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Tanrı'nın Sözleri 
 

....  "Peygamberliklerimi yerine getirerek, size 
verdiğim bu Söz ile ciltler dolusu kitap 

derlemenizi ve daha sonra ondan alıntılar ve 
yorumlar yapmanızı ve bunları 

hemcinslerinizin dikkatine sunmanızı 
istiyorum." (U 6, 52) 

 
... "İnsanlığın sonunda Üçüncü Ahit olarak 

tanıyacağı bu kitapla benim davamı 
savunacaksınız. İnsanoğlu yalnızca 'İlk Çağ'ın 

yasasını ve Birinci ve İkinci Ahit'te yazılı 
olanları bilir. Ancak Üçüncü şimdi birleşecek ve 
insanların hazırlık ve anlayış eksikliği nedeniyle 

değiştirdiklerini düzeltecektir." (U 348, 26) 
 

... "Sizi çağıran bu ses İlahi Efendi'nin sesidir. 
Bu Söz her şeyi yaratmış olan O'ndandır. Bu 

çalışmanın özü, gelecekte tüm emirlerin 
üzerine oturacağı temel taş haline gelecektir. 

Her şeyi yapma gücüne sahip olan, taştan 
kalplerinizi sevgi ve yüceliğin mabedine 

dönüştürecek ve sadece karanlığın olduğu 
yerde ışığı yakacaktır. "U 

 
Bir sayı ile bağlantılı olarak U, "Gerçek Yaşam 

Kitabı "nın 12 cildindeki alıntılara atıfta 
bulunur. 

 
Rab konuşmalarında ve vaazlarında sürekli 

olarak "Kitap" ya da "Kitabım "dan söz 
ettiğinde, bunun gibi maddi bir kitaptan değil, 

1884'teki ilk vahyinden 1950'ye kadar 
Meksika'da insanlığa getirdiği bu Üçüncü 

Çağdaki öğretilerinin ve talimatlarının 
bütününden söz etmektedir. Bu sözde 

"kitapta", bize tekrar tekrar ve açıkça teyit 
ettiği gibi, bize "Üçüncü Ahit "ini getirdi. Ayrıca 
bu kitaptaki 63. bölüm, 82. ve 83. ayetlere de 

bakın. 
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I. Mesih'in İkinci Gelişi - 
Üçüncü Vahiy Zamanı 

    

Bölüm 1 - Mesih'in dönüşünü 
beklemek 
 
Kurtuluş Olayına Giriş  
1 Zamanın başlangıcında dünya sevgiden 
yoksundu. 
 İlk insanlar bu İlahi Gücü - tüm yaratılmış 
şeylerin kaynağı olan Ruh'un özünü - 
hissetmekten ve anlamaktan çok uzaktı. 
2 Tanrı'ya inanıyorlardı, ama O'na yalnızca güç 
ve adalet atfediyorlardı. İnsanlar doğanın 
unsurları aracılığıyla İlahi dili anladıklarını 
düşündüler; bu nedenle onları yumuşak ve 
barışçıl gördüklerinde, Rab'bin insanların 
işlerinden memnun olduğunu düşündüler; 
ancak doğanın güçleri serbest bırakıldığında, 
onlarda Tanrı'nın gazabının bu biçimde kendini 
gösterdiğini gördüklerini düşündüler. 
3 İnsanların yüreklerinde öfke ve intikam 
duygusu taşıyan korkunç bir Tanrı fikri 
oluşmuştu. Bu nedenle, Tanrı'yı 
gücendirdiklerini düşündüklerinde, O'nu 
yatıştırmak umuduyla yakmalık sunular ve 
kurbanlar sundular. 
4 Size söylüyorum, bu sunular Tanrı'ya 
duyulan sevgiden kaynaklanmıyordu: ilk 
ulusları Rablerine haraç ödemeye iten İlahi 
Adalet korkusuydu, cezalandırılma 
korkusuydu. 
5 İlahi Ruh'a sadece Tanrı derler, ama asla 
Baba ya da Efendi demezlerdi. 
6 Tanrı'nın adaletli olduğunu - evet, ama 
mükemmel adaletli olduğunu, her şeyden 
önce Baba olduğunu ve Baba olarak tüm 
yarattıklarını sevdiğini insanlara anlatmaya 
başlayanlar patrikler ve ilk peygamberlerdi. 
7 İnsanlık ruhsal gelişim yolunda adım adım 
ilerledi ve bir çağdan diğerine geçerek ve 



Tanrı'nın çocuklarına her zaman verdiği 
vahiyler aracılığıyla İlahi Gizemi biraz daha 
öğrenerek hac yolculuğuna devam etti. 
8 Yine de insan İlahi sevginin tam bilgisine 
ulaşamadı; çünkü Tanrı'yı bir Baba olarak 
gerçekten sevmedi ve Rabbinin ona her zaman 
gösterdiği sevgiyi yüreğinde hissedemedi.... 
9 Kusursuz sevginin insan olması, "Söz "ün 
beden alması ve insanlar için dokunulabilir ve 
görülebilir bir bedene bürünmesi gerekliydi; 
böylece sonunda Tanrı'nın onları ne kadar ve 
ne şekilde sevdiğini deneyimleyebileceklerdi. 
10 Baba'nın İsa'daki varlığını herkes kabul 
etmedi. İsa alçakgönüllü, merhametli ve 
kendisini gücendirenlere karşı bile sevgi dolu 
olduğu için O'nu nasıl tanıyabilirlerdi? 
Tanrı'nın düşmanlarına karşı güçlü ve gururlu, 
O'nu gücendirenlere karşı yargılayıcı ve 
korkunç olduğunu düşünüyorlardı. 
11 Ama pek çok kişi bu sözü reddettiği gibi, 
pek çok kişi de bu söze -yüreklerin en derinine 
işleyen bu söze- inandı. Acıları ve tedavisi 
olmayan hastalıkları yalnızca bir okşayışla, 
sonsuz şefkat dolu bir bakışla, bir umut 
sözcüğüyle iyileştirmenin yolu. Yeni bir 
dünyanın, ışık ve adalet dolu bir yaşamın vaadi 
olan Baba'nın bu talimatı, bu İlahi İnsan'ın 
Baba'nın gerçeği, insanların bilmediği ve bu 
nedenle sevemediği O'nun İlahi sevgisi 
olduğunu anlayan birçok kalpten artık 
silinemezdi. 
12 Bu yüce gerçeğin tohumu insanlığın kalbine 
sonsuza dek ekildi. Mesih ekiciydi ve hâlâ 
tohumunu ekmeye devam etmektedir. Daha 
sonra meyvesini getirecek ve sonsuza dek 
tadını çıkaracaktır. O zaman artık sözlerinde 
"Açım" ya da "Susadım" demeyecek, çünkü 
sonunda çocukları onu başından beri sevdiği 
gibi sevecek. 
13 Ey öğrenciler, size Mesih hakkında kim 
konuşuyor? Kendisi. 
14 Ben, Söz, sizinle yeniden konuşuyorum, 
insanlıkla. Beni tanıyın, Kendimi gösterdiğim 
göze çarpmayan durumdan dolayı Varlığımdan 
şüphe etmeyin. Benim yanımda kibir olamaz. 
15 Beni o dönemde dünyadaki yaşam tarzımla 
tanıyın, doğduğum ve yaşadığım gibi 
alçakgönüllülükle öldüğümü hatırlayın. (296, 
4- 16) 
 
Umutlar ve beklentiler 
16 İkinci Çağ'da ayrılışımdan sonra, bana 
inananlar arasında nesilden nesile geri 

dönüşüm bekleniyordu. Ebeveynlerden 
çocuklara İlahi vaat aktarıldı ve Sözüm, 
dönüşümü deneyimleme özlemini canlı tuttu. 
17 Her kuşak, Rablerinin sözünün kendilerinde 
gerçekleşeceği beklentisiyle kendisinin üstün 
yetenekli olduğuna inanıyordu. 
18 Böylece zaman geçti, kuşaklar da geçti ve 
yüreklerden sözüm giderek daha çok bastırıldı 
ve insanlar izlemeyi ve dua etmeyi unuttular. 
(356,4- 5) 
19 Dünya yargılanıyor, uluslar adaletimin tüm 
ağırlığının üzerlerine çöktüğünü hissediyor ve 
ışığım, sizi çağıran sesim tüm insanlığa kendini 
hissettiriyor. 
20 İnsanlar Benim Varlığımı hissederler, 
Evrensel Işınımın üzerlerine indiğini ve 
dinlendiğini algılarlar. Bu İşi bilmeden, Benim 
Sözümü duymadan Beni hissederler ve Bana 
sormak için ruhlarını Bana yükseltirler: 
"Tanrım, hangi zamanlarda yaşıyoruz? 
İnsanları vuran bu sıkıntılar ve acılar ne 
anlama geliyor, Peder? Bu dünyanın ağıtlarını 
duymuyor musun? Tekrar geleceğini 
söylememiş miydin? Ne zaman geleceksin, ya 
Rab? Ve her inanç grubunda ve dini toplulukta 
çocuklarımın ruhu yükseliyor ve Beni arıyorlar, 
Bana soruyorlar, Benden istiyorlar ve Beni 
bekliyorlar. (222,29) 
21 İnsanlar Beni sorguluyor ve Bana şöyle 
diyorlar: "Tanrım, eğer Sen varsan, başka 
zamanlarda dünyamıza indiğin halde, neden 
kendini aramızda göstermiyorsun? Neden 
bugün gelmiyorsun? Tanrısızlığımız artık 
yardımımıza gelmeni engelleyecek kadar 
büyük mü? Siz her zaman kayıpları, "körleri", 
"cüzamlıları" aradınız - şimdi dünya onlarla 
dolu. Artık senin merhametini uyandırmıyor 
muyuz? 
22 "Elçilerine insanlara geri döneceğini ve 
gelişine dair işaretler vereceğini söylemiştin; 
şimdi bunları gördüğümüze inanıyoruz. Neden 
bize yüzünü göstermiyorsun?" 
Mesih'in dönüşünde Söz'de, ruhsal biçimde 
vahyedilmesi, 1866'da Meksika'da öncü İlyas 
aracılığıyla başladı. 
23 İşte, insanlar aralarında olduğumu 
hissetmeden Beni böyle bekliyorlar. Ben 
onların gözlerinin önündeyim ama onlar Beni 
görmüyorlar; Ben onlarla konuşuyorum ama 
onlar Benim sesimi duymuyorlar; ve sonunda 
Beni bir an için gördüklerinde, Beni inkâr 
ediyorlar. Ama Ben Kendime tanıklık etmeye 



devam ediyorum ve Bana umut bağlayanları 
beklemeye devam edeceğim. 
24 Ama gerçekten, bu dönemde vahyimin 
belirtileri büyük oldu, kan bile 
Nehirlere dökülen ve yeryüzünü sulayan 
insanların ruhu, Kutsal Ruh olarak aranızda 
bulunacağım zamanı işaret etti. (62,27 - 29) 
25 Hiç kimse Benim varlığım karşısında 
şaşırmasın. Daha şimdiden İsa aracılığıyla size 
Gerçeğin Ruhu olarak tezahür edeceğimi 
müjdeleyen olayları belirttim. Gelişimin ruhsal 
olacağını da söylemiştim, böylece kimse asla 
gelmeyecek olan maddi tezahürler 
beklemesin. 
26 Yahudi halkını düşünün, nasıl hala Mesih'i 
beklediklerini ama O'nun bekledikleri biçimde 
gelmediğini, çünkü Gerçek Olan'ın zaten 
onlarla birlikte olduğunu ve O'nu 
tanımadıklarını. 
27 İnsanlık, size vaat ettiğim şeye göre değil, 
inancınıza göre Beni beklemeye devam etmek 
için yeni vahyimi kabul etmeyecek misiniz? 
(99,2) 
28 Dünya yeni bir Mesih beklememelidir. 
Tekrar geleceğime söz verdiğim gibi, gelişimin 
ruhani olacağını da size bildirdim; ancak 
insanlar Beni kabul etmek için kendilerini nasıl 
hazırlayacaklarını asla bilemediler. 
29 O dönemde insanlar, herkes gibi bir insan 
ve herkes kadar sefil olduğunu düşündükleri 
İsa'da Tanrı'nın saklı olabileceğinden kuşku 
duyuyorlardı. Bununla birlikte, Mesih'in 
kudretli işleri göz önüne alındığında, insanlar 
daha sonra dünyada doğan, büyüyen ve ölen 
bu insanda Tanrı'nın "Sözü" olduğuna 
inanmaya başladılar. Ancak günümüzde pek 
çok kişi, ancak İkinci Çağ'da yaptığım gibi bir 
insan olarak gelseydim, Benim gelişimi 
onaylardı. 
30 Ruh'ta geldiğime ve böylece Kendimi 
insanlığa tanıttığıma dair kanıtlar, tanıklıklara 
rağmen herkes tarafından kabul 
edilmeyecektir, çünkü materyalizm bazılarının 
gözlerinin önünde karanlık bir göz bağı gibi 
olacaktır. 
31 Kaç kişi Mesih'in yeryüzünde bir kez daha 
acı çektiğini görmek ve O'nun varlığına 
inanmak için O'ndan bir mucize almak ister. 
Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu dünyada 
artık ne Benim insan olarak doğduğumu 
görecek bir yemlik, ne de öldüğümü görecek 
bir Golgota olacak. Şimdi gerçek yaşama 
dirilen herkes Beni yüreklerinde doğarken 

hissedecek, tıpkı günahta inatla ısrar eden 
herkesin Beni yüreklerinde ölürken 
hissedeceği gibi. (88,27- 29) 
32 Şu anda kaç kişinin geçmiş çağların kutsal 
yazılarını araştırdığını, peygamberler üzerinde 
düşündüğünü ve Mesih'in dönüşü hakkında 
verdiği vaatleri kavramaya çalıştığını görün. 
33 "Efendi yakındır" - "Rab zaten burada" ya 
da: "Yakında gelecek" diyenleri dinleyin: 
"O'nun dönüşünün belirtileri açık ve nettir." 
34 Bazıları Beni arar ve çağırır, bazıları 
varlığımı hisseder, bazıları da ruhen gelişimi 
sezer. 
35 Ah, keşke herkeste bu bilgi susuzluğu 
olsaydı, keşke herkeste en yüksek gerçeğin 
bilgisine yönelik bu arzu olsaydı! (239,68 - 71) 
36 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 
tezahürlerin sona ereceğini bilmeyen cahil 
insanlardır. 
37 Ama size şunu da söyleyeyim ki, Beni büyük 
bir özlemle bekleyenlerin çoğu, Kendimi nasıl 
gösterdiğime tanık olsalar Beni tanımazlar, 
aksine Beni tamamen reddederler. 
38 Onlara sadece tanıklıklar ulaşacak ve bunlar 
aracılığıyla hala çocuklarımın arasında 
olduğuma inanacaklar. 
39 Siz de içten içe sabırsızlıkla Beni 
bekliyordunuz, ama Ben sizin Beni 
tanıyacağınızı ve bu zamanda işçilerim 
arasında yer alacağınızı biliyordum. (255,2 - 4) 
 
Kutsal Kitap'tan Vaatler  
40 İsa aracılığıyla yaptığım vahiyde Kutsal 
Ruh'un gelişini size bildirdim ve insanlar Kutsal 
Ruh'tan söz ettiğimde, kendisini insanların 
anlama yetisi aracılığıyla insanlara tanıtacağı 
zamanı hazırlamakta olan tek Tanrı'dan söz 
ettiğimi anlayamadan, bunun Tanrı'da bulunan 
ve kendileri tarafından tanınmayan bir 
tanrısallık olduğuna inandılar. 
 (8,4) 
41 Yeni ifşaatlarıma kim neden şaşırsın ki? Size 
doğrusunu söyleyeyim, eski zamanların ataları 
bu çağın geleceğini zaten biliyorlardı, diğer 
çağların kahinleri bunu görmüş ve 
peygamberler bunu duyurmuştu. Bu, ben 
İsa'da dünyaya gelmeden çok önce insanlara 
verilmiş İlahi bir vaatti. 



42 Öğrencilerime tekrar geleceğimi 
bildirdiğimde ve onlara Kendimi insanlara nasıl 
tanıtacağımı söylediğimde, size verilen sözün 
üzerinden çok zaman geçmişti. 
43 Şimdi o zamanın gidişatı gözlerinizin 
önünde, işte o kehanetler gerçekleşiyor. Buna 
kim şaşırabilir ki? Sadece karanlıkta uyuyanlar 
ya da vaatlerimi kendi içlerinde söndürenler. 
(12,97 - 99) 
Burada ve başka yerlerde "karanlık" terimi 
"bilgi eksikliği", "cehalet" anlamlarına 
gelirken, "ışık" terimi tam tersi anlamda 
"bilgi", "aydınlanma" için bir sembol olarak 
kullanılır.  
44 Öğretilerimi çok az araştıracağınızı bilerek 
ve vahiylerimi yorumlarken düşeceğiniz 
hataları öngörerek, birçok gizemi açıklığa 
kavuşturmak ve anlamadığınız şeyleri size 
açıklamak için size Gerçeğin Ruhu'nu 
göndereceğimi söyleyerek size dönüşümü 
duyurdum. 
45 Çünkü peygamberlik Sözümün özünde, bu 
zamanda Sina'da yaptığım gibi gök gürültüsü 
ve şimşekle gelmeyeceğimi, "İkinci Çağ "da 
yaptığım gibi insan olup sevgimi ve sözlerimi 
insanlaştırmayacağımı, ama bilgeliğimin 
ışığında ruhunuza geleceğimi, aklınızı ilham 
ışığıyla şaşırtacağımı ve ruhunuzun anlayacağı 
bir sesle kalplerinizin kapılarına sesleneceğimi 
size bildirmiştim. Bu tahminler ve vaatler şimdi 
gerçekleşiyor. 
46 Işığımı görmeniz ve Ruhumun varlığını 
hissetmeniz için sizi biraz hazırlamak yeterlidir 
- size öğretmek ve gerçeği açıklamak için 
geleceğini bildiren aynı kişi. (108,22 - 23) 
47 Korkudan ya da gayret eksikliğinden dolayı 
Mesih'in gelişini kabul etmeden sadece 
Musa'nın Yasası'nı izleyen ve İsa'ya 
inanmalarına rağmen vaat edilen Teselli 
Ruhu'nu hala beklemeyen pek çok kişi vardır. 
Şimdi üçüncü kez geldim ve onlar Beni 
beklemiyorlardı. 
48 Melekler bu vahiyleri duyurdular ve onların 
çağrısı odayı doldurdu. Onları tanıdınız mı? 
Varlığıma tanıklık etmek için size gelen ruhlar 
dünyasıdır. Yazılan her şey gerçekleşecektir. 
Serbest bırakılan yıkım insanın kibrini ve 
kendini beğenmişliğini yenecek ve 
alçakgönüllü hale gelen insan Beni arayacak ve 
Bana Baba diyecektir. (179,38 - 39) 
49 O zaman size şöyle demiştim: "Size 
öğreteceklerimin hepsi bu anlattıklarımdan 
ibaret değil. Her şeyi öğrenebilmeniz için önce 

gitmeli ve söylediğim ve yaptığım her şeyi 
açıklaması için size Gerçeğin Ruhu'nu 
göndermeliyim. Deneme zamanlarında size 
Yorgan'ı vaat ediyorum." Ama o Teselli Edici, o 
Açıklayıcı, sizi aydınlatmak ve geçmiş öğretileri 
ve şimdi size getirmekte olduğum bu yeni 
öğretiyi anlamanıza yardımcı olmak için geri 
dönen Ben'im. (339,26) 
50 Yüreğinizin özlemini çektiği şifa ve teselli 
bilgeliktedir. Bu nedenle bir zamanlar size 
teselli ruhu olarak gerçeğin ruhunu vaat 
etmiştim. Ancak yolda hareketsiz kalmamak ve 
denemeler karşısında korku hissetmemek için 
iman etmek şarttır. (263,10 - 11) 
 
Gerçekleşen alametler  
51 Yeni bir çağın doğduğuna ve şu anda 
Kendimi ruhsal olarak insanlığa açıklamakta 
olduğuma dair işaretleri fark eden çok az insan 
vardır. 
 Çoğunluğu hayatlarını ve çabalarını maddi 
ilerlemeye adıyor ve hedeflerine ulaşmak için 
bu acımasız ve bazen kanlı mücadelede kör 
adamlar gibi yaşıyorlar, yönlerini 
kaybediyorlar, artık ne için çabaladıklarını 
bilmiyorlar, yeni şafağın parlak ışığını 
göremiyorlar, işaretleri algılamıyorlar ve 
vahiylerimin bilgisini edinmekten uzaklar. 
52 Bu insanlık, çağlar boyunca kendisine 
bahşettiğim vahiylerden çok, insanların 
öğretilerine ve sözlerine inandı. Gerçeğin Ruhu 
olarak tezahürüm için önceden bildirilen 
zamanın geldiğini hissedebilmeniz ve buna 
inanabilmeniz için Baba'nın adaletiyle size her 
fırsatta gördüklerinizden daha da büyük 
işaretler göndermesini mi bekliyorsunuz? Ah 
siz küçük inançlı insanlar! Şimdi öğrencilerim, 
size neden bazen sesimin çölde yankılandığını 
söylediğimi anlayacaksınız, çünkü onu duyan 
ve ona gerçekten dikkat eden kimse yok. (93, 
27 - 28) 
53 Yeryüzündeki tüm insanların bu mesajın 
doğruluğuna inanabilmesi için, eski 
zamanlarda kehanette bulunulan işaretlerin 
tüm dünyada hissedilmesine neden oldum - 
Benim dönüşümü anlatan kehanetler. 
54 Bu nedenle, bu İyi Haber uluslara 
ulaştığında, insanlar bu zamanlarda 
kendilerine söylenen her şeyi araştıracak ve 
inceleyecek ve şaşkınlık ve sevinçle, dönüşüme 
ilişkin duyurulan ve vaat edilen her şeyin, tek 
bir iradeye, tek bir söze ve tek bir yasaya sahip 



olan O'na göre sadakatle yerine getirildiğini 
keşfedeceklerdir. (251,49) 
55 'İkinci Çağ'da elçilerime yeni vahyimi 
açıkladım ve onlar Bana o zamanı hangi 
işaretlerin müjdeleyeceğini sorduklarında, 
onlara vereceğim kanıtların yanı sıra birbiri 
ardına açıkladım. 
Kurtuluş tarihi Mesih tarafından 3 ana bölüme, 
çağa ya da "zamana" ayrılmıştır; "İkinci Çağ" 
Tanrı'nın İsa aracılığıyla vahyedildiği dönem ve 
sonrasındaki zamandır (daha fazla ayrıntı için 
38. bölüme bakınız)  
56 İsa'nın önceden bildirdiği zamanın geldiğini 
ilan eden alametler son olarak ortaya çıktı ve 
şimdi size soruyorum: Eğer sizi katılmaya 
zorladığım bu ruhsal tezahür gerçek olmasaydı 
- o zaman işaretler gelmesine rağmen Mesih 
neden (inananların beklediği biçimde) 
görünmedi? Yoksa ayartıcının sizi kandırmak 
için tüm yaratılış ve doğa güçleri üzerinde de 
gücü olduğuna mı inanıyorsunuz? 
57 Bir zamanlar sahte peygamberlerin, sahte 
Mesihlerin ve sahte kurtarıcıların 
ayartmalarına kapılmamanız için sizi 
uyarmıştım. Ama bugün size söylüyorum ki, 
enkarne olmuş ruh, gelişimi, bilgisi ve 
deneyimi nedeniyle öyle bir ölçüde uyanmıştır 
ki, elinin altında ne kadar göz kamaştırıcı 
olursa olsun, ona karanlığı ışık olarak sunmak 
kolay değildir. 
58 Bu nedenle size dedim ki: Körü körüne bir 
inançla kendinizi bu yola bırakmadan önce, 
istediğiniz kadar kontrol edin! Bu Söz'ün 
herkes için verildiğini ve hiçbir bölümünü 
yalnızca belirli kişiler için ayırmadığımı anlayın. 
Bu eserde sizden gizli tutmaya çalıştığım hiçbir 
öğreti olmadığını görün. 
59 Ama İkinci Çağ'da elçim Yuhanna'nın 
ağzından size şunu da söyledim: "Sesimi duyup 
kapıyı açan olursa, yanına gireceğim ve yemeği 
onunla paylaşacağım, o da Benimle". Aynı 
şekilde, bakireler benzetmesini de şu anda 
yürekten kabul etmeniz için size öğrettim. 
(63,79 - 80) 
60 Alametler ve ziyaretler geldiğine ve Ben ne 
havrada ne de herhangi bir kilisede 
görünmediğime göre, dünya, Sözüme karşı 
gelemeyeceğime göre, Kendimi yakında bir 
yerde göstermem gerektiğinden 
şüphelenmiyor mu? (81,41) 
 

Bölüm 2 - Üçüncü Çağın Şafağı 
 
İlk bildiri  
1 Bugün bir anma günüdür: Böyle bir tarihte, 
yeni direktiflerimi ve yeni vahiylerimi onlar 
aracılığıyla duyurmak için ilk ses taşıyıcılarımı 
kutsadım.  
İlyas'ın Ruhu, size Tanrı'nın Yasası olan yolu 
hatırlatmak için  
Roque Rojas'ın aracılığıyla parladı. 
- Bu ilk ses taşıyıcısının adı "Roke Rochas" 
olarak telaffuz edilir. 
2 O an çok ciddiydi, orada bulunanların ruhu 
korku ve sevinçle titriyordu, tıpkı Sina Dağı'nda 
Yasa ilan edildiğinde İsrail'in yüreğinin titrediği 
gibi; tıpkı Tabor Dağı'nda İsa'nın başkalaşımını 
gördüklerinde, Musa ve İlyas ruhsal olarak 
Efendi'nin sağında ve solunda göründüklerinde 
öğrencilerin titrediği gibi. 
3 1 Eylül 1866 yeni bir çağın doğuşu, yeni bir 
günün şafağıydı: insanlık için "Üçüncü Çağ" 
başlamıştı. 
4 O zamandan bu yana, Tanrı'nın binlerce 
yıldır insanlara verdiği birçok peygamberlik 
sözü ve birçok vaat durmaksızın yerine geldi. 
Bunlar sizlerde, şu anda dünyada yaşayan 
erkek ve kadınlarda gerçekleşmiştir. Bu 
kehanetler dile getirildiğinde ve bu vaatler 
verildiğinde hanginiz yeryüzünde olabilirdi? 
Yalnızca ben biliyorum; ama asıl önemli olan, 
size söz verdiğimi ve şimdi bunu yerine 
getirdiğimi bilmenizdir. 
5 Kendimi onlara son kez tanıttığımda 
öğrencilerimin Beni üzerinde yükselirken 
gördükleri "bulut" hakkında bilginiz var mı? 
Çünkü gerçekten de "bulut üzerinde" 
döneceğim yazılmıştı ve ben bunu yerine 
getirdim. 1 Eylül 1866'da Ruhum sizi yeni 
öğretiyi almaya hazırlamak için sembolik bir 
bulut üzerinde geldi. Bundan sonra, 1884 
yılında, size öğretilerimi vermeye başladım. 
6 Ben bir insan olarak değil, ruhsal olarak, bir 
ışık huzmesiyle sınırlı olarak, insani bir anlayış 
gücüne dayanmasına izin vermek için geldim. 
Bu, bu zamanda sizinle konuşmak için Benim 
İradem tarafından seçilen araçtır ve bu Söze 
olan inancınızla sizi takdir edeceğim. 
7 Çünkü sizi çölden geçirip Vaat Edilmiş 
Topraklar'a götüren Musa ya da kurtuluşa ve 
özgürlüğe giden yol olarak Yaşam Sözü'nü 
duymanızı sağlayan insan olarak Mesih 
değildir. Şimdi kulaklarınıza ulaşan bu 
yaratıkların insan sesidir ve içinde 



bulunduğum İlahi Özü keşfetmek için kendinizi 
ruhsallaştırmanız gerekir. Bu nedenle, kusurlu 
varlıklar aracılığıyla verildiği için bu Söz'e 
inanmanızın değerli olduğunu söylüyorum. 
(236,46 - 50) 
8 1866 yılında, bu Çalışmanın müritleri olan 
Spiritüalistlerin ilk cemaati ortaya çıktı. 
Ruhumun ışığı altında ve İlyas tarafından 
eğitilen bu ilk öğrenciler, şimdi onların sonucu 
olan sizlerin bol bol aldığınız mesajın ışınlarını 
almaya başladılar. (255,10) 
 
Dünya çapında mesajlar ve tavsiyeler 
9 Rab'bin yolunu hazırlamak için önce gelmesi 
gereken İlyas, 1866'da ilk kez insan anlayışı 
aracılığıyla kendini tanıttı. Tüm alanlarda 
meydana gelen ve bu tezahürün zamanına 
denk gelen işaretleri ve olayları araştırmak için 
biraz zaman harcamayacak mısınız? Yine, 
yıldızları inceleyen ve eski zamanlarda sihirbaz 
olarak adlandırılan bilginler, göklerin ilahi 
çağrılar olan işaretler verdiğine tanıklık 
edeceklerdir. (63,81) 
10 Bu sözün duyulduğu yeryüzünün bu 
noktasının, Kendimi çocuklarımla birlikte 
yerleştirdiğim tek yer olduğunu düşünmeyin. 
Size doğrusunu söyleyeyim, Benim çeşitli 
biçimlerdeki tezahürüm evrenseldir. 
11 İnsan anlayışı aracılığıyla bildirimin öncüsü 
olarak aranızda kendini tanıtan İlyas, yalnızca 
yaşadığınız bu topraklara gelmedi. Dünyanın 
bir yerinden diğerine giderek Yeni Çağ'ı ve 
Cennetin Krallığı'nın yaklaştığını duyurdu. 
12 Her taraftan size geldiğimi duyuran çağrılar 
yükseldi: sarsılan doğa yeryüzünü 
hareketlendirdi, bilim yeni vahiyler karşısında 
hayrete düştü, ruhani dünya insanların üzerine 
akın etti ve yine de insanlık yeni bir çağın 
habercisi olan bu çağrılara sağır kaldı. 
- Bu ifade, ötedeki yüksek düzlemlerin 
sakinlerine, Tanrı'nın ruh dünyasının ışık 
ruhlarına atıfta bulunur 
13 İnsanları karanlıklarından çıkarmak için bir 
İlahi Işık seli indi. Ama bunlar - bencil ve 
maddileşmiş, mükemmeli aramaktan uzak 
yeryüzündeki yaşamlarını ahlaki açıdan 
iyileştirmek için çabalayan ruhun ışığını, 
yalnızca kendileri için tahtlar ve ihtişamlar, 
bedenleri için konforlar ve zevkler ve gerekli 
gördüklerinde hemcinslerinin yaşamını yok 
etmek için silahlar yaratmak için kullandılar. 
Işığımın yoğunluğu gözlerini kör etti ve kibirleri 
felaketleri oldu. Ama size söylüyorum, bu ışık 

sayesinde gerçeği bulacak, yolu keşfedecek ve 
kendilerini kurtaracaklar. 
-- Bu, "ruhsallaştırılmış "ın tam tersi, yani 
yalnızca maddi ve fiziksel olanla ilgili bir insan 
yaşamı ve düşüncesi anlamına gelir. 
14 Bu ışığı zihinlerine alabilen ve onu ilahi bir 
mesaj olarak kabul edenler, vicdanlarının 
adımlarına rehberlik etmesine ve çalışmaları 
için bir kılavuz görevi görmesine izin verdiler. 
Çünkü Rab'bin yeniden geldiğini ve halkla 
birlikte olduğunu sezmişlerdi. 
15 Farklı mezhep ve tarikatların temsilcileri 
Beni kabul etmek istemediler; kalpleri, 
saygınlıkları ve sahte büyüklükleri Beni ruhsal 
olarak kabul etmelerini engelledi. Bu nedenle, 
Yeni Çağ'ın varlığını hisseden, dua etmek ve 
Rab'bin ilhamlarını almak için yalnızlık 
arayanların grupları, kardeşlikleri ve dernekleri 
dünyanın her yerinde oluşturulmuştur. (37,76 
- 81) 
16 Benim çoktan yola çıkmış olduğumu 
bilmeden dönüşüme hazırlanmaya çalışan dini 
topluluklar vardır. 
17 Herkesi çağırdım ve gerçekte, çağrım ve şu 
anda Kendimi insanlara tanıttığım söylentisi, 
Benden söz eden tanıklıklar ve kanıtlarla 
birlikte dünyanın her köşesine ulaştı: 
yenilenen günahkârlar, iman etmeyenler, 
"ölüler" diriliyor, çaresiz hastalar iyileşiyor ve 
ele geçirilenler kötülüklerinden kurtuluyor. 
18 Ama birçoklarını sağır, bazılarını dünyevi 
saygınlıklarıyla kibirli ve bazılarını da Benim 
tezahürümü Gerçeğin Ruhu olarak 
duyuramayacak kadar korkak buldum. Bana 
gelen ve sevgime güvenen herkesi kabul ettim 
ve onlara öğrettim. (239,17 - 19) 
19 Diğer ülkelerden bu halka kalabalıklar 
gelecek ve bu dönemde tanık olduğunuz 
ruhsal olaylar ve size verdiğim vahiyler ve 
kehanetler hakkında sizi hevesle 
sorgulayacaklar. 
20 Çünkü dünyanın pek çok yerinde, İlahi 
Işınımın bu zamanın insanlığıyla konuşmak 
üzere Batı'da bir yere indiğini söyleyen 
mesajlarım alındı. 
21 Zamanı geldiğinde, onların başka 
halklardan ve uluslardan gelip sizi aradıklarını 
göreceksiniz. O zaman büyük mezheplerin 
adamları, Kendime hitap ettiğim kişilerin onlar 
olmadığını anlayacaklardır. (276,45) 
22 Dünya Benim yeni tezahürümü ne kadar az 
önemsiyor! Uyanıp Beni bekleyenler ne kadar 
az ve uyuyanlar ne kadar çok! 



23 Beklenti içinde yaşayanlar hakkında size 
şunu söyleyebilirim ki, hepsi bu zamanda 
Benim varlığımın gerçek şeklini tahmin 
edemez. Çünkü bazıları eski inançların etkisi 
altında dünyaya bir insan olarak döndüğümü 
düşünürken, diğerleri her insan gözünün 
görebileceği bir biçimde görünmem 
gerektiğine inanıyor ve çok azı gerçeği sadece 
tahmin ediyor ve Benim gelişimin ruhsal 
olduğundan şüpheleniyor. 
24 Bazıları nasıl bir şekil alacağımı, hangi 
saatte ya da hangi günde Kendimi yeryüzünde 
göstereceğimi ve hangi yerde ortaya 
çıkacağımı merak ederken, diğerleri belirli 
tezahürleri ya da zamanları düşünmeden şöyle 
der: "Efendi zaten aramızda, O'nun Ruhu olan 
ışığı bizi aydınlatıyor". 
25 Bu mesaj tüm kalplere ulaştığında, bazıları 
için bu bir sevinç anı olacaktır, çünkü tüm 
önsezilerinin ve inançlarının doğrulandığını 
göreceklerdir. Ancak diğerleri, mesajımın 
doğruluğunu inkâr edeceklerdir çünkü 
mesajımı, gerçekleşeceğine inandıkları şeye ve 
bunun açığa çıkma şekline uygun 
bulmayacaklardır. (279,41 - 44) 
 
İlyas'ın Rab'bin habercisi olarak yaptığı iş 
26 İlyas'ın "Üçüncü Zaman "da dönmesini 
sağladım ve Efendi olarak onu "İkinci Zaman 
"da şöyle duyurdum: "Doğrusu, İlyas 
aranızdaydı ve siz onu tanımadınız. Ben 
dünyaya döneceğim, ama size doğrusunu 
söyleyeyim, Benden önce İlyas olacak." 
- 38. bölüme bakınız 
27 Üstadın her sözü gerçekleştiği için, İlyas 
ruhları uyandırmak, Kutsal Ruh'un Saatinin 
kapısını açtığından şüphelenmelerini 
sağlamak, her ruha gözlerini açmasını 
söylemek, İkinci Çağın eşiğinden Üçüncüye 
geçmek için kendini hazırlamak üzere "Üçüncü 
Çağda" Benden önce geldi. İlyas'ın 
tezahürünün bu "Üçüncü Çağ "da daha somut 
olması için, kendisini doğru bir adam 
aracılığıyla tezahür ettirdim: Roque Rojas. 
28 İlyas ruhsal olarak, ötelerden, bu adamı 
aydınlattı, ona esin verdi, onu güçlendirdi ve 
başından sonuna kadar tüm yollarında ona 
rehberlik etti. 
29 Ama gerçekten, size söylemiyorum, 
insanlar arasından Roque Rojas'ı seçti. Onu 
seçtim, merhametimle hazırladığım ruhunu 
gönderdim. Ona aynı şekilde Benim 
tarafımdan hazırlanmış bir beden verdim ve 

onun alçakgönüllü olduğunu, Baba'nın onun 
alçakgönüllülüğü ve erdemi sayesinde büyük 
işler yaptığını biliyorsunuz. O bir peygamber, 
bir ses taşıyıcısı, bir kahin ve bir liderdi. Tüm 
bunlarla insanlara parlak bir örnek bıraktı. 
30 Kendi halkı tarafından alaya alınıp dalga 
geçildi, tıpkı çöldeki Musa gibi, İlyas 
peygamber gibi zulüm gördü ve dua etmek ve 
halkı için ayağa kalkmak üzere dağların 
tepelerine çekilmek zorunda kaldı. 
31 Efendisi gibi o da kâhinler ve din bilginleri 
tarafından alaya alındı ve mahkûm edildi. 
Efendisi gibi, sadece birkaç kişi ona inandı, onu 
takip etti ve etrafını sardı. Elleri iyileştirici 
güçler yayıyor, bazılarına inanç aşılayan ve 
bazılarında kafa karışıklığına neden olan 
mucizeler gerçekleştiriyordu. Bazılarına göre, 
dudaklarından dökülen peygamberlik sözleri 
harfiyen yerine getirildi. Ağzından yüreği hasta 
olanlara teselli dolu öğütler çıkardı. 
32 Ruhu büyük ilhamlar alabiliyor ve salihlerin, 
elçilerin ve peygamberlerin ruhları gibi 
kendinden geçebiliyordu. Ruhu kendisini bu 
dünyadan ve bedeninden ayırarak Ruhani 
Âleme girebilir ve alçakgönüllülükle Rabbin 
Gizli Hazinesinin kapılarına ulaşabilirdi. Bu 
yükseliş sayesinde, İlyas'ın ruhu, Efendinin ışını 
gelmeden önce ilk tanıklara kendini tanıttı. 
(345,57 - 58) 
33 Roque Rojas, iman ve iyi niyetle dolu bir 
grup erkek ve kadını bir araya getirdi ve orada, 
ilk toplantılarının koynunda, İlyas, elçinin zihni 
aracılığıyla kendini gösterdi ve şöyle dedi: "Ben 
İlyas Peygamberim, Tabor Dağı'ndaki 
Başkalaşım'ın kişisiyim". İlk öğrencilerine ilk 
öğretileri verdi, aynı zamanda onlara 
ruhsallaşma çağını duyurdu ve yakında İlahi 
Üstadın ışınının halkıyla iletişim kurmak için 
geleceğini kehanet etti. 
34 Bir gün, Roque Rojas'ın mütevazı toplanma 
yeri bu adamın sözüne inanan müritlerle 
dolduğunda, İlyas sözcüsünün zihnini 
aydınlatmak için aşağı indi ve Benden ilham 
alarak, bu inananlardan yedisini Yedi Mührü 
temsil etmeleri ya da sembolize etmeleri için 
meshetti. 
35 Daha sonra, Benim tezahürümün vaat 
edilen anı geldiğinde, bu yedi seçilmiş kişiden 
sadece birinin saf Eş'in gelişini beklediğini 
gördüm ve bu kalp, azminin ve hazırlığının bir 
ödülü olarak zihni İlahi Işının ışığını alan ilk 
bakire olan Damiana Oviedo'nun kalbiydi. 



36 Damiana Oviedo Altıncı Mührü temsil etti. 
Bu, Altıncı Mühür'ün ışığının bu çağı 
aydınlatan ışık olduğunun bir başka kanıtıydı. 
(1,6 - 9) 
- Yuhanna'nın Vahyi'ne atıfta bulunan bu 
terim, kurtuluş tarihinin 3 çağı içindeki 7 çağın 
sembolü olarak anlaşılması gereken "Yedi 
Mühür "ün sondan bir öncekini belirtir (daha 
fazla ayrıntı için bkz. bölüm 38). 
37 Sadece çok az kişi Tanrı'nın elçisinin 
varlığını gerçekten hissedebildi. Bir kez daha 
çölde seslenen ses oldu ve bir kez daha 
insanların yüreklerini Rab'bin gelişi için 
hazırladı. Böylece Altıncı Mühür çözüldü, 
içeriğinin görülmesine izin verildi ve insanlığın 
üzerine bir doğruluk ve ışık nehri olarak 
döküldü. Bu şekilde birçok vaat ve 
peygamberlik yerine getirilmiş oldu. 
38 İlyas, İsa ve Musa gibi, Baba'yı görebilmeniz 
için ruhunuzun gözlerini aydınlattı. Musa size, 
"Komşunu kendin gibi seveceksin" diye 
öğretti. İsa size "Birbirinizi sevin!" dedi. İlyas 
size komşunuz için daha fazla merhamet 
göstermenizi buyurdu ve hemen ekledi, "ve 
Babamı tüm görkemiyle göreceksiniz." (81,36 - 
37) 
39 İnsanlığı saran karanlık dağılıp ruhsal 
varlıklarda ışık haline geldiğinde, İlyas 
insanlara geri döndüğü için yeni bir çağın 
varlığını hissedeceklerdir. 
40 Ancak onu göremedikleri için, ruhunun 
kendisini insan anlayışı aracılığıyla tanıtması 
gerekiyordu ve kendisini kahinlerin önünde 
İlyas peygamberin ambleminde gösterdi: ateşli 
arabasıyla bulutların üzerinde. 
41 İlyas bu zamanda Benim gelişimi hazırlamak 
için bir öncü olarak geldi. O, mücadeleleri ve 
sınavlarıyla, ama aynı zamanda vahiylerinin 
bilgeliğiyle yeni çağı size duyurmak için bir 
peygamber olarak geldi. Sizi ona binmeye 
davet etmek, sizi bulutların üzerine taşımak ve 
barışın hüküm sürdüğü Ruhani Yuvaya 
götürmek için ışıktan aracıyla geliyor. O'na İyi 
Çoban olarak güvenin, halkın "İlk Zaman "da 
Musa'yı izlediği gibi ruhsal olarak O'nu izleyin. 
Görevinizi yerine getirmenizde size yardımcı 
olması için dua edin ve eğer onu takip etmek 
istiyorsanız, bunu yapın." (31,58 - 59) 
42 İnsanlık tarafından tanınmayan, büyük güce 
sahip bir ruh olan İlyas her zaman benim 
öncüm olmuştur. Bugün bir kez daha 
işaretlenmiş olanları toplamak için geldi - hem 
bana hem de tüm insanlara. 

- İşaretlenmişler (İspanyolca: marcados) ya da 
mühürlenmişler (Vahiy Yuhanna, bölüm 14:1-
5) Mesih tarafından seçilmiş ve alınlarına ilahi 
Üçlü Birlik'in işaretini almış olanlardır. (Daha 
fazla ayrıntı için bkz. 39. bölüm, son kısım) 
 
43 Kendinizi hazırlar ve isteğimi öğrenmek için 
öğretimi incelerseniz, İlyas yardımınıza 
gelecek, desteğiniz ve dostunuz olacaktır. 
44 İlyas, tüm varlıkları aydınlatan, onlara 
rehberlik eden ve onları Bana götüren (bir) 
İlahi Işın'dır. Onu sevin ve öncünüz ve 
şefaatçiniz olarak ona tapının. (53,42 - 44) 
45 "Üçüncü Çağ "ın öncüsü, habercisi olan 
İlyas peygamber, cemaati için aracılık eder, 
dua etmeyi bilmeyenler için dua eder ve 
yenilenme umuduyla günahkârın lekesini 
örtüsüyle örter. İlyas kalabalıklarını, ordularını 
cehalet, günah, fanatizm ve insanlığın 
materyalizmi yoluyla ortaya çıkan karanlıkla 
savaşmaya hazırlar. (67,60) 
46 Şimdi dünyanın kurtuluşunu ilan etmek 
zaten donanımlı ve uyanmış olan herkesin 
görevidir. Bu zaman için Vaat Edilen Kişi olan 
İlyas'ın şu anda materyalizmin köleleştirdiği 
dünya uluslarını Firavun'un gücünden 
kurtarmak için her şeyi hazırladığını 
unutmayın; tıpkı Musa'nın bir zamanlar İsrail 
kabileleriyle birlikte Mısır'da yaptığı gibi. 
47 Arkadaşlarınıza İlyas'ın insan anlayışı 
aracılığıyla kendisini zaten tanıttığını, varlığının 
Ruh'ta olduğunu ve ilerleyebilmeleri için tüm 
halkların yolunu aydınlatmaya devam 
edeceğini söyleyin. 
48 Çobanınız, ister ruhani, ister ahlaki, isterse 
de maddi alana ait olsun, tüm yaratıkları 
gerçek yollarına geri döndürme görevine 
sahiptir. Bu nedenle size diyorum ki, 
Rablerinin İlyas aracılığıyla yaptığı çağrıyı kabul 
eden uluslar kutsanacaktır, çünkü anlayış ve 
kardeşliklerinin meyvesi olarak onlara barış 
getirecek olan adalet ve sevgi yasasıyla bir 
arada kalacaklardır. Böylece birleşerek, 
yozlaşmaya, materyalizme ve yalana karşı 
savaşacakları savaş alanına 
yönlendirileceklerdir. 
49 Bu mücadelede, bu zamanın insanları yeni 
mucizeleri deneyimleyecek ve yaşamın ruhani 
anlamını - ölümsüzlük ve barıştan söz eden 
anlamı - kavrayacaklardır. Birbirlerini 
öldürmeyi bırakacaklar çünkü yok etmeleri 
gereken şeyin cehaletleri, bencillikleri ve hem 
maddi hem de manevi düşüşlerinin ve 



zorluklarının kaynağı olan yozlaşmış tutkuları 
olduğunu anlayacaklar. (160,34 - 36) 
50 İlyas, ışığıyla karanlığınızı dağıtacak ve sizi 
bu çağın esaretinden, yani günahın 
esaretinden kurtaracak olan, ruhunuzu çölde 
Tanrı'nın bağrındaki "Vaat Edilmiş Topraklar "a 
ulaşıncaya kadar yönlendirecek olan Tanrı'nın 
ışınıdır. (236,68) 
 

Bölüm 3 - Mesih'in dönüşünün 
ruhsal güneşi  
 
Tanrı'nın Gelişi 
1 Yeni keşiflerin insanların yaşamlarını 
dönüştürdüğü bir zamanda insanlığın 
içindeyim ve bir zamanlar Bende bildiğiniz aynı 
alçakgönüllülükle varlığımı aranızda 
hissettiriyorum. 
2 Tanrı'nın "Sözü" yeniden insan olmadı, 
Mesih bir ahırın sefilliğinde yeniden doğmadı - 
hayır; çünkü Tanrı'nın gücüne tanıklık etmek 
için artık bir bedene gerek yoktur. Eğer 
insanlar bu bedenin dünyaya gelen Tanrı 
olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. 
Tanrı'nın varlığı ruhani, evrensel ve sonsuzdur. 
3 Eğer insanların bu zamanda başardıkları her 
şey adil, yasal ve iyi olanın sınırları içinde 
olsaydı, sizinle tekrar konuşmak için aşağı 
inmeme gerek kalmazdı. Ancak bu insanlığın 
Bana sunduğu tüm işler iyi değildir: birçok 
ihlal, birçok adaletsizlik, birçok sapkınlık ve 
kötü eylem vardır. Bu nedenle, şefkatli 
sevgimin insanı işine en çok daldığı anda 
uyandırması, ona unuttuğu görevlerini ve var 
olan ve olacak her şeyi Kime borçlu olduğunu 
hatırlatması gerekiyordu. 
4 Beni ruhtan ruha işitemeyen maddeleşmiş 
bir insanlığa Kendimi işitilebilir kılmak için, 
onların ruhani armağanlarından ve 
yetilerinden yararlanarak insanın anlama yetisi 
aracılığıyla Kendimi tanıtmak zorundaydım. 
5 Sizinle iletişim kurmak için neden "aşağı 
indiğimin" açıklaması şudur: Ruhunuzdan 
ruhunuza Rabbinizle sohbet etmek için 
yükselemediğinizden, bir seviye aşağıya, yani 
ruhani olandan, İlahi olandan, henüz 
ulaşamadığınız yere inmek zorunda kaldım. O 
zaman insanın beyninde yeri olan akıl 
organınızı kullanmak ve İlahi ilhamımı insan 
sözcüklerine ve maddi seslere çevirmek 
zorunda kaldım. 

6 İnsanın genişletilmiş bilgiye ihtiyacı vardır ve 
insana bilgelik emanet etmek için gelen 
Tanrı'dır. Anlayış organı aracılığıyla Benim kısa 
duyurum için seçilen araçlar bu sözcülere layık 
görünmüyorsa, size gerçekte onlar aracılığıyla 
verilen mesajın çok büyük olduğunu 
söylüyorum. Siz Benim bildirimin insanlara 
görkem ve törenlerle yapılmasını tercih 
ederdiniz, bu da bir etki yaratırdı, ama 
gerçekte, ruhtan bakıldığında, boş olurdu ve 
hiçbir gerçek ışık içermezdi. 
7 Gücümü hissettirmek için şimşekler ve 
fırtınalar altında gelebilirdim; ama o zaman 
insanın Rab'bin varlığının geldiğini itiraf etmesi 
ne kadar kolay olurdu! Ama o zaman korkunun 
ve aynı zamanda anlaşılmaz bir şey fikrinin 
kalbinize geri döneceğini düşünmüyor 
musunuz? Baba'ya duyulan her sevgi 
duygusunun O'nun adaletinden korkmaya 
dönüşeceğini düşünmüyor musunuz? Ama 
şunu bilin ki, Tanrı her şeye kadir bir güç 
olmasına rağmen, sizi bu güçle fethetmeyecek, 
bu güçle galip gelmeyecek, başka bir güçle, 
yani sevgiyle galip gelecektir. 
8 Bugün evrenle konuşan İlahi Ruh'tur. Başka 
zamanlarda açıkça göremediğiniz her şeye ışık 
getiren O'dur. O, tüm insanlar için yeni bir 
günün şafağıdır; çünkü O sizi sahte 
korkulardan kurtaracak, ruhunuzu ve zihninizi 
özgür kılmak için şüphelerinizi ortadan 
kaldıracaktır. 
9 Size söylüyorum: Öğretilerimin özünü ve 
yasalarımın doğruluğunu öğrendikten sonra, 
hayal gücünüzün size dayattığı ve gerçeğin 
küçük bir bilgisinin ötesine geçmenizi 
engelleyen sınırların da farkına varacaksınız. 
10 Artık sizi araştırmaktan, keşfetmekten 
alıkoyan korku ya da cezalandırılma korkusu 
olmayacak. Ancak sizin için anlaşılmaz olan 
şeyi gerçekten bilmek istiyorsanız, vicdanınız 
size bu yolu yasaklayacaktır; çünkü insanın 
gerçeğin tamamına hakkı olmadığını ve sadece 
kendisine uygun olan kısmını kavraması 
gerektiğini bilmelisiniz. 
11 İnsanlar: Gelişimin savaşların, serbest 
bırakılmış doğa güçlerinin, salgın hastalıkların 
ve kaosun ortasında olacağı duyurulduysa, bu 
size tüm bunları getirdiğim için değil; 
varlığımın tam da o kriz saatinde insanlığa 
yardımcı olacağı içindi. 
12 İşte benim dönüşümle ilgili söylenenlerin 
hepsi gerçekleşiyor. Bir dünya ölümle 
boğuşurken ve yeryüzü ölüm çıngıraklarıyla 



sarsılıp sallanırken, yeni bir insanlığın yolunu 
açmak için insanlara geliyorum. Dolayısıyla 
"Üçüncü Çağ "da Tanrı'nın çağrısı bir sevgi 
çağrısıdır - adaleti, kardeşliği ve barışı taşıyan 
ve bunlara ilham veren bir sevgi. 
13 Mesih'in sözü bir kez öğrencilerinde 
filizlendi ve onları izleyen insanlarda tohumu 
büyüdü. Öğretisi yayıldı ve anlamı tüm 
dünyaya yayıldı. Böylece, onu hissedebilen ve 
anlayabilen herkes tarafından kabul edilecek 
olan bu mevcut öğreti yayılacaktır. (296, 17 - 
27, 35) 
 
Bütün gözler beni görecek 
14 İsa öğrencilerine şöyle dedi: "Sizden kısa bir 
süre uzak kalacağım - geri döneceğim." Daha 
sonra onlara Efendilerinin "bulut üzerinde", 
meleklerle çevrili olarak geleceği ve yeryüzüne 
ışık ışınları göndereceği açıklandı. 
15 İşte şimdi "bulutun üzerindeyim", etrafım 
meleklerle çevrili, onlar da kendilerini size 
Tanrısallığımın habercileri ve iyi 
danışmanlarınız olarak tanıtan ruhani 
varlıklardır. Işık ışınları, size yeni vahiyler 
getiren, her anlayış yetisini bilgelikle dolduran 
Sözümdür. 
16 Ne mutlu görmeden iman edenlere, çünkü 
onlar varlığımı hissedenlerdir. (142, 50 - 52) 
17 insan ruhu aracılığıyla Gerçeği keşfedecek, 
herkes Benim Varlığımı hissedecek; çünkü 
zamanı geldiğinde her gözün Beni göreceğini o 
zaman size zaten söylemiştim. 
18 Şimdi, içinde yaşadığınız bu zaman, tam da 
Benim Sözüm ve geçmiş zamanlardaki 
peygamberlerim tarafından bildirilen, tüm 
insanların ruhlarının hisleri ve yetileri 
aracılığıyla Beni görecekleri zamandır. 
19 Beni gördüklerini söyleyebilmeleri için Beni 
sınırlı bir şekilde insan suretinde görmeleri 
gerekmeyecek, ama Beni gördüklerini doğru 
bir şekilde söyleyebilmeleri için ruhlarının Beni 
hissetmesi ve akıllarının Beni kavraması yeterli 
olacaktır. 
20 Sevgi, inanç ve zeka, gözlerinizin 
görebileceğinden çok daha ötesini görebilir. 
Bu nedenle size, Beni görmenizi sağlamak için 
varlığımı insan formuyla ya da sembolik bir 
figürle sınırlamamın gerekli olmadığını 
söylüyorum. 
21 O "İkinci Çağ "da Beni gören ya da Benimle 
birlikte hareket edenlerin kaçı kim olduğumu 
bile bilmiyordu. Öte yandan, bir insan olarak 
doğduğumu bile bilmeyenlerden kaçı Beni 

ruhen gördü, ışığımla tanıdı ve inançları 
sayesinde varlığımdan zevk aldı. 
22 Bütün gözlerinizi açın ve ışığın çocukları 
olduğunuzu imanınızla kanıtlayın. Hepiniz Beni 
görebilirsiniz, ama bunun için iman etmeniz 
şarttır. (340, 45 - 51) 
23 Size söylüyorum: Bu insanlık, kabalıkları, 
doğruluktan ve iyilikten yüz çevirmeleri 
yüzünden Bana daha da karşı gelirse, Saul'un 
önünde yaptığım gibi, yollarında görkemle 
görüneceğim ve Sesimi onlara duyuracağım. 
24 o zaman, farkında olmadan Bana 
zulmedenlerden kaçının, iyilik, sevgi ve 
doğruluk yollarında Beni izlemek için 
dönüşmüş ve aydınlanmış olarak yola 
çıkacağını göreceksiniz. 
25 Size diyeceğim: Yolcular, durun ve bu billur 
su kaynağından için. Size dayattığım zorlu 
yaşam yolculuğunda dinlenin. Kederlerinizi 
Bana emanet edin ve bakışlarımın ruhunuzun 
derinliklerine nüfuz etmesine izin verin, çünkü 
sizi lütufla doldurmak ve teselli etmek 
istiyorum. (82,46) 
26 Aşkım en hassas tellerinizi titretecek. Ancak 
vicdanınızla uyum içinde olmanız Benim İlahi 
Konserimi duymanızı sağlayacak ve birçoğunuz 
Beni İsa'nın tatlı görünümünde görecektir. 
27 Size şunu belirtmeliyim ki, İsa'nın şekli Beni 
göreceğiniz en mükemmel yol değildir. Geçmiş 
zamanlarda size: "Tüm gözler Beni görecek" 
dediğimde, hepinizin gerçeği bileceğini 
anlamanızı sağladım, ancak her bir ruhun 
evrimine göre Kendimi sınırlayacağımı size 
söylemeliyim. Ama mükemmellik merdivenini 
tırmandıkça, Beni tüm görkemimle 
göreceğinizden emin olabilirsiniz. 
28 Şimdi Beni herhangi bir şekilde hayal 
etmeye çalışmayın. Düşünün: Eğer ruhunuz 
sınırlı olsa da öz ise, ışık ise - Rabbinizin ne 
başlangıcı ne de sonu olan Evrensel Ruhu nasıl 
bir biçime sahip olabilir? Bilinmeyeni İlahi 
Bilgelik Kitabıma bırak. (314,69 - 70) 
29 'İkinci Çağ' Sözümde size yeniden 
geleceğimi, ruhani konuklarımın Benimle 
birlikte ineceğini bildirmiştim. Ancak insanlık 
Benim Sözümün anlamını doğru bir şekilde 
anlamadı ve yorumlamadı. 
30 İşte bu yüzden her dini topluluk Beni 
aralarında bekler, işte bu yüzden Beni ölümlü 
gözleriyle görmeyi umarlar; ama şimdi Beni bu 
şekilde bekleyenler, bir zamanlar İsa'nın Mesih 
olduğunu inkâr eden ve O'nu bir hayalperest 
olarak görenlerle aynı kişilerdir. 



31 Bugün size söylüyorum, öğrencilerim, Beni 
bütün görkemimle göreceğiniz an gelecektir. O 
zaman yeryüzü ve sakinleri arınacak, ruhun 
erdemi ve güzelliği yeniden tesis edilecektir. 
Acı yok olacak ve her şey mutluluk olacak, sizin 
için sonu olmayan sonsuz bir "gün" olacak. Bu 
harikaları görmek istemiyor musunuz? 
Çocuklarınızın Ruhumla iletişim kurmasını ve 
günahtan arınmış bir barış dünyası 
oluşturmasını istemiyor musunuz? (181, 74 , 
81) 
32 Eğer insanlık "Birinci" ve "İkinci Çağ "ın 
kehanetlerini kavrayabilseydi, bunların 
gerçekleşmesi karşısında şaşkınlığa düşmezdi. 
Mesih insanlar arasında doğduğunda "İkinci 
Çağ "da da aynı şey oldu, tıpkı şimdi Ruh'ta 
geldiğim için olduğu gibi. 
33 Öğrettiklerimin anlamı her iki zamanda da 
aynıdır. Sizi bu hayatı, geçici de olsa, insanların 
birbirlerini kardeş olarak görüp davrandıkları 
ve birbirlerine gerçek kardeşliğin sıcaklığını 
sundukları sevgi dolu bir yuva haline 
getirmeye hazırlar. 
34 Ayrıca ruhu, Rab'bin bu yaşamdan sonra 
çocukları için sakladığı dünyalara ya da evlere 
girmeye hazırlayın. Dileğim, onlara 
ulaştığınızda kendinizi garip hissetmemeniz, 
ruhsallaşmanızın ve içsel bilginizin 
karşılaştığınız her şeyi sanki daha önce 
oradaymışsınız gibi görmenizi sağlamasıdır. 
Dua aracılığıyla ruhsal olanla zaten temas 
halindeyseniz, bunda çok fazla doğruluk payı 
olacaktır. (82,9 - 10) 
35 Ben yüreklerinizin kapısını çalan gezginim. 
Kapıyı çalıyorum ve kim olduğumu 
bilmiyorsunuz; kapıyı açıyorsunuz ve beni 
tanımıyorsunuz. Bir köye gelen ve onu tanıyan 
kimse olmayan yolcu gibiyim, yabancı bir 
ülkeye giren ve kendi dilinde anlaşılmayan 
yabancı gibiyim. Aranızda kendimi böyle 
hissediyorum. Varlığımı ne zaman 
hissedeceksiniz? Ey insanlar, Yusuf'un 
zamanında Mısır'daki kardeşleri tarafından 
tanındığı gibi, siz de Beni ne zaman 
tanıyacaksınız? (90, 1) 
 

Bölüm 4 - İlahi Tezahürler 
Aracılığıyla Talimat 
 
Belirtilerin kaynağı 

1 Her zaman Tanrı'da olan Söz sizinle konuşur, 
Mesih'te olan ve bugün Kutsal Ruh aracılığıyla 
bildiğiniz aynı Söz, çünkü Söz Sözdür, Yasadır, 
Mesajdır, Vahiydir, Bilgeliktir. Eğer "Sözü" 
Mesih'in sözleri aracılığıyla işittiyseniz ve şimdi 
Kutsal Ruh'un esinlemesiyle alıyorsanız - size 
gerçekten söylüyorum, işittiğiniz Tanrı'nın 
sesidir. Çünkü sadece tek bir Tanrı, sadece tek 
bir Söz ve sadece tek bir Kutsal Ruh vardır. (13, 
19) 
2 Ses taşıyıcılarının dudaklarından dökülen 
sözcüklerdeki ışığın kaynağının ne olduğunu 
biliyor musunuz? Kökeni iyilikte, İlahi Sevgide, 
Tanrı'dan yayılan Evrensel Işıktadır. Bu size 
yaşam veren Tüm Işığın bir ışını ya da 
kıvılcımıdır - her şeyi hareket ettiren ve her 
şeyin titreştiği, nabzının attığı ve durmaksızın 
yol aldığı Sonsuz Gücün bir parçasıdır. Sizin 
ilahi parlaklık dediğiniz şey, ruhları aydınlatan 
ve canlandıran İlahi Ruh'un ışığıdır. (329, 42) 
3 Şu anda sizinle her zaman kurtuluşunuz için 
gelmiş olan konuşuyor: Mesih, ilahi vaat, 
"İkinci Çağ "da İsa'da insan oldu, Tanrı'nın 
insan olan "Sözü"; sevginin, ışığın, bilgeliğin 
Ruhu, düşüncelerimi iletmeyi öğretmek için 
vicdan aracılığıyla insanın ruhuna ve aklına 
dokunan bir ışınla sınırlı. (90, 33) 
4 Ben bu dünyada zulüm gören, küfredilen ve 
suçlanan Mesih'im. İsa'daki "İkinci Çağ "da 
Bana yaptıklarınızdan sonra, sizi bağışladığımı 
ve sizi sevdiğimi bir kez daha kanıtlamak için 
size geldim. 
5 Beni çıplak olarak çarmıha gerdiniz ve aynı 
şekilde size geri dönüyorum, çünkü Ruhumu 
ve Gerçeğimi ikiyüzlülük ya da yalan giysisinin 
ardında gözlerinizden saklamıyorum. Ama 
Beni tanıyabilmeniz için önce yüreğinizi 
arındırmanız gerekir. (29, 27 - 28) 
6 Bugün size söylüyorum: İşte halkın Celile'nin 
Hahamı olarak adlandırdığı Efendi. Size ebedi 
öğretiyi, sevgi öğretisini veriyorum. Bugün sizi 
davet ettiğim ziyafet ruhani bir ziyafettir, 
ekmek ve şarap da aynı şekilde. Ama bugün, 
her zaman olduğu gibi, Yol, Gerçek ve Yaşam 
Benim. (68,33) 
 
Vahiy yerleri ve tezahürlerin alıcıları 
7 Benim Baba'nın "Sözü" olduğumu; bu Sözde 
aldığınız ilahi özün bu Yaratıcı Ruh'tan gelen 
ışık olduğunu; her birinize Ruhumdan bir parça 
bıraktığımı hatırlayın. 
8 Ama şu anda Beni dinleyen kalabalığı 
çevreleyen yoksulluğu ve içinde toplandığınız 



odanın mütevazılığını gördüğünüzde, Bana 
sessizce soruyorsunuz: "Efendim, neden şu 
anda tezahürünüz için, Size layık zengin 
sunakların ve ciddi törenlerin sunulabileceği o 
büyük tapınaklardan veya katedrallerden birini 
seçmediniz? 
9 Efendileri hakkında böyle düşünen yüreklere 
yanıt veriyorum: Beni bu yoksulluğa 
sürükleyen insanlar değildir. Sizden istediğimin 
maddi haraçlar ya da dışsal sunular olmadığını 
anlamanızı sağlamak için, tezahürüm için 
şehrinizin yoksul bir banliyösündeki mütevazı 
konutu seçtim; tam tersine, tam olarak bir kez 
daha alçakgönüllülüğü vaaz etmek için geri 
döndüm ki onda ruhaniliği bulabilesiniz. (36, 
24 - 25) 
10 Bazıları, bu toplanma yerlerinin yoksulluğu 
ve alçakgönüllülüğü ve Kendimi tanıttığım ses 
taşıyıcılarının önemsizliği nedeniyle Benim 
varlığıma inanmazlar. Ancak bu tür kuşkucular 
Mesih'in yaşamını inceleyecek olurlarsa, O'nun 
hiçbir zaman gösteriş, saygı ya da zenginlik 
peşinde koşmadığını fark edeceklerdir. 
11 Bu yerler, o zamanlar üzerinde doğduğum 
ahır ve samanlık kadar fakir ve alçak olabilir. 
(226, 38 - 39) 
12 Bu ulusu yeni tezahürüm için sadece son 
saatte seçtiğimi sanmayın. Her şey zaten 
ezelden beri öngörülmüştü. Bu toprak, bu ırk, 
ruhlarınız Benim tarafımdan hazırlandı, tıpkı 
Benim Varlığımın zamanının da Benim İradem 
tarafından önceden belirlenmiş olması gibi. 
13 Tezahürlerime en az olanlardan, aklını ve 
ruhunu saf tutanlar arasından başlamaya karar 
verdim. Daha sonra herkesin Bana gelmesine 
izin verdim, çünkü Benim soframda ne ayrım 
ne de kayırma vardır. Bu halka indirilen Sözüm 
basit ve alçakgönüllüydü, sizin için 
erişilebilirdi, ancak netlikle dolu anlamı 
ruhunuz için derindi, çünkü Ben tüm bilginin 
deposu olmama rağmen, Kendimi her zaman 
basit ve açık bir şekilde ifade eder ve 
gösteririm. Ben kimse için bir gizem değilim; 
gizem ve sır sizin cehaletinizin çocuklarıdır. 
(87, 11 -12) 
14 Beni ilk dinleyenler tedavi oldu 
Çalışmalarım bir ağaç gibi, farklı alanlara 
nakletmek için ilk dalları kesiyorum. Bazıları 
öğretilerimi iyi yorumladı, bazıları ise yolu 
kaçırdı. 
15 Yoksul toplantı salonlarının gölgesinde 
toplanan gruplar küçüktü. Ama sayıları arttıkça 
ve kalabalıklar çoğaldıkça, onları birleşmeye 

çağırdım, böylece hepsi kendilerini tek bir 
Üstadın öğrencileri olarak tanıyacak ve öğretiyi 
aynı şekilde uygulayacaklardı; böylece tohum 
"işçilerin" takdirine göre değil, İlahi İrade'ye 
göre ekilecekti. 
- İsa'nın "bağdaki işçiler" benzetmesine 
gönderme. 
16 Yeni Antlaşma'nın Ruhani Sandığı'nın 
önünde, kalabalıklar teslimiyet, itaat ve iyi 
niyet yemini ettiler; ancak kasırgalar ve 
fırtınalar ağacın dallarını kırbaçlayarak şiddetle 
estiğinde, bazıları zayıf düştü, diğerleri ise yeni 
"işçilere" "tarlaları" işlemeyi öğreterek kararlı 
bir şekilde sabit kaldılar. 
17 Bu vahyin büyüklüğünün farkına varan 
bazıları, kendilerini diğerlerinden üstün kılacak 
bir bilgi ve güç elde etmek için gizemlerime 
isteğimden daha fazla nüfuz etmeye 
niyetlendiler; ama çok geçmeden adaletimle 
yüz yüze geldiler. 
18 Bu çalışmanın yüceliğini saflığında, 
sadeliğinde keşfedemeyen diğerleri, 
tezahürlerime ciddiyet katabileceklerini 
düşündükleri için mezheplerden ve 
kiliselerden ayinler, semboller ve törenler 
benimsediler. (234, 27 - 30) 
19 Bu tezahür kendini göstermeye 
başladığından beri, hem zihinlerini eğitmiş 
olanlar hem de eğitimsiz ve cahiller arasında 
inançsızlar da kendilerini göstermelerine 
rağmen, zihinleriniz benim öğretilerimle 
aydınlandı. 
20 Bu vahyi inkâr etmek için ne kadar çok 
argüman var! Bu Sözü yok etmek için ne kadar 
çok girişim var! Yine de hiçbir şey mesajımın 
gidişatını durdurmadı - aksine, bu çalışmaya 
karşı ne kadar çok savaşılırsa, insanların imanı 
o kadar çok ateşlendi ve ne kadar çok zaman 
geçerse, Sözümü ilettiğim kişilerin sayısı o 
kadar arttı. 
21 Bundan çıkarılacak ders şudur: insan gücü 
İlahi Gücün öğütlerini yerine getirmesini asla 
engelleyemeyecektir. 
22 İnsanlar bu toplanma yerlerinde 
toplandıklarında, bunu her zaman dünyadan 
korkmadan, her zaman Benim varlığıma ve 
korumama güvenerek yaptılar ve onlara 
inançlarının gerçeğe dayandığını kanıtladım. 
(329, 28 - 30;37) 
23 Bu toplulukta, basit ve alçakgönüllü 
yüreklerden oluşan, ama Beni izlemek için 
sevgi ve imanla dolu yeni bir elçiler grubu 
ortaya çıktı. Elbette aralarında, Varlığıma 



inanmak için görmek zorunda olan yeni bir 
Thomas, Bana inanmasına rağmen insanlardan 
korktuğu için Beni inkâr edecek yeni bir Petrus 
ve para ve dalkavukluk için Sözümü ve 
gerçeğimi çarpıtarak Bana ihanet edecek yeni 
bir Yahuda İskariyot eksik değildi. 
24 Bu halkı oluşturan kalabalıklar çoğalmaya 
ve kentlere, kırlara ve köylere dağılmaya 
devam etti; ve bu halktan gerçeğin ve 
doğruluğun elçileri, Rablerinin öğretisinde 
gayretle dolu fedakâr işçiler ve gerçeği 
söyleyen saf yürekli peygamberler çıktı. (213, 
72 - 73) 
25 Yeni vahyimde, önceki vahiylerime verilen 
cehaleti, hatayı ve yanlış yorumu ortadan 
kaldırmak için her şeyi değiştirdim: yerleri ve 
tezahür araçlarını. Nasıl ki güneş doğudan 
doğar ve siz onu öğle vakti en yüksek 
noktasında görürsünüz, ancak daha sonra 
batıda battığını görürsünüz, Ruhumun ışığı da 
zaman içinde doğudan batıya doğru 
ilerlemiştir, öyle ki görkemimi ve gücümü 
belirli yerler, insanlar ya da ırklarla 
sınırlamayın. (110, 9) 
26 Birkaç kişinin Beni işitmesi Benim için 
yeterlidir, çünkü onlar yarın tanıklığı 
hemcinslerine ileteceklerdir. Bütün insanları 
çağırmış olsaydım, çoğunun gelmeyeceğini 
biliyorum çünkü dünya işlerine dalmış 
durumdalar. Beni inkâr edecekler ve iyi niyetli 
insanların Beni dinlemeye gelmelerini 
engelleyeceklerdi. 
27 Burada, Kendimi tanıttığım bu önemsiz 
yerlerin inzivasında, tohumumu doğuruyorum. 
Sade kalpleri topluluklar halinde bir araya 
getiriyorum ve materyalist yaşamın 
gürültüsünden uzaklaştıklarında onlara 
sevgiden, ebedi olandan, ruhtan, gerçek insani 
ve ruhani değerlerden bahsederek hayata 
duyularla değil ruhla bakmalarını sağlıyorum. 
28 Bu çocukların yüreklerine öğrenci diyorum 
ve onlar, hiçbir şeye sahip olmamış, komşuları 
tarafından hiç fark edilmemiş, Benim 
tarafımdan çağrıldıkları için memnuniyetle 
dolmuş ve yeni bir yaşama yükselmişlerdir. 
Komşularına yararlı olabilecekleri inancı ve 
sevinciyle ayağa kalktılar çünkü Rab onlara 
vahiylerini yerleştirdi ve onlara sevgi yolunu 
gösterdi. 
29 Bazıları kendilerini İsa'nın öğrencileri olarak 
adlandırdıkları için onları inkâr edebilir ve 
onlarla alay edebilir - ama size doğrusunu 
söyleyeyim, bu lütuf onlardan esirgense bile, 

onlar Benim öğrencilerim olmaya devam 
edeceklerdir. (191, 33 - 36) 
30 Dünya benim sesimin onu çağırmasını 
bekliyor; insanın yüreği, iman için ölü olmasına 
rağmen, Mesih'in sesinin ona yaklaşmasını ve 
ona şöyle demesini bekliyor: "Kalk ve yürü". 
31 "Ölüler", "körler", hastalar ve dışlanmışlar 
çok büyük bir halk oluştururlar. Onlara 
geleceğim, çünkü ruhsal ya da fiziksel olarak 
acı çekenler Benim varlığıma en açık 
olanlardır. Dünyanın büyükleri - güce, 
zenginliğe ve dünyevi ihtişama sahip olanlar - 
Bana ihtiyaçları olduğunu düşünmezler ve Beni 
beklemezler: Zaten her şeye sahip olduklarını 
söylediklerine göre Mesih onlara ne verebilir 
ki? Bazı ruhani mallar mı, yoksa sonsuzlukta 
bir yer mi? Bu onları ilgilendirmiyor! 
32 Öğretimi onlara duyurmak için bedenen ve 
ruhen yoksul ve hasta olan bu kalabalıkları 
aramamın nedeni budur; çünkü Beni özlediler, 
Beni aradılar. Dolayısıyla, Beni insanlığa tekrar 
gösterme zamanı geldiğinde varlığımı 
hissetmeleri son derece doğaldı. (291,32 - 34) 
 
İlahi Bildirilerin İletimi 
33 İnsan aklı aracılığıyla bu tezahürden şüphe 
duyan kişi, diğer yaratıklar üzerindeki üstünlük 
statüsünü inkar ediyormuş gibi davranır - sanki 
kendi ruhunu inkar ediyormuş ve sonsuz 
denemeler, acılar ve mücadeleler yoluyla 
ulaştığı ruhani ve entelektüel seviyenin farkına 
varmak istemiyormuş gibi. 
34 Aklınız veya ruhunuz vasıtasıyla Kendimi 
tanıttığımı inkar etmek, kendini inkar etmek ve 
kendini aşağı yaratıkların yerine koymaktır. 
35 İnsanın Tanrı'nın çocuğu olduğunu kim 
bilmez? İçinde bir ruh olduğunu kim bilmez? O 
halde neden Baba ile çocukları arasında bir ya 
da daha fazla iletişim yolu olması gerektiğine 
inanmayalım? 
36 Ben akıl olduğum için, size aklınız 
aracılığıyla hitap ediyorum; ben ruh olduğum 
için, ruhunuza hitap ediyorum. Ama Benim 
tezahürümü inkâr edenler, Beni ruh olarak 
görmeyi ve tanımayı hiç istememişlerse, bu 
gerçeği nasıl anlayacak ve kabul edecekler? 
Kalplerinde pek çok hatalı fikir 
geliştirmişlerdir, örneğin Benim insan formuna 
sahip ilahi bir Varlık olduğumu ve Benimle 
onlar vasıtasıyla temasa geçmek için semboller 
ve imgelerle sembolize edilmesi gerektiğini 
düşünmek gibi. 



37 Yüzyıllar boyunca, Beni bu şekilde arayan 
insanlar, önünde dua ettikleri ve ayinler 
düzenledikleri resimlerinin ve heykellerinin 
sessizliğine alıştılar ve kalplerinde sonunda hiç 
kimsenin Tanrı'yı görmeye, duymaya veya 
hissetmeye layık olmadığı kanaatini 
oluşturdular. Erkeklere yaklaşamayacak kadar 
yüksekte olduğumu söyleyerek, Bana hayranlık 
dolu bir saygı sunduklarına inanıyorlar. Ama 
yanılıyorlar, çünkü benim insan gibi küçük 
yaratıklarla uğraşamayacak kadar büyük 
olduğumu iddia eden kişi, Ruhumun size 
açıkladığı en güzel şeyi, yani alçakgönüllülüğü 
inkâr eden bir cahildir. 
38 Eğer Mesih'e inanıyorsanız, eğer Hıristiyan 
olduğunuzu iddia ediyorsanız, Rabbinizin 
yaklaşımına layık olmadığınızı düşünmek gibi 
saçma fikirlere kapılmamalısınız. Hıristiyan 
inancınızın, Tanrı'nın "Sözü" insan olduğunda 
İlahi Sevgi'nin bu kanıtına dayandığını 
unuttunuz mu? Ruhları kararmış ve zayıf 
ruhlara sahip günahkâr ve bedensel insanların 
anlayışını, onlara İlahi Sesimin insani bir Söz 
haline geldiğini işittirdiğimden daha somut ve 
insani hangi yaklaşım karşılayabilir? 
39 Bu, insanlara olan sevgimin, 
alçakgönüllülüğümün ve şefkatimin en büyük 
kanıtıydı; bunu kanımla mühürledim ki, hiç 
kimsenin Bana layık olmadığı her zaman 
gözlerinizin önünde olsun; çünkü tam da 
çamurda, karanlıkta ve ahlaksızlıkta en çok 
kaybolanlar uğruna Sözümü insan yaptım ve 
Kanımın can suyunu akıttım. 
40 O halde tüm bunlara inananlar şimdi neden 
varlığımı ve tezahürümü inkâr ediyorlar? 
Neden bunun mümkün olmadığını, çünkü 
Tanrı'nın sonsuz olduğunu ve insanın çok 
düşük, çok önemsiz ve değersiz olduğunu iddia 
etmeye çalışıyorlar? Doğrusu size diyorum ki, 
bu zamandaki tezahürümü inkâr eden, "İkinci 
Zaman "da dünyadaki varlığımı da inkâr eder 
ve ayrıca sevgimi ve alçakgönüllülüğümü de 
inkâr eder. 
41 Siz günahkârların, günahlarınızla Benden 
uzaklaştığınızı hissetmeniz çok doğaldır. Öte 
yandan, ne kadar çok günah işler, ruhunuzu ve 
benliğinizi ne kadar çok kirletirseniz, size ışık 
vermek, sizi iyileştirmek ve kurtarmak için size 
ulaşmamın o kadar gerekli olduğunu 
hissediyorum. 
42 Kendimi çocuklarıma tekrar tanıtacağım 
zaman, birçoklarının Beni inkâr edeceğini 
biliyordum ve bu nedenle daha o zaman 

dönüşümü duyurdum; ama aynı zamanda 
varlığımın o zaman ruhani olacağını da açıkça 
belirttim. Ama bundan kuşku duyuyorsanız, 
sözlerimi Müjdeler'de yazan o dört öğrencinin 
tanıklığıyla doğrulayın. 
43 İşte Ruh'tayım, size ışık saçan "buluttan" 
Sözümü gönderiyorum ve onu bu ağızlar 
aracılığıyla insanlaştırıyorum - hepinizin 
erişeceği o tezahür için bir hazırlık talimatı 
olarak: ruhun ruhla diyaloğu. (331, 1 - 10; 13) 
44 İlahi düşünceler 
coşkulu ses taşıyıcılarım tarafından kelimelere 
çevrildi ve bunlar cümleler halinde birleşerek 
vahiyler ve mükemmel öğretilerle dolu ruhani 
bir öğreti oluşturdu ve tesis etti. 
45 Bu, vaat edilen Yorgan'dır, size her şeyi 
öğreteceği bildirilen Gerçeğin Ruhu'dur. 
Hazırlık şimdiden başlıyor, Ruh'unda güç 
olduğu için yüreğinin asaleti ve sadeliğiyle, 
bilgelik ve merhametle size yol gösterecek 
olan O'na ihtiyaç duyacağınız zamanlar 
yaklaşıyor. (54, 51 - 52) 
46 Öğretilerim size zihinlerinize ışık getirmek 
için geliyor. Ancak şu anda size geliş şeklim sizi 
şaşırtmasın; bu konuda kafanız karışmasın 
ama bunun rutin hale gelmesine de izin 
vermeyin. 
47 İlahi Işığım Bana ses taşıyıcısı olarak hizmet 
eden kişinin zihnine ulaştığında, bilgelik ve 
sevgi sözcüklerine dönüşen titreşimlere 
yoğunlaşır. Size bu şekilde ulaşabilmek için 
ruhumun cennet merdiveninin kaç basamağını 
inmesi gerekiyor! Ayrıca öğretilerimin ayrıntılı 
bir açıklamasını vermek için size "Ruhsal 
Dünyamı" göndermek zorunda kaldım. (168, 
48) 
48 Kendimi insanın akıl organı aracılığıyla 
tanıtırım, çünkü beyin, ruhun ışığı olan zekânın 
onda kendini gösterebilmesi için Yaratıcı 
tarafından mükemmel bir şekilde yaratılmış bir 
'aygıttır'. 
49 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? (262, 40 - 41) 
50 Her zaman, Üstat olarak sevgim, insanların 
ihtiyaç duyduğu eğitimi sağlamak için gayretli 
olmuştur ve her zaman ruhsal olgunluklarına 



ve entelektüel gelişimlerine uygun olarak 
onlarla konuşmaya geldim. 
51 Size geldim çünkü insanların sözlerinin ve 
sizin yarattığınız öğretilerin ruhunuzun yanan 
susuzluğunu - ışığa, gerçeğe, sonsuzluğa ve 
sevgiye olan susuzluğunu - gidermediğini 
gördüm. Bu nedenle Kendimi sizin yanınıza 
yerleştirdim ve mütevazı, cahil ve eğitimsiz 
insanlara Kendimi sunarak onların zihin ve ruh 
coşkusuna kapılmalarını sağladım ki Üçüncü 
Çağın mesajı onların ağzından akabilsin. 
52 İlahi düşüncelerimi almaya ve aktarmaya 
layık olabilmek için, maddileşmeye ve 
dünyanın ayartmalarına karşı mücadele etmek 
zorunda kaldılar. Bu şekilde, kendi kişiliklerini 
geri iterek ve kibirlerini azarlayarak, zihin 
organlarını İlahi ilhama sundukları kısa zaman 
dilimlerinde varlıklarının tam bir teslimiyetine 
ulaştılar ve böylece dudaklarından bilgelik, 
şefkat, adalet, merhem ve barış dolu bir sözün 
çıkmasını sağladılar. 
53 Ruhum bu zihinlere inmeden ve sadece 
ışığımın bir huzmesi onları aydınlatmadan, ses 
taşıyıcılarının nasıl olup da bu kadar çok bilgiyi 
kelimelerle ifade edebildiğini ve dinleyici 
kitlelerinin zihinlerine bu kadar çok yaşam özü 
dökebildiğini anlayamayanlar her zaman 
olacaktır. Bunun üzerine size diyorum ki, sizin 
Güneş dediğiniz Kral Yıldız'ın bile Dünya'yı 
aydınlatmak için Dünya'ya gelmesine gerek 
yoktur, çünkü uzaktan gezegeninize 
gönderdiği ışık onu ışık, sıcaklık ve yaşamla 
yıkamak için yeterlidir. 
54 Aynı şekilde, Baba'nın Ruhu da sonsuz 
parlaklığa sahip bir güneş gibi, hem ruhsal 
hem de maddi tüm yaratıkların üzerine 
gönderdiği ışık aracılığıyla her şeyi aydınlatır 
ve canlandırır. 
55 O halde anlayın ki, ışığımın olduğu yerde 
Ruhum da vardır. (91, 12 - 16) 
56 Ruhumdan gelen bir ışık kıvılcımı, İlahi 
Söz'ün bir yansıması, mesajımı size 
duyurduğum ses taşıyıcısının ruhuna inen 
şeydir. Hangi insan sesi taşıyıcısı Söz'ün tüm 
gücünü alabilir? Yok. Ve gerçekten, size 
söylüyorum, henüz Söz'ün ne olduğunu 
bilmiyorsunuz. 
57 "Söz" yaşamdır, sevgidir, Tanrı'nın Sözüdür, 
ama ses taşıyıcısı tüm bunlardan yalnızca bir 
zerre alabilir. Ama burada, o ışık huzmesinde, 
o özde, Sonsuz'u, Mutlak'ı, Ebedi'yi 
keşfedebileceksiniz. 

58 Benden bahsetmek için, bunu küçük ve 
sınırlı tezahürlerle olduğu kadar büyük işlerle 
de yapabilirim. Ben her şeydeyim, her şey 
Benden bahseder, büyük de küçük de eşit 
derecede mükemmeldir. İnsan yalnızca 
gözlemlemeyi, düşünmeyi ve çalışmayı 
bilmelidir. (284, 2 - 3) 
59 Benim 'Sözüm' yeniden insan olmadı. Ben 
şu anda "bulutun üzerindeyim", öte tarafın 
sembolü, Benim ışınım oradan yayılıyor ve ses 
taşıyıcısının zihnini aydınlatıyor. 
60 Kendimi insan aracılığıyla bildirmek Beni 
hoşnut etti ve Benim kararım mükemmeldir. 
İnsanı bilirim, çünkü onu ben yarattım. Onu 
layık görüyorum, çünkü o Benim çocuğum, 
Benden çıktı. Kendimi ondan 
yararlandırabilirim, çünkü onu bunun için 
yarattım ve yüceliğimi onun aracılığı ile 
gösterebilirim, çünkü Kendimi onda yüceltmek 
için onu yarattım. 
61 Adam! O benim suretimdir çünkü o zekadır, 
hayattır, bilinçtir, iradedir, çünkü o benim tüm 
niteliklerimden bir şeye sahiptir ve onun ruhu 
sonsuzluğa aittir. 
62 Çoğu zaman inandığınızdan daha önemsiz, 
diğer zamanlarda ise hayal edebileceğinizden 
daha büyüksünüz. (217, 15 - 18) 
63 Biraz düşünür ve kutsal yazıları incelerseniz, 
tüm peygamberlerin sözlerinde insanlara 
ilettikleri tek bir ruhani içeriği ifade ettiklerini 
fark edeceksiniz. O dönemlerde insanların 
uyguladığı maddesel ibadetlerin hatalarına 
düşmeden insanlara öğütler, vahiyler ve 
mesajlar verdiler. Yasa'ya ve Tanrı Sözü'ne 
itaat etmeyi öğrettiler ve insanların Cennetteki 
Babalarıyla bağlantı kurmalarına yardımcı 
oldular. 
64 İnsanlar, o peygamberler ile şu anda sizinle 
konuştuğum bu ses taşıyıcıları arasında büyük 
bir benzerlik bulmuyor musunuz? Bu 
sonuncuların dudaklarına Yasamın özünü de 
yerleştiriyorum, onların sözleri aracılığıyla 
ilhamım size ulaşıyor ve onlardan işitenleri 
Rablerini en saf şekilde aramaya çağıran 
talimatlar yayılıyor. Kendilerini dinleyenler 
arasında izcilerin ya da fanatiklerin de 
bulunmasından korkmadan konuşurlar. Onlar, 
Babalarının hizmetinde görevlerini özveriyle 
yerine getirirler ki, O da onlar aracılığıyla 
insanlıkla konuşabilsin ve insanlara yeni ışık 
yolları açacak olan bu öğretileri onlara 
verebilsin. 



65 İnsanlar, o peygamberlerle bu ses 
taşıyıcıları arasında sadece büyük bir benzerlik 
değil, aynı zamanda aralarında mükemmel bir 
ilişki de vardır. Bunları önceden haber verenler 
ve onların uzun zaman önce haber verdiklerini 
bu hizmetkârlar şimdi görüyorlar. (162, 9 - 11) 
66 Sesimi taşıyanların hepsi Bana hizmet 
etmek için kendilerini hazırlamaya muktedir ve 
istekli değildi ve çoğu zaman ışığımı günahkâr 
olmasa bile yararsız şeylerle meşgul olan saf 
olmayan zihinlere göndermek zorunda kaldım. 
Onlar günahlarıyla Benim adaletimi üzerlerine 
çektiler, çünkü zihinleri her türlü ilhamdan ve 
dudakları İlahi mesajı ifade edecek her türlü 
belagatten yoksun bırakıldı. 
67 Bu durumlarda, dinleyici kalabalığı 
kulaklarını bu zavallı bildirilere kapattı, ama 
zihinlerini içlerindeki Varlığımı hissetmek ve 
Özümü almak için açtı. İnsanlar o anda 
merhametimin onlara gönderdiği özle 
beslendiler; ancak ses taşıyıcısı dudaklarından 
gelmeyen bir mesajı engelledi, böylece orada 
bulunanları, henüz ilhamımı bu biçimde 
almaya hazır olmamalarına rağmen, 
Efendileriyle ruhtan ruha sohbet etmeye 
zorladı. (294, 49) 
 
Bildirilerin şekli 
68 Üstadın öğretisi her zaman aynı şekilde 
başlar çünkü aynı sevgiyi içerir. Sevgiyle başlar 
ve merhametle biter - tüm öğretilerimin içinde 
bulunduğu iki kelime. Işığın ve gerçeğin 
bölgelerine ulaşmak için ruha güç veren bu 
yüksek duygulardır. (159, 26) 
69 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, tektir, değişmezdir. 
Ancak bu, kalpleri katılaşmış ve zihinleri kapalı 
olan pek çok kişi tarafından dikkate 
alınmamıştır. (247, 56) 
70 Ey kâfirler! Gelin ve Beni sık sık dinleyin, 
Sözüm şüphelerinizin üstesinden gelecektir. 
Sözümün ifadesinin bir zamanlar sahip 
olduğumla aynı olmadığı izlenimine sahipseniz, 
size şekle, dış görünüşe bağlı kalmamanız, aynı 
olan anlamı aramanız gerektiğini söylüyorum. 

71 Öz, anlam her zaman tektir, çünkü İlahi 
olan ebedi ve değişmezdir; ancak vahyin size 
geldiği ya da size gerçeğin daha ileri bir 
bölümünü bildirdiğim biçim, her zaman sizin 
ulaştığınız alıcılık ya da gelişime uygun olarak 
kendini gösterir. (262, 45) 
 
Mesih'in Öğretilerinde Diğer Dünya 
Varlıklarının Varlığı 
72 Size gerçekten söylüyorum, Sözümün 
insanın zihninde parladığı anlarda, binlerce 
bedensiz varlık burada Benim tezahürümde 
bulunur ve Sözümü dinler; onların sayısı her 
zaman kendilerini maddeye ayarlayanlardan 
daha fazladır. Sizin gibi, onlar da ışığın 
krallığına girmek için karanlıktan yavaşça 
yükseliyorlar. (213,16) 
73 Bu Sözümü yeryüzünde insanın akıl yetisi 
aracılığıyla işitiyorsunuz ve sizinkinden daha 
yüksek bir yaşam düzeyinde, oranın sakinleri, 
diğer ruhani varlıklar da onu işitiyor; tıpkı 
orada evlerinde olan diğer, daha da yüksek 
yaşam düzeylerindeki ruhani varlıkların onu 
işittiği gibi. Çünkü Baba'nın "Üçüncü Zaman 
"da ışık ruhlarıyla gerçekleştirdiği bu "konser" 
evrenseldir. 
74 Söyledim: Işınım evrenseldir, Sözüm ve 
(içerdiği) ruh özüm de evrenseldir ve ruhların 
ulaştığı en yüksek seviyede bile Beni duyarlar. 
Beni şu anda bu tezahürde en kusurlu şekilde, 
yani insan aracılığıyla duyuyorsunuz. 
75 Bu nedenle, şimdi sizi daha yüksek bildiriler 
için hazırlıyorum, böylece ruhsal olana 
girdiğinizde ve bu dünyayı tamamen terk 
ettiğinizde, Baba'nın ruhunuzla birlikte 
gerçekleştirdiği 'konseri' duymak için yeni bir 
yaşam aşamasıyla birleşebilirsiniz. 
76 Bugün hala maddedesiniz, kalbinizi ve 
ruhunuzu bu kelimeyle tazeliyorsunuz ve 
yeryüzünde size ait olan, hala baba, koca, eş, 
kardeş, çocuk, akraba veya arkadaş dediğiniz 
varlıklar yaşamın başka aşamalarında ve aynı 
kelimeyi duyuyorlar; ama onlar için anlamı, 
özü farklı, aynı mutluluğun, aynı tazeliğin, aynı 
teşvikin ve aynı ekmeğin tadını çıkarsalar bile. 
(345, 81 -82) 
77 Her dünyaya ışığımdan bir ışın 
gönderiyorum. Bu ışığı size insan sözleri 
şeklinde gönderdim, tıpkı ilham yoluyla diğer 
evlere ulaştığı gibi. 
78 Bu İlahi Işının ışığında, tüm ruhani varlıklar 
birleşecek ve onları aynı noktaya, İlahiliğimin 
ruhani parçacıkları olan hepinize vaat edilen 



Ruhani Krallığa götürecek bir cennet 
merdiveni yapacaklardır. (303, 13 - 14) 
 
Bildirilerin zaman sınırı 
79 Krallığım acı çeken insanlığın üzerine iner 
ve Sözüm bu zamanın seçilmişleri aracılığıyla 
yankılanır, böylece Beni duyanlar 
hemcinslerinin tesellisi olurlar. 
80 Her zaman insanlarla Tanrısallığım arasında 
aracılarım olmuştur; onlar kullandığım 
alçakgönüllü ve mütevazı kişiler olmuştur. 
Şimdi öğretilerimin yeni habercilerini 
hazırlıyorum ki bu iyi haber insanlar arasında 
ruhsal yaşama uyanış olsun. 
81 Asil bir ruhani misyonu yerine getirme 
yeteneğine sahip olanların ne kadarı hala 
uyuyor ve dünyanın dört bir yanına dağılmış 
durumda! Uyanacaklar ve duygularının 
yüceliğinde komşuları için yararlı varlıklar 
haline geldiklerinde ruhani ilerlemelerini 
kanıtlayacaklar. Alçakgönüllü olurlar ve asla 
üstünlük taslamazlar. (230, 61 - 63) 
82 Eserim insanlığa katıksız bir şekilde 
ulaşmalıdır ki, o da kurtuluşunun çarmıhını 
kucaklayarak Yasamı yerine getirmeye 
koyulabilsin. 
83 İnsanlara, tüm insanlığa söz verdim ve bunu 
yerine getireceğim çünkü Benim Sözüm bir 
Kralın sözüdür; onlara öğrencilerim aracılığıyla 
Sözümün altın buğdayını göndereceğim ve bu, 
yakında ruhtan ruha diyaloğun tadını 
çıkarabilmeleri için insanlar için bir hazırlık 
görevi görecektir. Çünkü 1950'den sonra, ne 
burada ne de başka bir yerde, bir ses 
taşıyıcısının anlayışı aracılığıyla Kendimi tekrar 
tanıtacağım. (291, 43 - 44) 
 

Bölüm 5 - Tanrı'nın yeni vahyinin 
nedeni  
 
Tanrı'nın kurtarma isteği 
1 Eğer dünyada cehalet olmasaydı, akan kan 
olmasaydı, acı ve sefalet olmasaydı, Ruhumun 
Kendisini duyularınızla algılanabilir hale 
getirerek cisimleşmesi için hiçbir neden 
olmazdı. Ama bana ihtiyacın var. Bu 
zamanlarda sizi yalnızca Benim sevgimin 
kurtarabileceğini biliyorum ve işte bu yüzden 
geldim. 
2 Eğer sizi sevmeseydim, kendinizi 
mahvetmeniz ve acı çekmeniz ne anlama 

gelirdi? Ama ben sizin Babanızım - içindeki 
çocuğun acısını hisseden bir Baba, çünkü her 
çocuk onun küçük bir parçasıdır. Bu nedenle, 
her sözümde ve her ilhamımda, size ruh için 
yaşam olan gerçeğin ışığını veriyorum. (178, 79 
- 80) 
3 İşte aranızdayım, kalbinizi çarptırıyorum. Sizi 
sürekli düşmanlıklar içinde gördüğümde 
esenliğimin tamamlandığını mı sanıyorsunuz? 
İşte bu yüzden karanlığa ve kötülüğe karşı 
savaşmak için Büyük Savaşçı olarak geldim ve 
Benimle birlikte İyiliğin Ruhları, Ruhsal Dünya 
da İşimi tamamlamak için geldi. Bu savaş ne 
kadar sürecek? Tüm çocuklarım kurtulana dek. 
Ama Ben yanımda acı getirmedim, sadece sizi 
sevgi yoluyla dönüştürmek istiyorum. 268, 31) 
4 Sözüm geçmişte olduğu gibi yine insanlar 
için uygunsuz olacak, ama onlara gerçeği 
söyleyeceğim. Kimseyi ifşa etmeden, 
ikiyüzlüye ikiyüzlü, zina edene zina eden ve 
kötüye kötü dedim. Gerçek çarpıtılmıştı ve 
şimdi gerçeğin gizlendiği gibi yeniden 
parlaması gerekiyordu ve bu nedenle 
insanların gözleri önünde bir kez daha gün 
ışığına çıkmalıydı. (142, 31o.) 
5 Bir kez değil, birkaç kez ve farklı şekillerde 
öğrencilerime tekrar geleceğimi duyurdum ve 
söz verdim. Geleceğimi gösteren işaretleri size 
duyurdum - doğadaki işaretler, insanlıktaki 
olaylar, dünya çapındaki savaşlar, günahın 
zirveye ulaşması. Dünya yanılgıya düşmesin ve 
Beni tekrar bir insan olarak beklemesin diye, 
onlara Mesih'in "bulutta", yani Ruh'ta 
geleceğini bildirdim. 
6 Bu söz yerine getirildi. İşte Ruh'taki Efendi 
dünyaya sesleniyor. İşte barışın Rabbi ve ışığın 
krallığı, Nuh'un insan soyunu kurtarmak için 
gemiyi inşa ettiği "İlk Zaman "da olduğu gibi, 
insanların sığınabileceği ve kendilerini 
kurtarabileceği ölçülemeyecek kadar büyük bir 
gemi inşa etmektedir (122, 52 - 53). 
7 Bu zamanda Kendimi ifşa etme şeklim 'İkinci 
Zaman'dakinden farklıdır, ancak amacım 
aynıdır: İnsanlığı kurtarmak, onu yolunda 
karşılaştığı ve kaçamadığı o kasırgadan 
uzaklaştırmak için. 
8 Günah tüm gücüyle serbest bırakıldı ve insan 
küçük bir çocuk gibi düştü ve büyük acılar 
yaşadı. Acı dolu kâsesini boşalttı ve derin 
şaşkınlığı içinde Bana seslendi ve Baba onunla 
birlikte oldu. 
9 mayalar hâlâ kâsede duruyor, ama 
itaatsizliğinizin sonucu olan bu acıları 



taşımanıza yardım edeceğim. Ne mutlu Beni 
işitenlere, çünkü güçlü olacaksınız! Ama o 
büyük acı onları vurduğunda diğerlerine ne 
olacak? Ruhları inançsızlık yüzünden çökecek 
mi? İsrail'in duası onları ayakta tutmalıdır. 
(337, 38) 
Bu isim İsrail Devleti'nin sakinlerini ya da bir 
bütün olarak Yahudi halkını değil, Tanrı'nın 
yeni halkını, "Ruhsal İsrail "i ifade eder (daha 
fazla ayrıntı için bkz. bölüm 39).  
10 Seni sonsuz bir sevgiyle arıyorum. 
Ruhunuza o kadar çok lütuf ve o kadar çok 
armağan yerleştirdim ki, çocuklarımdan birini 
bile kaybetmek istemiyorum. Siz Benim 
Ruhumun bir parçasısınız, Benim Varlığımdan 
bir şeysiniz - sizi böyle bir şevkle ve böyle bir 
sevgiyle aramam yanlış olabilir mi? 
11 Ne zaman size Sözümü vermek için insem, 
kalabalıklar arasında "sonuncuları" bulurum; 
onlar yüreklerinde Bana en çok soranlardır. 
Ama onları memnun ediyorum ve her zaman 
sorularını yanıtlıyorum. 
12 Bugün en son gelenler Bana dönüş 
amacımın ne olduğunu soruyorlar; Ben de 
onlara amacımın insanın kendi aracılığıyla asli 
saflığına dönmesini sağlamak olduğunu 
söylüyorum. (287, 19 - 20) 
 
Hataların ve yabancılaşmış kült biçimlerinin 
ortadan kaldırılması 
13 Üçüncü Çağ insanlık için tamamen 
doğmuştur. Size Sözümü verdiğimden bu yana 
yaklaşık 2000 yıl geçti, ancak aradan geçen 
zamana rağmen bu Doktrin henüz tüm insanlık 
tarafından tanınmadı, çünkü Ben tüm 
çocuklarım tarafından sevilmiyorum. Yine de 
hepsi Bana ibadet eder, hepsi Benim olan tek 
bir İlahi Ruh'u arar. Ama insanlar arasında 
birlik görmüyorum, aralarında aynı inancı, aynı 
yüceliği ve bilgiyi görmüyorum ve bu nedenle 
onları Kendimde birleştirmek, onları Hakikat 
Doktrinimle, değişmeyen Sözümle, Sevgi ve 
Adalet Yasamla mükemmelleştirmek için 
Kutsal Ruh olarak geliyorum. (316, 4) 
14 Zihnin bulanıklığı, inanç eksikliği, gerçeğin 
cehaleti ruh için karanlıktır ve bu yüzden 
bugün insanlık hatalı bir yoldadır. Nereye 
gittiklerini bilmeden ya da bilmek istemeden 
yaşayan insanlar nasıl da çoğaldı! 
15 İnsanlar için acı, kafa karışıklığı, belirsizlik 
ve güvensizlik dolu böyle bir zamanın 
geleceğini biliyordum. Sizi bu karanlıktan 
kurtaracağıma söz verdim ve işte buradayım: 

Ben Gerçeğin Ruhuyum. Neden Beni tekrar bir 
erkek olarak istiyorsunuz? Bir insan olarak 
öldüğümü ve size Krallığımda sizi 
bekleyeceğimi söylediğimi hatırlamıyor 
musunuz? Bununla Ruh'un ebedi ve ölümsüz 
olduğunu anlamanızı sağladım. (99, 7 - 8) 
16 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 ezmek, 
tüccarları Gerçeğin Tapınağından bir kez daha 
kovmak için gayretimin ve adaletimin kılıcıyla 
geliyorum. 
17 Ruhsal yükselişinize ulaşmak için gerçeği 
kitaplarda, öğütlerde ya da insanların 
emirlerinde aramanıza gerek olmadığını 
anlayın. 
18 Hepinizin kurtarılmaya ihtiyacı var, zaten 
sağlam zeminde olan birini keşfetmiyorum. 
Herkesin hayatı tehlikede olduğu için 
komşusunu düşünmeden kendi hayatı için 
mücadele ettiği fırtınalı bir gecenin ortasında 
kazazedelersiniz. 
19 Ama size doğrusunu söyleyeyim, ben sizin 
tek Kurtarıcınızım. Yoldan sapanları aramak 
için başka bir zaman gelirim, çünkü onlar 
yollarından sapmışlardır, yani Yasa'dan. 
Bağrında ruh için sonsuz hazineler barındırdığı 
için sizi bekleyen o kutsanmış topraklara 
varabilmeniz için yolunuzu aydınlatıyorum. 
(252, 37 - 40) 
20 Nasıl ki İlahi Talimatlara bir zamanlar yanlış 
yorumlar getirildiyse, benim öğretilerim de bu 
zamanda tahrif edildi; ve bu yüzden Üstadın 
hatalarınızdan kurtulmanıza yardım etmek için 
tekrar gelmesi gerekli oldu, çünkü çok az kişi 
kendi başına sapkınlıklarından kurtulmayı 
başarabilir. 
21 Gerçekten de o zaman bile size tekrar 
geleceğime söz vermiştim; ama size şunu da 
söylemeliyim ki, bunu yaptım çünkü insanlığın 
öğretilerimin yolunda yürüme inancından çok 
uzak olacağı bir zamanın geleceğini 
biliyordum; ve işte bu, dönüşümü ilan ettiğim 
zamandır. (264,35 - 36) 
22 İkinci Çağ'da Mesih - şu anda sizinle 
konuşmakta olan kişi - insan oldu ve 
yeryüzünde yaşadı. Ama şimdi ruhen sizinle 
birlikte, insanlığa verdiği bir sözü yerine 
getiriyor: yeni bir çağda size en yüksek teselliyi 
ve gerçeğin ışığını getirmek, insanlığa 



açıklanmış olan her şeyi aydınlatmak ve 
açıklamak için tekrar gelme sözü. (91, 33) 
23 İnsanlık yolunu şaşırmış durumda, ama Ben 
ona Kutsal Ruh'un ışığıyla rehberlik etmeye 
geldim ki, Sözümü anlamıyla bilebilsin. 
24 Zaman içinde, öğrencilerimin bıraktığı 
yazılar insanlar tarafından değiştirildi ve bu 
yüzden mezhepler arasında anlaşmazlık var. 
Ancak insanlığı tek bir ışıkta ve tek bir iradede 
birleştirmek için tüm öğretilerimi 
açıklayacağım. (361, 28 - 29) 
25 Bugün dünya için, insanın daha fazla 
düşünce özgürlüğü için çabalayacağı, ruhunun 
beraberinde sürüklediği esaret zincirlerini 
kırmak için mücadele edeceği yeni bir aşama 
doğmaktadır. Bu, ulusların ruhani beslenme ve 
gerçek ışığa olan arzularıyla fanatizmin 
engellerini aştıklarını göreceğiniz zamandır ve 
size söylüyorum ki bir an için bile olsa 
düşünme, araştırma ve harekete geçme 
özgürlüğünü hissetmenin mutluluğunu 
yaşayan hiç kimse bir daha gönüllü olarak 
hapishanesine geri dönmeyecektir. Çünkü 
artık gözleri ışığı görmüş ve aklı İlahi vahiyler 
karşısında perişan olmuştur. (287, 51) 
26 İnsanların nesilden nesile öğretimi daha da 
gizemli hale getireceklerini, yasamı 
değiştireceklerini ve gerçeği çarpıtacaklarını 
biliyordum. İnsanların geri dönme sözümü 
unutacaklarını ve artık kendilerini kardeş 
olarak görmeyeceklerini, birbirlerini en 
acımasız, korkak ve insanlık dışı silahlarla 
öldüreceklerini biliyordum. 
27 Ama şimdi zaman ve vaat edilen gün geldi 
ve işte buradayım. Kendimi size tanıtmak için 
seçtiğim yolu kınamayın, çünkü Beni 
yargılaması gereken dünya değil, insanları 
yargılayan Benim, çünkü şimdi onların 
yargılanma zamanıdır. 
28 İnsanların yüreklerinde bir krallık 
kuruyorum - birçoklarının beklediği gibi 
dünyasal bir krallık değil, ruhsal bir krallık - 
gücü dünyanın güçlerinden değil, sevgi ve 
adaletten kaynaklanan bir krallık. 
29 Bazılarının Beni böyle konuşurken duyunca 
şaşırdığını görüyorum, ama sizden rica 
ediyorum: Neden Beni her zaman ipek, altın ve 
değerli taşlar içinde hayal etmek istiyorsunuz? 
Ben size bunun tam tersini açıklarken, siz 
neden her zaman Benim Krallığımın bu 
dünyaya ait olmasını istiyorsunuz? (279,61 - 
64) 

30 Size savaşın çok çetin geçeceğini önceden 
haber vermiştim; çünkü herkes kendi dinini 
kusursuz ve onu uygulama biçimini kusursuz 
sayar. Ama size söylüyorum, eğer öyle olsaydı, 
şu anda gelip sizinle konuşmak için hiçbir 
nedenim olmazdı. 
31 Size ilham yoluyla son derece ruhani bir 
öğreti veriyorum çünkü kült formlarınızda 
paganizmin hüküm sürdüğünü ve fanatizmin 
kötü tohumunun sizi cehalet ve nefretle 
zehirlediğini görüyorum. 
32 Işık kılıcım sağ elimdedir, Ben aykırı olan 
her şeyi, var olan tüm kötülükleri ve yanlış 
olan her şeyi yok eden savaşçı ve kralım. 
Benim savaşım sona erdiğinde ve kalpler dua 
etmek ve yaşamak için birleşmeyi 
öğrendiğinde, ruhunuzun bakışları Beni sonsuz 
ışık ve ebedi huzur içinde keşfedecektir. 
"Burası Benim Krallığım," diyeceğim size, "ve 
Ben sizin Kralınızım, çünkü bunun için 
buradayım ve sizi bunun için yarattım: hüküm 
sürmek için." (279, 72 - 74) 
 
Gerçek hayat hakkında aydınlanma 
33 Bütün insanlar bilir ki, Ben yaratılmış her 
şeyin Babası'yım ve varlıkların kaderi Benim 
katımdadır. Ancak ne ilgilerini ne de saygılarını 
görebildim. Onlar da yaratıyor, onlar da efendi 
ve komşularının kaderi üzerinde güçleri 
olduğuna inanıyorlar - öyleyse neden Benim 
önümde eğilsinler? 
34 Bu şekilde insan sabrımı sınadı ve 
adaletime meydan okudu. Gerçeği bulması için 
ona zaman verdim, ama Benden hiçbir şey 
kabul etmek istemedi. Baba olarak geldim ve 
sevilmedim; sonra Efendi olarak geldim ve 
anlaşılmadım; ama insanlığı kurtarmak 
gerektiğinden, şimdi Yargıç olarak geliyorum. 
İnsanın Benim adaletime isyan edeceğini 
biliyorum, çünkü Beni Yargıç olarak bile 
anlamayacak ve Tanrı'nın öç aldığını 
söyleyecektir. 
35 Herkesin Tanrı'nın intikam duyguları 
besleyemeyeceğini, çünkü O'nun sevgisinin 
mükemmel olduğunu anlamasını dilerim. O da 
acı gönderemez; günahlarınızla acıyı çeken 
sizsiniz. Benim İlahi Adalet'im çektiğiniz 
acıların ve hatta ölümünüzün bile üzerindedir. 
Acılar, engeller, başarısızlıklar insanın sürekli 
olarak kendisine dayattığı denemelerdir ve 
ektiklerinin meyveleri yavaş yavaş biçtikleridir. 
Hayatın bu krizlerinin her birinde ışığımın 



ruhunuza ulaşmasına izin vermem yeterlidir, 
böylece kurtuluşuna ulaşabilir. (90,5 - 7) 
36 Gizemleri çözmek ve gerçek yaşamın tadını 
çıkarmanız için gerekli bilgiyi size açıklamak 
üzere inen Gerçeğin Ruhu'dur. İlahi Yargının 
ceza ya da intikam değil, sizi ışığa, huzura ve 
kutsanmışlığa kavuşturacak bir sevgi yargısı 
olduğu gerçeğine tanıklık etmek için 
acılarınızın üzerine dökülen İlahi Tesellidir. 
(107, 24) 
37 Bilin ki, yukarıya doğru yükselenlere 
mahsus olanın bir kısmını anlayan ve tanıyan 
kişi, ruhunu artık kendisine açıklanan ışıktan 
koparamaz. İster bilinmeyen dünyalara girsin, 
ister tekrar tekrar dünyaya dönsün: bir 
zamanlar ilahi bir ışık kıvılcımı olarak aldığı şey, 
her zaman varlığının en saf kısmından bir 
hediye, ilahi bir ilham olarak yeniden 
yükselecektir. Bazen tatlı bir uyanış gibi ya da 
kalbi sevinçle dolduran ilahi bir şarkı gibi, 
ruhani eve dönme özlemi gibi canlanacaktır. 
Öğretilerimin bu yaşama geri dönen ruhlar için 
anlamı budur. Görünüşte ruh geçmişini unutur 
ama gerçekte benim öğretilerimin bilgisini 
kaybetmez. 
38 Şu anda ve bu biçimde kendileriyle 
konuşanın İlahi Söz olduğundan şüphe 
duyanlara diyorum ki, eğer Bana bu ismi 
vermek istemiyorlarsa, eğer bu Sözü İlahi 
Üstada atfetmek istemiyorlarsa, bu öğretinin 
anlamını üstlenmeli, her düşüncesinin dibine 
inmelidirler; ve eğer duydukları üzerinde 
düşünerek, bunun insanlık için ışık ve hakikat 
içerdiği sonucuna varırlarsa, bunu 
yeryüzündeki adımları için bir standart olarak 
kullanmalı, yaşamlarını bununla 
dönüştürmelidirler. 
39 Gerçek bilgeliği size teslim ettiğimi 
biliyorum; insanların inandıkları Benim 
gerçeğimi değiştirmez. Ancak insanın inandığı, 
bildiği ve sevdiği şeylerin kesinliğine sahip 
olması gereklidir. Sadece bu nedenle, Beni 
tanımalarını sağlamak için bazen 
tezahürlerimde Kendimi insanlığın seviyesine 
yerleştiririm. (143, 54 - 56) 
40 İnsanların Beni kavrayışları çok sınırlı, 
ruhani bilgileri çok az, inançları çok küçük. 
41 Dinler yüzyıllardır süren bir rüyanın içinde 
ileriye doğru bir adım atmadan uyurlar ve 
uyandıklarında sadece kendi içlerinde tedirgin 
olurlar ve gelenekleri aracılığıyla kendileri için 
yarattıkları çemberi kırmaya cesaret 
edemezler. 

42 Bu çemberi ışık, saf bir ruhani ortam, 
hakikat ve ilerleme arzusuyla terk edecek 
olanlar alçakgönüllüler, yoksullar, basitler ve 
cahiller olacaktır. Ruhsallaşma Çağında yeni 
ifşaatlarımın zamanının geldiğini 
hissettiklerinde çanı çalacak ve uyandırma 
çağrısını yapacak olanlar onlardır. 
43 İnsanlar ruhani yaşamın sırrını keşfetmek 
isterler - geri dönülmez bir şekilde içine girmek 
zorunda oldukları ve tam da bu nedenle 
bilmek istedikleri varoluş. 
44 İnsanlar hazırlanma ihtiyacı hissettikleri için 
merhametten ışık ister, yalvarır, yakarırlar; 
ancak her şeye yanıt olarak onlara Ruhsal 
Yaşamın bir gizem olduğu ve onu örten 
perdeyi kaldırma arzusunun küstahlık ve küfür 
olduğu söylenir. 
45 Size doğrusunu söyleyeyim, gerçeğe ve 
ışığa susamış olanlar, dünyada suları 
susuzluklarını giderecek bir pınar bulamazlar. 
Ruhların içmek istediği Bilgelik Suyu'nu gökten 
indiren ben olacağım. "Gizemler" geçersiz 
kılınabilsin diye, hakikat pınarımın her ruhun 
ve her zihnin üzerine dökülmesini 
sağlayacağım. Size bir kez daha söylüyorum ki, 
insanlara sırlar veren Ben değilim, onları 
yaratan sizlersiniz. 
46 Doğru, Tanrı'nın sonsuz olduğunu ve sizin 
sadece parçacıklar olduğunuzu düşünürsek, 
Babanızda her zaman asla bilemeyeceğiniz bir 
şeyler olacaktır. Ama sonsuzlukta kim 
olduğunuzu bilmemeniz, kendiniz için aşılmaz 
bir gizem olmanız ve bunu bilmek için ruhani 
yaşama girene kadar beklemeniz - bu Benim 
tarafımdan emredilmemiştir. 
47 Geçmiş zamanlarda sizinle bu şekilde 
konuşulmadığı ve ruhani bilginin ışığına nüfuz 
etmeniz için geniş kapsamlı bir davet 
yapılmadığı doğrudur; ancak bunun tek nedeni 
geçmişte insanlığın bugün hissettiği acil bilme 
ihtiyacını hissetmemesi ya da ruhani ve 
entelektüel olarak anlama yetisine sahip 
olmamasıydı. Her zaman etrafı araştırıyor ve 
kurcalıyor olsa da, bu gerçek bir ışık 
arzusundan çok meraktan kaynaklanıyordu. 
48 İnsanların kendilerini bu ışığa götüren yolu 
bulabilmeleri ve yaşam ve bilgelik pınarının 
suyunu alabilmeleri için, öncelikle tüm dışsal 
tapınmaları terk etmeleri ve kalplerinden tüm 
fanatizmi çıkarmaları gerekir. O zaman, 
yüreklerinde diri ve her şeye kadir Tanrı'nın 
varlığını hissetmeye başladıklarında, 
varlıklarının en iç kısmından duygu ve içtenlik 



dolu, yücelik ve samimiyet dolu, bilinmeyen 
yeni bir bağlılığın yükseldiğini hissedeceklerdir; 
bu, Ruh aracılığıyla açığa çıkan gerçek dua 
olacaktır. 
49 Bu onun ışığa yükselişinin başlangıcı, 
ruhsallaşma yolundaki ilk adımı olacaktır. Ruh 
insana gerçek duayı gösterebiliyorsa, sahip 
olduğu tüm yetileri ve bunları ortaya çıkarma 
ve sevgi yolunda onlara rehberlik etme yolunu 
da gösterebilecektir. (315, 66 - 75) 
50 Benim tezahürümde "İkinci Çağ "ın 
öğretileriyle aynı öğretileri bulabilirsiniz; ancak 
bu Çağ'da Kutsal Ruhumun ışığı aracılığıyla size 
bilinmeyeni açıkladım ve Ruh'tan Ruh'a 
diyalog içinde size yeni ve çok büyük öğretiler 
açıklamaya devam edeceğim. Altıncı Mühür'ün 
tüm içeriğini bu vahiy çağında size 
açıklayacağım ve bu da sizi Yedinci Mühür'ü 
açacağım zamana hazırlayacak. Böylece "akıl 
ermez" olanı giderek daha fazla tanıyacaksınız; 
böylece ruhani dünyanın tüm ruhani varlıkların 
evi olduğunu keşfedeceksiniz, ötede sizi 
bekleyen sonsuz ve muhteşem Baba'nın evi, 
orada hemcinslerinize sevgi ve merhametle 
yaptığınız işlerin ödülünü alacaksınız. (316, 16) 
 
İnsanın gelişimi, ruhsallaşması ve kurtuluşu 
51 Talimatımı size yalnızca maddi doğanız için 
ahlaki bir dizgin olarak vermiyorum; aksine, 
onunla ruhsal mükemmelliğinizin daha yüksek 
zirvelerine çıkabilirsiniz. 
52 Aranızda yeni bir din kurmuyorum; bu 
öğreti, Benim Gerçeğim üzerine 
kurulmuşlarsa, mevcut dinleri reddetmez. Bu 
herkes için bir İlahi Sevgi mesajı, tüm sosyal 
kurumlara bir çağrıdır. Her kim İlahi niyeti 
anlar ve Benim emirlerimi yerine getirirse, 
kendisini ilerlemeye ve ruhunun daha yüksek 
gelişimine doğru yönlendirilmiş hissedecektir. 
53 İnsan, yaşamında sahip olması gereken 
ruhsallaşmayı anlamadığı sürece, barış uzun 
bir süre daha dünyada bir gerçeklik haline 
gelmeyecektir. Öte yandan, kim benim sevgi 
yasamı yerine getirirse, ne ölümden ne de 
ruhunu bekleyen yargıdan korkacaktır. (23, 12 
- 13o.) 
54 Bu vahiylerle size sadece dünyanın 
huzurunu getirmek ve fiziksel rahatlama 
yoluyla acılarınızı hafifletmek istemiyorum. Bu 
tezahürle size ruhsal gelişiminizden söz eden 
büyük öğretileri veriyorum. Çünkü size sadece 
dünya mallarını getirmek isteseydim - 
doğrusu, size söylüyorum, bunun için sezgi 

yoluyla aydınlattığım bilim adamlarını 
görevlendirmek yeterli olurdu ve onlara 
doğanın sırlarını açıklardım, böylece ondan sizi 
fiziksel acılarınızdan iyileştirecek şifalı 
merhemi alabilirlerdi. 
55 İşim size gezegeninizin ötesinde, sizi 
çevreleyen sonsuz sayıda dünyayla başka 
ufuklar göstermek istiyor - sonu olmayan, size 
ait olan sonsuzluğa giden yolu gösteren 
ufuklar. (311,13 - 14) 
56 Ruhani öğretilerimin çeşitli amaçları ya da 
görevleri vardır: Bunlardan biri, sürgündeki 
ruhu rahatlatmak ve onu yaratan Tanrı'nın onu 
sonsuza dek barış krallığında beklediğini 
anlamasını sağlamaktır. Bir diğeri de, 
kurtuluşuna ve yücelmesine ya da 
mükemmelleşmesine ulaşmak için ne kadar 
çok armağan ve yeteneğe sahip olduğunu 
bilmesini sağlamaktır. 
57 Bu Söz, insanların gözlerini açan 
ruhsallaştırma mesajını getirmektedir ki 
böylece onlar sadece gördükleri, dokundukları 
ya da insan bilimleriyle kanıtladıkları şeylerde 
bulduklarını düşündükleri gerçekliği yüz yüze 
görebilsinler ve bunu yaparken geçici olana 
"gerçeklik" dediklerini ve gerçek gerçekliğin 
var olduğu ebedi olanı yanlış değerlendirip 
inkar ettiklerini fark etmesinler. 
58 Bu mesaj, ışık, teselli ve huzur tohumlarını 
bırakarak ulustan ulusa, evden eve dolaşsın ki, 
insanlar birkaç dakikalığına durup ruhlarına 
vazgeçilmez olan dinlenmeyi versinler; böylece 
ruhsal dünyaya dönüşünün her an 
olabileceğini ve ruhsal yaşama vardığında 
toplayacağı meyvenin dünyadaki çalışmalarına 
ve ektiklerine bağlı olduğunu düşünüp 
hatırlasınlar. (322, 44 - 46). 
 

Bölüm 6 - Üçüncü Ahit ve Yaşamın 
Büyük Kitabı 
 
Tanrı'nın Sevgi, Hakikat ve Bilgelik Kitabı 
1 Sözümün kitabı ilahi ve gerçek sevginin 
kitabıdır; onda değişmeyen gerçeği 
bulacaksınız. Ona sarılın ve sonsuzlukta 
gelişmenize ve huzura kavuşmanıza yardımcı 
olacak bilgeliği bulacaksınız. Her kim onun 
anlamını çarpıtır ya da değiştirirse suç işlemiş 
olur ve her kim benim mükemmel öğretime 
uygun olmayan tek bir kelimeyi çıkarır ya da 



eklerse Yasamı ciddi bir şekilde ihlal etmiş 
olur. 
2 Bu Sözü orijinal saflığında saklayın, çünkü o 
insanlara bırakacağım en güzel mirastır. 
Öğretimi yazın ve insan kardeşlerinize 
duyurun; onu sadakatle koruyun, çünkü bu 
mirastan siz sorumlusunuz. 
3 Yarın insan onda vahyimin özünü bulacak ve 
bu da onu öğretilerinin ışığıyla hakikat yoluna 
götürecektir. 
4 Bu yazılar ebeveynlerden çocuklara, akışı 
tükenmez bir şekilde fışkıracak ve kalpten 
kalbe gidecek olan canlı bir su kaynağı olarak 
miras bırakılacaktır. Çağlar boyunca aldığınız 
ilahi vahiyleri size açıklayacak olan büyük 
Yaşam Kitabı'nda, Ruhsallaşma Kitabı'nda 
çalışın. 
5 Ben size her bilginin aslına döndürüleceğine 
dair söz vermedim mi? İşte size duyurulan 
zaman bu. 
6 Size doğrusunu söyleyeyim: Kitabımın 
öğretileri üzerinde düşünen ve bilgisini 
artırmak için gerçek bir arzu ile onları 
derinlemesine inceleyen kişi, ruhu için ışık 
kazanacak ve Beni kendisine daha yakın 
hissedecektir. 
7 Geçmişin ve bugünün mitleri yıkılacak; vasat 
ve yanlış olan her şey devrilecek; çünkü artık 
kusurlarla beslenemeyeceğiniz zaman gelecek 
ve o zaman ruh, tek besin kaynağı olarak 
hizmet edebilmesi için gerçeği aramaya 
koyulacak. 
8 Bu öğretilerde insanlık, bugüne kadar 
ruhsallaşma eksikliği nedeniyle anlayamadığı 
vahiylerimin özünü bulacaktır. Kadim 
zamanlardan beri onu size elçilerim, 
temsilcilerim ve "yorumcularım" aracılığıyla 
emanet ettim, ancak ondan yalnızca efsaneler 
ve gelenekler oluşturmanıza hizmet etti. 
Kendinizi yüzyıllarca sürecek karmaşa ve 
acılardan kurtarmak istiyorsanız, bu öğretiyi 
saygı ve sevgiyle düşünün ve inceleyin. Ama 
unutmayın ki, sadece kitaba sahip olmakla 
yetinirseniz görevinizi yerine getirmiş 
olmazsınız; hayır, eğer gerçekten öğrencilerim 
olacaksanız, bu kitap sizi uyandırmalı ve 
öğretmelidir. Size gösterdiğim örnek, sevgi ve 
yardımseverlikle öğretin. (20, 1- 8) 
9 Talimat Kitabım, bu zamanda insan aklı 
vasıtasıyla size dikte ettiğim öğretilerden 
oluşur. İnsanlığın sonunda Üçüncü Ahit olarak 
tanıyacağı bu kitapla, benim İlahi Davamı 
savunacaksınız. 

10 İnsanlık sadece Birinci Çağ'ın Yasasını ve 
Birinci ve İkinci Ahit'te yazılanları bilir, ancak 
Üçüncü Çağ şimdi insanların hazırlık ve anlayış 
eksikliği nedeniyle çarpıttıklarını birleştirecek 
ve düzeltecektir. İnsanlık mesajımı 
incelemelidir ki, her bir kelimenin özüne nüfuz 
ederek, onları ruhsallaşmaya götürecek tek bir 
ideali, tek bir gerçeği, tek ve aynı ışığı 
keşfedebilsinler. (348, 26) 
11 Bilim adamının bilmediği için size 
öğretemeyeceği şeyi size açıklıyorum. Dünyevi 
yüceliği içinde uyudu ve Benim bilgeliğimi 
arzulayarak Bana yükselmedi. 
12 Çeşitli mezheplerde ve dini topluluklarda 
ruh için büyüklük ve zenginlik olan ruhani 
bilgileri öğretmesi gereken din adamlarının 
kalpleri kapanmıştır. 
13 Geçmiş zamanlarda insanlığa miras 
bıraktığım Yasa ve öğretilerin gizlendiğini ve 
ayinler, dışsal kültler ve geleneklerle 
değiştirildiğini gördüm. 
14 Ama bu sözün özünün İsrail'in Sina 
Dağı'nda aldığı ve "İkinci Çağ "da kalabalıkların 
İsa'nın dudaklarından işittiği sözle aynı 
olduğunu derinden kavrayan sizler, Tanrı'ya 
tapınmanızla ve işlerinizle, ruha uygun 
olmayan aptalca gelenekleri izlemek uğruna 
İlahi Yasa'nın unutulmaması gerektiğini 
öğretmelisiniz. (93, 10 - 13) 
15 Mesajları, emirleri, kehanetleri ve öğretileri 
aldığınız elçilerimin isimlerini size hatırlattım. 
16 Bu şekilde tüm geçmiş öğretilerin içeriğini 
tek bir öğretide birleştirdim. 
17 Ruhçuluk, Üç Ahit'in tek bir ruhani kitapta 
birleştiği mirastır. (265, 62 - 64) 
18 Ruhsal olanı açığa çıkardığı için ruhsal 
olarak adlandırılan bu öğreti, insanın 
Yaratıcısını tanıması, ona hizmet etmesi ve 
onu sevmesi için kendisine çizilen yoldur. Bu 
kitap, insanlara kendi komşularındaki 
Babalarını sevmeyi öğreten bir "kitaptır". 
Spiritüalizm iyiyi, saf olanı, mükemmel olanı 
emreden bir yasadır. 
19 Bu yasaya uyma görevi herkes için 
geçerlidir; yine de hiç kimseyi bunu yerine 
getirmeye zorlamaz, çünkü her ruh irade 
özgürlüğüne sahiptir, böylece mücadelesi ve 
tüm eylemleri yargılandığında kendi erdemleri 
olarak sayılabilir. 
20 O halde, bu öğretinin ilk çocuklarımdan 
sonuncusuna kadar herkesi aydınlatan ve 
onlara sıcaklık veren İlahi Sevgi'nin alevi 
olduğunun farkına varın. (236, 20 - 22) 



 
Ruh Doktrini ve İsa'nın Öğretisi Arasındaki 
İlişki 
21 Ruhun öğretisi bir teori değil, hem insan 
yaşamı hem de ruhun yaşamı için pratik bir 
öğretidir. Ondan daha kapsamlı ve daha 
mükemmel başka bir öğreti yoktur. Dünyaya 
gelmeden önce bile size eşlik eder, bu 
dünyadaki günlük çalışmalarınız boyunca sizi 
takip eder ve eski evine döndüğünde 
ruhunuzla birleşir. 
22 Ayinlerinizden ayinleri ve gelenekleri 
kaldıran ben olmayacağım - bu, gelişim yolunu 
aydınlatmak için daha büyük bir ışığa duyulan 
ihtiyaç karşısında istemeden eski 
kavramlarının üzerine çıkan insan ruhu 
olacaktır. Yakında insan Tanrı'ya sunabileceği 
tek şeyin sevgi olduğunu anlayacaktır; çünkü 
sevgi iyilik, merhamet, bilgelik ve adalet 
demektir. 
23 Ruhçuluk, Mesih'in bir zamanlar ilan ettiği 
sözlerden tek bir tanesini bile silmez. Eğer 
böyle olmasaydı, gerçeğe karşı çıkacağı için 
kendisine bu adı vermemesi gerekirdi. Bu sözü 
söyleyen aynı Efendi olduğuna göre, bu söz 
buna nasıl karşı olabilir? Bu öğretinin anlamına 
gerçekten nüfuz edecek olursanız, bugünkü 
sözümün bir zamanlar söylediğim her şeyin 
açıklaması ya da aydınlatılması olduğunu 
görürsünüz. Bu nedenle, bugünün ve geleceğin 
insanlığı geçmiş nesillerden daha fazlasını 
anlayabilir ve bu nedenle de Yasa'yı daha saf, 
daha yüksek ve daha doğru bir şekilde yerine 
getirebilir. 
24 Eğer hemcinslerinizin dini uygulamalarını 
yakından gözlemlerseniz, eskiden tapınma 
nesnesi olan şeylere şimdi içten gelen bir 
sempati duymadan baktıklarını görürsünüz. 
Bunun nedeni, ruhun kendi isteğiyle uyanması 
ve onu gerçekten besleyebilecek şeyleri 
özlemesidir. İşte bu nedenle size bu insanlığın 
dışa dönük ibadetinin yok olmaya mahkum 
olduğunu söylüyorum. (283, 27 - 30) 
25 Bu mütevazı ve basit ama İlahi Işıkla dolu 
kitapta insanlar tüm şüphelerinin açıklığa 
kavuştuğunu görecek, geçmiş zamanlarda 
sadece kısmen açıklanmış olan öğretilerin 
tamamlandığını keşfedecek ve kadim 
metinlerde gizli olan her şeyi alegorilerle 
yorumlamanın açık ve basit yolunu 
bulacaklardır. 
26 Her kim bu ruhani mesajı aldıktan sonra, 
içeriğinin doğruluğuna kendini ikna eder ve 

hislere olan arzusuyla, putperestliğiyle ve 
fanatizmiyle savaşmaya, zihnini ve kalbini tüm 
bu kirlerden arındırmaya başlarsa, ruhunu 
özgürleştirecek ve ona neşe ve huzur 
verecektir, çünkü artık kendisini bekleyen 
sonsuzluğa ulaşmak için savaşabilecektir. Ama 
dışa dönük ibadetlerine devam edenler, 
dünyaya ait olanı sevmekte ısrar edenler ve 
ruhun ortaya çıkışına ya da gelişimine 
inanmayanlar - doğrusu size söylüyorum, geri 
kalmışlıklarının ve cehaletlerinin farkına 
vardıklarında geride kalacak ve gözyaşı 
dökecekler. (305, 4 - 5) 
 
Yeni kelime uğruna yapılan tartışmalar 
27 Eğer öğretilerim size o kadar garip 
geliyorsa, beni tanımanıza rağmen daha önce 
böyle sözler duymadığınızı düşünüyorsanız, 
size şaşkınlığınızın geçmiş zamanlarda size 
açıkladığım şeylerin özünü keşfetmedeki 
başarısızlığınızın bir sonucu olduğunu 
söylüyorum. Bu nedenle, bu öğreti size garip 
veya yeni gelebilir, oysa gerçekte bu ışık 
yaşamlarınızda her zaman mevcut olmuştur. 
(336, 36) 
28 "İkinci Zaman "da olduğu gibi, bu 
zamandaki öğretilerim de insanlığı sarsacak. 
İkiyüzlüler doğrulukla yüzleşmek zorunda 
kalacaktır. Sahtelik maskesini düşürecek ve 
hakikat parlayacaktır. Gerçek, bu dünyayı 
saran yalanın üstesinden gelecektir. 
29 İnsan, akıl ve hakikat içeren her şeyi 
kavrayabilecek ve tanıyabilecektir; ancak 
inanmaya zorlandığı her şeyi, anlamasa bile, 
kendisi reddedecektir. Dolayısıyla öğretilerim 
yayılacak çünkü insanların ihtiyacı olan ışığı 
yayıyor. Bu çalışmanın başlangıcını ve amacını 
hemcinslerinize açıklayarak bu çalışmada 
büyük bir rol oynayacaksınız. (237, 28 -29) 
- Meksika'daki izleyiciler 
30 İnsanlık benim sözüme, benim gerçeğime 
açtır. İnsanlar zihinleri için ışık talep ediyor ve 
özlüyorlar, adalet istiyor ve teselli bekliyorlar. 
Bu çok önemli bir zaman. Size gerçekten 
söylüyorum, yüzyıllar boyunca gerçek olduğu 
düşünülen birçok fikir, teori ve hatta dogma 
yere düşecek ve yanlış olarak reddedilecektir. 
Fanatizm ve putperestlikle, ona en çok 
kapılmış ve bağlanmış olanlar tarafından 
mücadele edilecek ve ortadan kaldırılacaktır. 
Tanrı'nın öğretileri anlaşılacak, ışıkları, 
içerikleri ve özleri kavranacak ve 
hissedilecektir. 



31 Bilim adamlarının zihinleri aydınlandığında, 
çok büyük bir kafa karışıklığı yaşayacakları bir 
deneme döneminden sonra, ruhlarının sesini 
duyduklarında, mümkün olduğunu asla hayal 
etmedikleri şeyleri keşfedeceklerdir. 
32 Size tekrar söylüyorum: izleyin! Çünkü 
inançlar ve doktrinler, dinler ve bilimler 
arasındaki çatışma zamanında, birçok insan 
kitaplarının kendilerine verdiği bilginin yeni 
öğrencilerimi yenebilecekleri bir silah olacağını 
düşünecek, yanınızda hiçbir kitap olmadığını 
bilerek. (150, 11 - 13) 
33 Öğrenciler, size büyük kiliselerle ve daha 
küçük mezheplerle karşı karşıya kalacağınızı 
söyledim; ama ne birinden ne de diğerinden 
korkun. Size emanet ettiğim Hakikat açıktır, 
size öğrettiğim Söz dıştan açık ve basittir ama 
anlamı sonsuza kadar derindir ve bunlar 
savaşıp fethedeceğiniz güçlü silahlardır. 
34 Ama size söylüyorum, yeryüzünde 
materyalizm ve inançsızlıkla dolu bir halk, 
kendinize İsrail deme hakkınızı inkar etmek, 
Mesih'in yeniden gelişine tanıklık ettiğinize 
dair tanıklığınızı inkar etmek için ayaklanacak 
ve bu halk Yahudi halkıdır. Onları hiç 
düşünmedin mi? Bu halk, kendisine adalet 
sağlayacak ve onu bir kez daha yeryüzündeki 
tüm halkların üzerine çıkaracak olan 
Mesih'inin, Kurtarıcısının gelmesini 
beklemektedir. O halk benim her zaman 
kendilerine geldiğimi bilir ve bu "Üçüncü 
Zaman "da şöyle diyeceklerdir: "Tanrı neden 
başka bir halka gelsin?" - Ama işte, Benim 
öğretilerim! (332, 10) 
35 Bu ruhani topluluk burada tanınmadan 
yaşamaktadır. Dünya varlığınızdan habersiz, 
güçlüler sizi dikkate almıyor ama spiritüalistler 
ile "Hıristiyanlar", spiritüalistler ile Yahudiler 
arasındaki savaş yaklaşıyor. Bu savaş, 
öğretilerimin tüm insanlığa tanıtılması için 
gereklidir. O zaman Eski Antlaşma, İkinci ve 
Üçüncü Antlaşma ile tek bir özde birleşecektir. 
36 Birçoğunuza bu imkansız görünebilir; Bana 
göre ise en doğal, en doğru ve en mükemmel 
şey budur. (235, 63 - 64) 
 
Gerçek Hayatın Büyük Kitabı 
37 Sözüm tüm zamanlar için yazılı kalacak, 
ondan Üçüncü Çağın Kitabını, Üçüncü Ahit'i, 
Baba'nın Son Mesajını derleyeceksiniz; çünkü 
her üç çağda da Tanrı'nın insanlığa Bilgeliğini 
bırakmak için "altın tüyleri" vardı. 

38 Musa, Baba tarafından "İlk Çağ" olaylarını 
bir tomar üzerine silinmez harflerle yazmak 
için kullanılan ilk "altın kalem "di. Musa 
Yehova'nın "altın kalemi" idi. 
Bu terim, İlahi Tebliğlere katılan ve Rab'bin 
Sözü'nü steno ile not etme görevini üstlenen 
kişilerin tanımlanmasına atıfta bulunur. 
39 "İkinci Çağ" havarilerim ve takipçilerim 
arasında İsa'nın dört "tüyü" vardı ve bunlar 
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna'ydı. Onlar 
İlahi Efendi'nin "altın tüyleriydi". Ancak Birinci 
Ahit'in İkinci Ahit'le sevgi, bilgi ve ruhsal 
ilerleme bağlarıyla birleşme zamanı 
geldiğinde, tek bir kitap haline geldi. 
40 Şimdi Üçüncü Çağ'da, Sözüme yeniden 
sahip olduğunuzda, yazılı olarak korunabilmesi 
için "altın tüyler" de atadım. 
41 Zamanı geldiğinde, tek bir kitap 
derleyeceksiniz ve bu kitap, 'Üçüncü Zaman'ın 
kitabı, - zamanı geldiğinde - aynı şekilde İkinci 
Zaman'ın ve Birinci Zaman'ın kitabıyla 
birleşecek ve sonra 'Üç Zaman'ın 
vahiylerinden, kehanetlerinden ve 
sözlerinden, tüm ruhani varlıkların eğitimi için 
Büyük Yaşam Kitabı ortaya çıkacaktır. 
42 O zaman, ilkinden sonuncusuna kadar tüm 
sözlerin gerçekte ve ruhta yerine geldiğini, 
tüm peygamberliklerin Baba'nın insanlığa 
bildirdiği tarihin beklenen akışı olduğunu 
bileceksiniz. Çünkü gerçekleşecek olayların 
yazılmasına yalnızca Tanrı neden olabilir. 
Peygamberler konuştuğunda, bunu yapan 
onlar değil, onların aracılığı ile Tanrı'ydı. 
43 Musa'nın ve "İkinci Çağ "ın dört 
öğrencisinin sahip olduğu gibi, yeni 
seçilmişlerime yeterli hazırlığı verdim, öyle ki 
Sözüm tam bir bütünlük, tam bir açıklık ve 
gerçek içinde yazılsın, çünkü o yarının nesilleri 
içindir; ama eğer herhangi biri o Kitaba bir şey 
eklemek ya da ondan bir şey çıkarmak 
niyetinde olursa, sizi hesaba çekeceğim.  
Bu uyarı, harflere değil, "kelimenin" özüne, 
anlamına atıfta bulunmaktadır. 
44 Şimdi, çok sevgili çocuklarım: Derlemeye 
başladığınız kitaba kim önem veriyor? Aslında, 
hiç kimse! Ama zaman gelecek, arzu dolu, 
merak dolu insanlık sizden kitabınızı isteyecek 
ve sonra uyanacaklar, sözümü keşfedecekler 
ve onu tartışacaklar. Bu fikir çatışmasında 
taraflar ortaya çıkacaktır - bilim insanları, 
teologlar ve filozoflar. Uluslara senin sözünün 
tanıklığı ve bilgelik kitabı getirilecek ve herkes 
benim öğretimi konuşacak. Bu yeni savaşın, 



sözcüklerin, düşüncelerin ve ideolojilerin 
savaşının başlangıcı olacaktır; ama sonunda, 
herkes Büyük Yaşam Kitabı'nın Rab tarafından 
yazıldığını gerçekte ve ruhta anladığında, 
birbirlerini kardeş olarak kucaklayacak ve 
İradem gibi birbirlerini seveceklerdir. 
45 Neden "Birinci Çağ "da Yehova'nın Sözü 
dünyayı birleştirmeye yetmedi ve İkinci Çağ'da 
İsa'nın öğretisi bunu yapamadı? Ulusların 
birbirini sevmesi ve barış içinde yaşaması için 
1866'dan beri Sözümü ilettiğim bu süre neden 
yeterli olmadı? Bu Söz'ün tüm dünyayı 
aydınlatabilmesi için üç kitabın tek bir kitap 
oluşturması gereklidir. O zaman insanlık bu 
ışığı takip edecek ve Babil'in laneti kalkacaktır, 
çünkü tüm insanlar Gerçek Yaşamın Büyük 
Kitabını okuyacak, herkes aynı öğretiyi takip 
edecek ve Tanrı'nın çocukları olarak birbirlerini 
ruhta ve gerçekte seveceklerdir. (358, 58- 66).  
1866 - 1884 İlyas'ın ruhu ses taşıyıcıları 
üzerinde konuştu, 1884'ten 1950'ye kadar 
Rab'bin kendisi. 
 

Bölüm 7 - Ruh öğretisinin etkisi ve 
önemi  
 
Bildirilerin etkisi 
1 Burada, bu Söz karşısında, varlığının içinde 
ve dışında, yani ruhta ve bedende titremeyen 
hiç kimse yoktur. Burada Beni dinlerken, 
yaşamı, ölümü, İlahi Adaleti, sonsuzluğu, 
Ruhsal Yaşamı, iyiliği ve kötülüğü düşünür. 
2 Sesimi duyduğunda, ruhunun varlığını içinde 
hisseder ve nereden geldiğini hatırlar. 
3 Beni dinlediği kısa süre içinde, tüm 
komşularıyla bir olduğunu hisseder ve onları 
varlığının derinliklerinde gerçek kardeşleri, 
ruhsal sonsuzluktaki kardeşleri olarak tanır; 
bunlar ona sadece bedene göre olanlardan 
bile daha yakındır, çünkü bu sadece geçici 
olarak yeryüzündedir. 
4 Hiçbir erkek ya da kadın yoktur ki, Beni 
duyduğunda Bana saygı duymasın. Bu 
nedenle, hiç kimse Benim önümde lekelerini 
gizlemeye ya da aklamaya cesaret edemez. Ve 
onları haberdar ediyorum, ama kimseyi alenen 
ifşa etmeden, çünkü ben asla ifşa etmeyen bir 
Yargıcım. 
5 Size diyorum ki, aranızda zina yapanları, 
çocuk katillerini, hırsızları, günah işleyenlerin 
ruhunda cüzam gibi olan ahlaksızlıkları ve 

hastalıkları keşfediyorum. Ama ben size 
Sözümün doğruluğunu yalnızca yüreğinizdeki 
günahları ortaya çıkarabildiğimi göstererek 
kanıtlamıyorum. Ayrıca size kötülüğü ve 
ayartmaları yenmeniz için silahlar vererek, 
yenilenmeyi nasıl başaracağınızı öğreterek ve 
varlığınızda iyiye, yüceye ve saf olana karşı bir 
arzu uyandırarak ve alçakça olan her şeye, 
yanlış olan her şeye ve ruha zararlı olan her 
şeye karşı mutlak bir nefret uyandırarak 
öğretilerimin gücünü kanıtlamak istiyorum. 
(145, 65 - 68) 
6 Bugün hala ışıktan önceki donuk günlerde 
yaşıyorsunuz. Yine de, puslu gökyüzünüzün 
küçük aydınlıklarını kullanarak, bu ışık, 
dünyanın bazı noktalarına ulaşan, kalplere 
dokunan ve ruhların titremesine ve 
uyanmasına neden olan kısa ışık ışınlarıyla 
nüfuz eder. 
7 Bu Işık karşısında şaşıran herkes yolda durdu 
ve "Sen kimsin?" diye sordu. Ve onlara cevap 
verdim: "Ben dünyanın Işığıyım, Ben 
sonsuzluğun Işığıyım, Ben Gerçek ve Sevgiyim. 
Ben, sizinle konuşmak için geri döneceğine söz 
veren, Tanrı'nın Sözü olduğu söylenen kişiyim. 
8 Şam yolundaki Saul gibi, tüm gururlarını 
alçalttılar, kibirlerini yendiler ve 
alçakgönüllülükle yüzlerini eğerek yürekleriyle 
Bana şöyle dediler: "Babam ve Rabbim, beni 
bağışla, bilmeden Sana zulmettiğimi şimdi 
anlıyorum!" 
9 O andan itibaren, bu kalpler küçük takipçiler 
oldular; çünkü bu "Üçüncü Çağ "da, bugüne 
kadar, yeni öğrencilerim arasında, 
öğrencilerim arasında Bana bu kadar 
zulmeden ve daha sonra Beni böylesine 
hararetle seven kişinin bağlılığına sahip hiçbir 
havari ortaya çıkmadı. (279, 21 - 24) 
10 Kiliseler yüzyıllardır süren rutin ve durgun 
bir uykuya dalmış, gerçek ise gizli kalmıştır. 
Ancak Yehova'nın emirlerini ve İlahi Efendi'nin 
sözlerini bilenler, şu anda sizinle konuşan bu 
seste, bu zamanlar için vaat edilen Gerçeğin 
Ruhu'nun sesini tanımalıdırlar. (92,71) 
11 Bu kelimeyi öğrendiklerinde pek çok kişinin 
öfkeleneceğini biliyorum; ama bunlar, zihin 
karışıklığı içinde, insanda, insan doğasından 
ayrı olarak, varlığın ruhani kısmının da 
bulunduğunu kabul etmek istemeyenler - ya 
da insan ruhuna inanan ama geleneklerinin ve 
inançlarının alışkanlığına bağlı olarak, sonsuz 
uzunlukta bir gelişim yolu olduğunu 
reddedenler olacaktır 



Ruh için. (305, 65) 
12 Bu sözleri yazılı olarak bırakacağım ve onlar 
gelecekteki öğrencilerime ulaşacaklar ve onları 
incelediklerinde, onları taze, canlı bulacaklar 
ve ruhları, o anda kendileriyle konuşanın 
Efendileri olduğunu hissederek zevkle 
titreyecek. 
13 Size söylediklerimin yalnızca Beni 
dinleyenler için olduğunu mu sanıyorsunuz? 
Hayır, sevgili halkım, Ben sözlerimle mevcut 
olanlar ve olmayanlar için, bugün için, yarın 
için ve tüm zamanlar için; ölenler, yaşayanlar 
ve henüz doğmamış olanlar için konuşurum. 
(97, 45 -46) 
 
Yeni kelimeden bilgi ve umut 
14 Ben acı çekenlere, rahatsız olanlara, 
ağlayanlara, günahkârlara ve Beni arayanlara 
teselli veren Sevgi Sözü'yüm. Sözüm, o 
yüreklerde susuzluklarını giderdikleri ve 
kirlerinden arındıkları Yaşam Nehri'dir. Aynı 
zamanda ebedi dinlenme ve huzur evine 
götüren yoldur. 
15 Yaşam mücadelesinin - fedakârlıkların, 
sıkıntıların ve denemelerin - sonsuzlukta adil 
bir ödül olmadan ölümle sona ereceğini nasıl 
düşünebilirsiniz? Bu nedenle, yasalarım ve 
öğretilerim, vahiyleri ve vaatleriyle, günlük 
çalışmalarınız sırasında kalplerinizdeki uyarıcı, 
okşayıcı ve merhemdir. Sadece benim 
öğretilerime sırtınızı döndüğünüzde kendinizi 
aç ve zayıf hissedersiniz. (229, 3 - 4) 
16 İnsan yaratıklarına olan İlahi sevgimden 
dolayı, onların eserlerimi incelemelerine ve 
yaratılan her şeyden yararlanmalarına izin 
veriyorum ki, bilgeliğini çocuklarından gizlediği 
için Tanrı'nın adaletsiz olduğunu iddia etmek 
için asla nedenleri olmasın. 
17 Sizi şekillendirdim ve size özgür irade 
armağan ettim ve buna saygı duydum, ancak 
insan bu özgürlüğü kötüye kullandı ve böylece 
Beni ihlal etti ve Yasama saygısızlık etti. 
18 Ama bugün ona bağışlayıcılığımın okşayışını 
hissettiriyorum ve ruhunu bilgeliğimin ışığıyla 
aydınlatıyorum ki çocuklarım teker teker 
hakikat yoluna dönsünler. 
19 Benim ışığım olan Gerçeğin Ruhu, henüz 
doğru yorumlanmamış olanı anlayabilmeniz 
için her gizemin sizin için aydınlatılacağı ilan 
edilmiş zamanlarda yaşadığınız için ruhta 
parlamaktadır. (104, 9 - 10) 
20 Yeryüzünün bu noktasında Kendimi 
tanıttım ve Sözümü tüm insanlar için bir 

armağan olarak bırakacağım. Bu armağan 
insanlığın ruhani yoksulluğunu ortadan 
kaldıracaktır. (95, 58) 
21 Hepinize Tanrı'ya tapınmanın doğru yolunu 
ve aynı zamanda İlahi Yasa'ya uygun olarak 
yaşamanın doğru yolunu aşılayacağım; bunu 
yerine getirmek Rab'bin her birinize atfedeceği 
tek şeydir. 
22 Son olarak, ey insanlar, sözümün içeriğini 
ya da anlamını tanıyacaksınız. O zaman 
öğretilerimin yalnızca insanlarla konuşan İlahi 
ses değil, aynı zamanda tüm ruhların ifadesi 
olduğunu keşfedeceksiniz. 
23 Sözüm cesaretlendiren sestir, özgürlük 
çığlığıdır, kurtarıcı çapadır. (281, 13 - 15) 
 
Tanrı'nın sözünün gücü 
24 Öğretilerim insanı varlığının tüm yönleriyle 
ortaya çıkarır: kalbi hassaslaştırır ve yüceltir, 
zihni uyandırır ve derinleştirir ve ruhu 
mükemmelleştirir ve yüceltir. 
"Kalp" ve "ruh" terimleri 
Mesih'in farklı tezahürleri 
Anlamı: "Kalp" (İspanyolca: "corazon") 
psikolojinin ilgilendiği dünyevi-insani, aynı 
zamanda bedene bağımlı ruh yaşamını 
simgelerken, "ruh" (burada: "espiritu") varlığın 
daha yüksek, ebedi yönünü ifade eder; bu yön, 
Tanrı'nın içsel kıvılcımı olan vicdan tarafından 
"sesi" aracılığıyla yönlendirilmesine izin verir. 
25 Öğretilerimi uygulamanın doğru yolunu 
anlamanızı sağlayacak kapsamlı bir çalışma 
yapın ki gelişiminiz uyumlu olsun; böylece 
teşvik etmeniz gereken ruhun idealleri için 
çaba sarf etmeden yalnızca zihni geliştirmemiş 
olursunuz. 
26 Varlığınızın tüm yetileri, üzerinde 
büyüyebilecekleri ve kendilerini sonsuzluğa 
doğru mükemmelleştirebilecekleri ışıklı yolu 
benim sözümde bulabilirler. (176, 25 - 27) 
27 Öğretilerim özünde ruhsaldır, ışıktır ve 
kötülükle savaşında galip gelmesi için 
ruhunuza akan ve nüfuz eden güçtür. Sözüm 
yalnızca kulakları okşamak için değildir, ruhun 
ışığıdır. 
28 Beslenmesi ve bu talimatın anlamını 
kullanabilmesi için Beni ruhunuzla duymak 
istiyor musunuz? Sonra kalbinizi arındırın, 
zihninizi temizleyin ve vicdanınızın size 
rehberlik etmesine izin verin. Ardından 
varlığınızda bir dönüşümün nasıl etkili olmaya 
başladığını deneyimleyeceksiniz - sadece 
ruhsal olarak değil, aynı zamanda ahlaki ve 



fiziksel olarak da. Ruhun bilgi yoluyla yavaş 
yavaş elde ettiği bu yükseliş - yavaş yavaş 
ulaştığı bu saflık - kalbin duygularına ve 
bedenin sağlığına yansıyacaktır. 
29 Tutkular gittikçe zayıflayacak, ahlaksızlıklar 
yavaş yavaş ortadan kalkacak, fanatizm ve 
cehalet yerini giderek daha fazla gerçek inanca 
ve yasamdaki derin bilgiye bırakacaktır. (284, 
21 - 23) 
30 Sadece birkaç kişi tarafından bilinen ve 
insanlık tarafından dikkate alınmayan bu 
öğreti, teselli etmek, inancı ateşlemek, 
karanlığı dağıtmak ve umut aşılamak için 
iyileştirici bir merhem olarak yakında tüm acı 
çekenlere ulaşacaktır. Sizi günahın, sefaletin, 
acının ve ölümün üzerine çıkarır. 
31 Başka türlü olamazdı, çünkü bunu size 
açıklayan ben, İlahi Hekim, vaat edilen 
Tesellici'yim. (295, 30 - 31) 
32 Aşkınlığa ulaştığınızda ve dünyada 
arzuladıkları şeylere sahip olamadıkları için acı 
çeken ve umutsuzluğa kapılan insanlarla 
karşılaştığınızda, onların materyalizminin, bu 
yaşamda her şeyin geçici olduğuna dair sağlam 
bir inanca dayanan özlemleri ve arzuları asil 
olacağı için hoşnutlukları büyük olacak olan 
öğrencilerimin yükselişiyle nasıl tezat 
oluşturduğunu göreceksiniz. 
33 Öğrencilerim dünyaya maneviyat 
örnekleriyle seslenecekler - ruhu dünyanın 
sahte hazinelerine zincirlemek yerine 
tanrısallığa yaklaştırmak için mücadele eden 
bir yaşamla. 
34 Materyalistlerin gelecek zamanlarda bu 
öğretiyi öğrendiklerinde öfkeleneceklerini 
biliyorum; ama vicdanları onlara sözümün 
yalnızca gerçeği söylediğini söyleyecektir. 
(275, 5 - 7) 
35 Sizi bekleyen büyük iş gününde desteğiniz 
olacağım. Öğretilerim dünyada büyük 
çalkantılara neden olacak. Geleneklerde ve 
fikirlerde büyük değişiklikler olacak ve doğada 
bile dönüşümler yaşanacak. Tüm bunlar 
insanlık için yeni bir çağın başlangıcına işaret 
edecek ve kısa bir süre sonra dünyaya 
göndereceğim ruh varlıkları bu dünyanın 
restorasyonuna ve yükselişine katkıda 
bulunmak için tüm bu kehanetlerden söz 
edecekler. Onlar Benim Sözümü açıklayacak ve 
olayları yorumlayacaklardır. (216, 27) 
36 Bu "Üçüncü Zaman" bir diriliş zamanıdır. 
Ruhlar ölülere ve bedenler de onların mezar 
mağaralarına benziyordu. Ama Efendi onlara 

geldi, yaşam sözü onlara şöyle dedi: "Dışarı 
çıkın ve ışığa, özgürlüğe yükselin!" 
37 Onlardan her kim gözlerini 
Eğer bir kişi kendini gerçeğe açar ve ardından 
yaşamını, çalışmalarını ve duygularını insan 
kardeşlerine duyduğu sevgiyle yüceltebilirse, 
artık bu dünyayı bir sürgün yeri ya da gözyaşı 
ve kefaret vadisi olarak görmeyecektir, çünkü 
giderek artan bir şekilde iç huzurunun verdiği 
gerçek huzurun mutluluğunu hissedecektir. 
38 Bu yaşamdaki bu sevinç hali, ruhun daha iyi 
dünyalarda elde edeceği mükemmel huzur ve 
ışığın bir yansıması olacaktır. (286, 13) 
 
 
İlahiyatçılardan ve materyalistlerden gelen 
tepkiler. 
39 Şu anda sizinle konuşan kişinin ayartıcı 
olduğu ve kendisinin de seçilmişleri rahatsız 
edip şaşırtacak mucizeler gerçekleştireceği 
kehanetinde bulunulduğu söylendiğinde 
dehşete kapılmayın. Doğrusu size söylüyorum, 
benim tezahürümü bu şekilde yargılayanların 
çoğu, dudakları her zaman gerçeği yaydıklarını 
garanti etmeye çalışsa da, gerçekten 
kötülüğün ve karanlığın hizmetinde olanlardan 
olacaktır. 
40 Unutmayın ki, ağaç meyvesinden tanınır ve 
ben de size diyorum ki Meyve, bu ses 
taşıyıcılarının - sade yürekli erkek ve kadınların 
- anlayışıyla duyulabilir hale gelen bu Sözdür. 
Meyvelerden ve meyvelerden yararlananların 
ruhsal gelişiminden insanlık benim nasıl bir 
ağaç olduğumu anlayacaktır. 
41 Teslis-Meryem Ruhsal Çalışması yayılmaya 
başlayacak ve böylece, daha önce Baba'dan 
aldıkları öğretiyi çalıştıklarına ve anladıklarına 
ikna olarak, insanlığın ulaştığı ruhsal evrimin 
farkına varmadan, felsefelerinin ve bilimlerinin 
bilgisiyle kibirlenen pek çok kişi arasında 
gerçek bir alarma neden olacaktır. 
42 Ruhsal ataletten uyandıklarında, insanların 
zihinlerinin bugün nasıl düşündüğünü ve 
hissettiğini fark edecekler, "yeni fikirler" olarak 
adlandırdıkları şeylere karşı lanetler 
yağdıracaklar ve bu harekete Deccal'in neden 
olduğunu yayacaklardır. 
43 O zaman Kutsal Yazılara, kehanetlere ve 
İkinci Çağ'da size verdiğim Sözüme sığınarak, 
yeni tezahürümle, yeni öğretilerimle ve size 
vaat ettiğim ve bugün yerine getirmekte 
olduğum her şeyle savaşmaya çalışacaklar. 



44 Sözüm, öğrencilerimin dudaklarından ve 
yazılar aracılığıyla, maddi olanın ötesinde olan 
ya da bir zamanlar kabul ettikleri bilgi ve 
kavramlarının dışında olan hiçbir şeyi kabul 
etmeyenlere bile ulaşacak ve size bu Sözü 
getirdiğim için Bana sahte Tanrı diyecekler. 
45 Ama bunu duyduğunuzda, yüreğiniz incinse 
de imanınız sarsılmayacak, çünkü Efendinizin 
bunu size zaten duyurmuş olduğunu ve bu 
denemelere dayanmanız için sizi sözüyle 
yüreklendirdiğini içten gelen bir hareketle 
hatırlayacaksınız. 
46 Ancak, size diyorum ki, yolunuzda hile, 
ikiyüzlülük, batıl inanç, dini fanatizm ve 
putperestlikle karşılaşacak olsanız da, hiç 
kimseyi günahlarından dolayı kınamamalısınız. 
Onlara Benim Sözümle öğretin ve meseleyi 
Bana bırakın, sizi yargılayabilecek ve kimin 
sahte tanrı, sahte Mesih, kötü elçi, ikiyüzlü 
Ferisi olduğunu bilen tek kişi Benim. (27, 32 - 
35) 
47 Fikirlerin, inançların, dinlerin, doktrinlerin, 
felsefelerin, teorilerin ve bilimlerin savaşı 
gelecek ve benim adım ve doktrinim herkesin 
dilinde olacak. Geri dönüşüm tartışılacak ve 
reddedilecek ve bunun üzerine büyük 
inananlar ayağa kalkacak ve Mesih'in bir kez 
daha insanların arasında olduğunu ilan 
edecekler. O zaman o kalpleri sonsuzluktan 
cesaretlendireceğim ve imanlarını 
güçlendirmek için yollarında mucizeler 
yaratacağım. (146, 8) 
 
Ruh Doktrininin Etkisi 
48 Işığım tüm dünyaya yayılırken, her öğretide 
gerçeğimin aranmasına neden oldu. İnsanların 
farklı inançlardaki davranışlarının nedeni 
budur. 
49 Bu, önceden bildirilmiş olanın yerine 
getirilmesidir. Hangisi gerçeği temsil ediyor? 
Kuzu postuna bürünmüş aç kurdu kim 
saklıyor? Kim saf giysisiyle mutlak içsel 
samimiyetini garanti eder? 
50 Benim gerçeğimi keşfetmek için 
spiritüalizmi kullanmalısınız; çünkü insanlık, 
insan düşüncesinin gelişimine uygun olarak 
kendisini birçok inanca ve dünya görüşüne 
bölmüştür. 
51 Böylece giderek daha fazla sayıda mezhep 
ve tarikat oluşmuştur ve bunların her birinin 
içerdiği hakikat içeriğini değerlendirmek sizin 
için çok zor olacaktır. 
52 Öğretilerim zihni aydınlatır 

İnsanların fikirleri ve düşünceleri ve her biri, 
çalışmalarını mükemmelleştirmek ve onları 
daha mükemmel ve daha yüksek bir rotaya 
yönlendirmek için yavaş yavaş temelleri 
kavrayacaktır. 
53 Her mezhebin ve kilisenin benim 
çalışmalarıma ait olanı bulmak için kendini 
arayacağı zaman gelecektir. Ancak bu hazineyi 
bulabilmeleri için ruhlarını yükseltmeleri ve 
vicdanın sesini dinlemeleri gerekecektir. (363, 
4 - 8 ; 29) 
54 Bu dünyada pek çok dini topluluk vardır, 
ancak bunların hiçbiri insanları birleştiremez 
veya birbirlerini sevmelerini sağlayamaz. Bu işi 
başaracak olan benim ruhani öğretilerim 
olacaktır. Dünya bu ışığın ilerlemesine boşuna 
karşı çıkacaktır. 
55 Öğrencilerime yapılan zulüm en şiddetli 
olduğu zaman, doğanın güçleri serbest 
bırakılacak; ancak bu işçilerimin duasıyla 
yatıştırılacaklar, böylece dünya onlara 
verdiğim yetkinin bir kanıtını 
deneyimleyebilecek. (243,30) 
56 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 
yenileyecektir. Ancak ruhunu karartmakta ve 
bu ışığa karşı mücadele etmekte ısrar eden kişi 
bunu yapmakta hâlâ özgürdür. 
57 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. (249, 47 - 48) 
58 Her şeyi kapsayan yargılama zamanı geldi 
ve tüm işler ve tüm dini topluluklar Benim 
tarafımdan yargılanacak. İnsan ruhundan bir 
ıstırap çığlığı yükselecek, çünkü yanlış olan her 
şey açığa çıkacak; yalnızca gerçek parlayacak. 
İnsanlıkta bir uyanış olacak ve o zaman 
insanlar Bana şöyle diyecekler: "Baba, bize 
yardım et, bize yol gösterecek gerçek bir ışık 
ver". Ve bu ışık ve bu yardım Kutsal Ruh'un 
öğretisi olacak, size verdiğim ve aynı zamanda 
hepsine ait olan öğreti olacak, çünkü ben 
herkesin Babasıyım. (347, 27) 
 



Yeni vahiy kelimesinin anlamı 
59 Bu vahiyde büyük bir şey yok gibi 
görünüyor, ancak gelecekte bunun insanlık 
arasında ne kadar büyük bir öneme sahip 
olacağını göreceksiniz. 
60 Bu insanlar arasında her türden mürit 
vardır; bazıları bu Çalışmanın büyüklüğünün 
farkındadır ve ortaya çıkışının dünyada 
yaratacağı şoku şimdiden hissetmektedir; 
diğerleri bunun iyi bir yol olduğuna inanmakla 
yetinmektedir ve ayrıca bu Öğretinin 
büyüklüğünü keşfedemeyenler ve onun 
zaferinden ve insanların kalplerine 
girmesinden şüphe edenler de vardır. Size 
söylüyorum, bu size emanet ettiğim bir 
mücevherdir, öğretimi kavrayamadığınız için 
İlahi ışık ışınlarını tanımak istemediniz. Size 
ışığın en çok karanlıkta parladığını söylemiştim 
ve aynı şekilde, bu materyalizm ve günah 
zamanında, size getirdiğim gerçeğin tüm 
parlaklığıyla parladığını göreceksiniz. 
61 Unutmayın ki, onun zamanında bile 
Mesih'in sözüyle ilgili şüpheler vardı, çünkü 
insanlar İsa'yı kökenine ve giysilerine bakarak 
yargıladılar ve onun Nasıralı bir marangozla 
yoksul bir kadının oğlu olduğunu 
öğrendiklerinde - ki daha sonra yoksul Celileli 
balıkçılarla birlikte yola çıkacaktı, Onlara tuhaf 
gelen bir öğretiyi duyurmak için köy köy 
dolaşan ve giysilerinin yetersizliğini sergileyen 
bu gezgin vaizin, Rab'bin İsrail halkına vaat 
ettiği kral olduğuna inanamadılar. 
62 Size bu işaretleri veriyorum çünkü insanlar 
sadece ruhla görülecek ve hissedilecek olanın 
yüceliğine inanabilmek için duyuları kör eden 
dışsal ihtişamı ararlar. 
63 İnsanların gözlerini açabilmeleri için kanımı 
dökmem, canımı vermem ve yeniden dirilmem 
gerekiyordu. Bana iman edebilmeniz için 
Ruhum şimdi hangi kâseyi içmeli? İnsanlık: 
Kurtulduğunuzu görmek için neler yapmazdım 
ki? (89, 68-69 & 71-73) 
64 Her kim benim öğretilerimin insanlığın 
maddi ilerlemesi için bir tehlike olduğunu iddia 
ederse, büyük bir hata yapmış olur. Ben, tüm 
Üstatların Üstadı, insanlığa yukarı doğru 
gelişiminin ve gerçek ilerlemesinin yolunu 
gösteriyorum. Sözüm sadece ruhla konuşmaz, 
aynı zamanda akılla, mantıkla ve hatta 
duyularla da konuşur. Öğretilerim sadece 
Ruhsal Yaşamda size ilham vermek ve talimat 
vermekle kalmaz, aynı zamanda her bilime ve 
tüm yollara ışık getirir. Çünkü benim 

öğretilerim tüm ruhani varlıkları bu varoluşun 
ötesindeki eve götürmekle sınırlı değildir, aynı 
zamanda insanın kalbine ulaşır ve ona bu 
gezegende hoş, insancıl ve faydalı bir yaşam 
sürmesi için ilham verir. (173, 44) 
65 Şu anda içinde yaşadığınız "Üçüncü Çağ", 
büyük gizemlerin ortaya çıkarılma zamanıdır. 
Bilginler ve ilahiyatçılar, şu anda size 
açıkladığım gerçeği göz önünde bulundurarak 
bilgilerini düzeltmek zorunda kalacaklar. 
66 Bu, insanların gözlerini Benim bilgeliğimin 
ışığına açacakları zamandır - bir öğretiye 
dönüştürdüğüm bir ışık, öyle ki onun 
aracılığıyla ruhsal olarak gerçek yaşama 
yükselebilesiniz. (290,51 - 52) 
67 İnsanlar Benim vahyimin gerçekliğini inkâr 
etmeye çalışacaklardır, 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 ilham ettiğim izin 
verilen bir yoldur. Sizden tek istediğim Benim 
gerçeğime sahip çıkmanız ve onu kalplere en 
saf ve en basit şekilde aktarmanızdır. (258, 6) 
68 O "İkinci Çağ "da, benim bir 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 tayin edilecektir. 
69 İlahi Sevgi'nin vücut bulmuş hali olan 
Mesih'in size söylediklerini dinleyin: İyi niyetli 
insanlara, gerçeği sevenlere ve sevgi tohumu 
ekenlere esenlik. (258,41 - 43). 
 

Bölüm 8 - Mesih'in Yeni Kiliseleri, 
Havariler, Elçiler ve Tanrı'nın Elçileri 
 
Vahiy kiliselerinde ışık ve gölge 
1 Sözümü tüm uluslara vermiş olsaydım, 
çoğunluk onu reddederdi çünkü insanların 
kibri, materyalizmi ve sahte ihtişamı 
ruhsallaşmadan, alçakgönüllülükten ve 
kardeşlikten söz eden bir öğretiyi kabul 
etmezdi. Dünya henüz sevgiyi anlamaya hazır 
değil, bu yüzden herkes benim bu formdaki 
varlığıma açık olmayacaktı. 



2 Nasıl ki Mesih insan olarak doğmak için 
kayalık bir mağarayı seçtiyse, ben de bugün 
yeryüzünün Beni duymaya hazır olan ve o 
kutlu gecede Tanrı'nın Oğlu'nu karşılayan 
mağara ve yemliğe benzerlik taşıyan bu 
köşesini keşfettim. (124, 13 - 14) 
3 Kendilerine rehberlik edecek din adamları 
olmadan yollarına devam eden ve Bana tören 
ve semboller olmadan ibadet eden bu basit 
halkın örneği, yüzyıllardır süren gecelerinde 
hala uykuda olanları uyandıran bir çağrı olacak 
ve çocuklarımın çoğunun yenilenmesi ve 
arınması için bir teşvik olacaktır. (94, 39) 
4 Öğretilerimin gölgesi altında, yüceltilmiş 
insanların hemcinslerinin ruhlarına 
hükmedebileceği tahtlar kurulmayacak. Hiç 
kimse Rab'bin yerini almak için taç giymeyecek 
ya da mor bir örtüyle örtülmeyecek, itirafçılar 
da insanları yargılamak, affetmek, mahkum 
etmek ya da yaptıklarını yargılamak için ortaya 
çıkmayacak. Adil ve kusursuz bir yargı 
kürsüsünden bir ruhu yargılamaya yalnızca 
ben muktedirim. 
5 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. 
(243, 13 - 14) 
6 Bu dönemde yasama gerçekten itaat eden, 
gerçeği seven ve hayırseverliği etkin kılan bir 
halk yaratacağım. Bu insanlar, diğerlerinin 
işledikleri hataları görebilecekleri bir ayna gibi 
olacaktır. Kimsenin yargıcı olmayacaktır, ancak 
erdemleri, eserleri ve manevi görevlerini 
yerine getirmesi, yolundan geçen herkesin 
ruhuna dokunacak ve yasalarımı ihlal eden 
herkese hatalarını gösterecektir. 
7 Bu halk güçlü ve kalabalık olduğunda, 
komşularının dikkatini çekecektir; çünkü 
işlerinin saflığı ve tapınmalarının içtenliği 
insanları şaşırtacaktır. O zaman insanlar 
kendilerine soracaklar: "Tapınakları olmadan 
bu şekilde dua etmeyi bilenler kimler? Bu 
kalabalıklara, tapınmaları için sunaklar dikme 
ihtiyacı hissetmeden Tanrılarına dua ederek 
tapınmayı kim öğretti? Kuşlar gibi ne eken ne 
biçen ne de eğiren ama yine de var olmaya 
devam eden bu gezici vaizler ve misyonerler 
nereden çıktı?" 
8 O zaman onlara şöyle diyeceğim: Yasam için 
gayretli ve dünyanın tutkularına karşı güçlü 

olan bu yoksul ve alçakgönüllü halk, hiçbir 
insan tarafından oluşturulmadı. İyilik 
yapmaktan zevk alan, ilhamla aydınlanan ve 
kalplere barış mesajı ve bir damla şifalı 
merhem getiren bu kalabalıklar, yeryüzündeki 
herhangi bir kült topluluğunun öğretmenleri 
veya hizmetkarları tarafından eğitilmemiştir. 
Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, şu anda 
dünyanızda Tanrı'ya tapınmayı gerçek 
ruhaniyetle öğretebilecek tek bir kişi bile 
yoktur. Ne ayinlerin ya da törenlerin 
ihtişamında, ne de zenginlikte ya da dünyevi 
güçte değil, alçakgönüllü olan ve tapınak 
olarak saf, asil, samimi, gerçeği seven kalpleri 
arayan gerçeğin kökleri vardır. Nerede o 
kalpler? (154, 12 - 14) 
9 Çocuklarımdan birçoğunu bu iş kapsamında 
kendilerine farklı görevler vermek üzere 
çağırdım ve bunları ilerlemenize ve 
yeteneklerinize göre size verdim. Hepsinden 
birlikte halkımı, yeni havariliğimi oluşturdum. 
10 Önderlik görevini bazılarına emanet ettim 
ve görevlerinin zor ve çetin olmaması için halkı 
cemaatlere ayırdım. 
11 Başkalarına ses taşıyıcılığı armağanını 
emanet ettim, öyle ki bu mucizeyi almak için 
toplanan bu kalabalıklara insan sözüne 
dönüşmüş esinimi iletebilsinler. 
12 Bazılarına basiret imtiyazı verdim ki, onları 
peygamber yapsınlar ve onların aracılığı ile 
olacakları bildirsinler. 
13 "Sütunlar" görevi, insanları hac 
yolculuklarında destekleyecek ve kilise 
önderlerine yardımcı olacak, çarmıhın yükünü 
dinleyicilerle birlikte taşımaya yardımcı olacak 
kişilere verilmiştir. 
14 Diğerlerine arabuluculuk armağanı verildi 
ve bunlar ruhani dünyanın mesajlarını, İşimin 
açıklamasını iletmek için araçlar olarak 
eğitildiler ve aynı zamanda şifa merheminin, 
hastalar için tesellinin sahipleri olarak 
eğitildiler, böylece sağlıklı ruhani yayılımları 
aracılığıyla birlikte muhtaçlara merhamet 
bahşedebilirler. 
15 Size bırakacağım kitapta bu zamana ait 
vahiylerimi, öğretilerimi ve kehanetlerimi 
yazanı çağırdım. 
16 Halk arasında sağlamlık, istikrar ve güç 
örneği olacak kişilere "temel taşı" görevini 
verdim. Onların sözleri, öğütleri ve halk 
arasındaki örnekleri kaya gibi değişmez 
olacaktır. 



17 Ama şimdi, tezahürümün bu dönemi sona 
ererken, tüm makamlara sesleniyorum ve 
böylesine büyük görevleri almak üzere seçilmiş 
olan herkese, kendilerini iyice araştırmaları ve 
çalışmalarının sonucunu bilmeleri için bir 
çağrıda bulunuyorum. Bu düşünme saatinde 
herkesin yanındayım. (335, 27 - 28) 
18 Her zaman olduğu gibi, çağrılanlar çok, 
seçilenler azdı; çünkü ben yalnızca zamanında 
görevlerini yerine getirmeye hazır olanları 
seçerim; geri kalanlara ise, kendilerinin de 
seçileceği zamanı nasıl bekleyeceklerini 
bilsinler diye bir ışık veririm. 
19 Kendilerini bir görev için seçme zamanı 
gelmeden sadece çağrılmış olan kaç kişi, 
ruhları bu çarmıhın yükünü taşımak için gerekli 
gelişime sahip olmadan ve zihinleri ilhamımı 
almak için gerekli ışığa sahip olmadan 
öğrencilerime ve işçilerime katıldı! 
Seçilmişlerin saflarında yer aldıktan sonra 
birçoğu ne yaptı: Küfretti, atmosferi zehirledi, 
kötü eğilimlerini başkalarına bulaştırdı, yalan 
söyledi, nifak tohumları ekti, adımı ve 
öğrencilerime verdiğim ruhani armağanları 
gasp etti? 
20 Kimse onların hangileri olduğunu bulmaya 
çalışmaz, çünkü bulamazsınız. Sadece Benim 
delici yargı gözüm onları gözden kaçırmaz ve 
Sözümün vicdanlarına girmesine izin vererek 
onlara şöyle derim: günahlarınızdan 
zamanında tövbe edebilmeniz için izleyin ve 
dua edin; çünkü bunu yaparsanız, size söz 
veriyorum, ruhsal olarak sizi hemen soframa 
oturtacağım ve bir uzlaşma ve bağışlama 
ziyafeti kutlayacağım. (306, 53 - 55) 
21 Gerçek şudur: İşimde herkes birbirini 
sevmez, ona ait olsalar bile, ne de herkes onu 
anlamıştır. Bu nedenle, bazılarının benim işime 
ait olduğunu ve diğerlerinin de onlarınkine ait 
olduğunu söyleyebilirim. 
22 Beni sevgiyle izleyenler Sözümü severler, 
çünkü onun kendilerini incitmeden düzelttiğini 
ve hatalarını ortaya çıkarmadan gösterdiğini 
bilirler. Bu da onların eylemlerini 
mükemmelleştirme konusunda sebat 
etmelerine neden olur. 
23 Ruhun mükemmelliği için çabalamak yerine 
sadece övgü, üstünlük duygusu, dalkavukluk 
ya da geçim peşinde koşanlar, kendilerine 
hatalarını gösterdiğinde Benim Sözüme 
katlanamazlar. O zaman benimkinden farklı, 
kendi isteklerini yapmakta özgür oldukları bir 
iş yaratmalıdırlar. Henüz anlamadılar ki, Benim 

bildirilerim sırasında dinleyicilerin yapması 
gereken tek şey, daha sonra mesajımı 
yorumlayabilmek için Beni en yüksek seviyede 
dinlemektir. (140, 72 -74) 
24 Karışıklık ve itaatsizlik zamanının, 'işçinin' 
ayağa kalkacağı ve bildirimin insan aklı 
aracılığıyla sona ermeyeceğini iddia edeceği 
zaman geleceğini söylemiştim. Ama insan 
isteğime karşı çıkmak istese bile, sözümün 
yerine geleceği zaman gelecektir. 
25 Kendilerine bir görev ve lütuf emanet 
ettiğim birçok kişi yolda ne kadar çok hata 
işledi. 1950'den sonra çocuklarım arasında ne 
kadar anlayışsızlığın yayıldığını görüyorum. 
26 Anlayışsızlık ve ahmaklık yüzünden insan, 
yardım eden sevgimi, yetkimi ve lütfumu 
esirger ve gerçek yasa, uyum ve hakikat 
yolundan ayrı durur. 
27 İsrail bir kez daha kabileden kabileye 
bölünecek, yine bölünecek ve ellerine teslim 
ettiğim saf ve temiz Yasa'yı ayaklar altında 
çiğnemek isteyecek; İsrail bir kez daha eski 
yollarını arayacak ve putperestliğe ve 
fanatizme düşecek. Mezheplere yönelecek ve 
karmaşaya, karanlığa düşecek ve insanların 
ona sunacağı hoş ve sahte sözlerle ziyafet 
çekecektir. 
28 Kilise ve mezhepler İsrail'in bölündüğünü, 
birbirlerini inkar ettiklerini ve zayıf olduklarını 
gördüklerinde, paha biçilmez değerdeki 
mücevheri ele geçirmek, Yeni Antlaşma 
sandığını kendilerine almak ve yarın, insanlık 
arasında Tanrı'nın gerçek elçileri ve benim 
ilahiyatımın temsilcileri olduklarını söylemek 
için nedenler arayacaklardır. (363, 47 - 49,51 , 
57) 
 
Ruhsal Çalışmayla ilgili olarak dinleyicilere 
yönelik öğüt sözleri 
29 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 değildi, 
sadece İşimin ne olduğuna dair sizin 
anlayışınızdı, ama bu gerçek spiritüalizmden 
çok uzaktı. 
30 Yoldan çıktığınızı kendinize itiraf edecek 
kadar güçlü olmalısınız; alışkanlıklarınızı 
düzeltmek için kendinizi toparlamalı ve bu 



öğretinin doğruluğunun ve saflığının aranızda 
parlaması için gayretle çaba göstermelisiniz. 
31 Öğretilerimin özünü bozmadığınız sürece, 
tapınma ve kült biçimlerinizin dış görünüşünü 
değiştirmekten korkmayın. (252, 28 - 30) 
32 Hala sahip olduğunuz zamanı kullanın, 
Öğretimi dinleyin ki sizi ışıkla ve lütufla 
doldursun, böylece ruhaniliğe doğru sağlam 
bir adım atabilesiniz - materyalizm ve hata 
kültüne devam ettiğiniz için atamadığınız bir 
adım. 
33 Bugüne kadar, figürlerinizi, ayinlerinizi ve 
sembollerinizi bir kenara bırakıp Beni ruhsal 
olarak sonsuzlukta arayacak inançtan yoksun 
kaldınız. Spiritüalist olma cesaretini 
gösteremediniz ve materyalist eğiliminizi ve 
hatalarınızı gizlemek için bir tür sahte 
spiritüalizm geliştirdiniz. 
34 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. 
35 Her şeyden önce, işimin ne olduğu - 
Yasamın ne anlama geldiği, görevinizin ne 
olduğu ve onu nasıl yerine getirmeniz gerektiği 
hakkında bilgi sahibi olun ki - 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 
tutamazsınız. (271, 27 - 30) 
36 İnsan aklı aracılığıyla tezahürümün 
başlangıcından itibaren, ruhani 
armağanlarınızı pratik olarak kullanmanız ve 
ruhani görevinize başlamanız benim isteğimdi; 
öyle ki, ayrılış günüm geldiğinde, yolun bir 
kısmını çoktan kat etmiş olacak ve böylesine 
zor bir görevi yerine getirmeye başlamak için 
kendinizi çok zayıf hissetmeyecektiniz. 
37 Bazıları İlahi Düşüncenin nasıl 
yorumlanacağını anlamış ve onu 
gerçekleştirmeye çalışmıştır. Ancak bu 
çalışmanın anlamını yanlış anlayanlar da var - 
ve bunlar çoğunlukta. 

38 Buradaki insanlar arasında itiraz ettiğim 
hatalar bunlardır, çünkü insanlığın bu kadar 
uzun süre eğitim almış olanlarla alay etmesini 
istemiyorum. (267, 65 - 67) 
39 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 
aldıklarında sevinirken, ikinciler hatalarından 
bahsedildiğinde rahatsız oldular. 
40 Ses taşıyıcılarım aracılığıyla bilinmesi 
gerekenler ve saklananlar nedeniyle Bana 
kimin hesap vermek zorunda kalacağını 
yalnızca Ben bilirim (270, 8 - 9). 
41 Düşünün ve ihtiyacınız olan uyumun ruhani 
olduğunu ve tutkularınızın ve doğruluklarınızın 
üzerine çıktığınızda ona ulaşacağınızı fark 
edeceksiniz. 
42 Herkes kendininkini tek doğru olarak ilan 
ederken ve aynı zamanda diğerlerininkinin 
yanlış olduğuna karşı savaşırken nasıl barış 
yapabilirsiniz? 
43 Fanatizm karanlıktır, körlüktür, cehalettir 
ve meyveleri asla ışık olamaz. (289, 8 - 10) 
44 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer Benim 
isteğim gibi birleşmezseniz, insanlık sizi 
darmadağın eder ve yaşamınızın vaaz 
ettiklerinizden saptığını gördüğünde sizi 
aralarından kovar. 
45 İnsanlar her cemaatte farklı bir adanmışlık 
biçimi ve öğretimi uygulamanın farklı bir yolu 
olduğunu keşfettiklerinde ne olacak? 
46 Tezahürümün son üç yılını size emanet 
ediyorum, öyle ki bu halkın birleşmesi için 
çalışabilesiniz - ruhani olduğu kadar harici 
olanı da kucaklayan bir birlik, öyle ki uyum ve 
oybirliğiyle dolu çalışmanız, farklı toplantı 
yerlerinde ve ülkenin farklı bölgelerinde 
hepinizin tek bir Üstat tarafından öğretildiğinin 
en büyük kanıtı olabilsin: TANRIM. (252, 69 - 
71) 
 
Gerçek öğrencilik, yeni havariler 
47 Evrensel ve sonsuz olan bu Çalışmayı 
sınırlamaya çalışmayın ve ruhsal gelişiminize 
sınırlar koymayın, çünkü iyi işler ve çalışma 
yolunda ne kadar çok derinleşirseniz, o kadar 
büyük ifşaatlar alacaksınız. İlahi Eserin en 
önemsiz olandan yükseldiğini göreceksiniz, 
yaratılan her şeyde tezahür ettiğini 
göreceksiniz, varlığınızda zonkladığını 
hissedeceksiniz. 



48 Spiritüalist öğrenciye öğrettiğim sadelik 
budur, öyle ki o da Üstadı gibi sade olabilsin. 
Öğrenci, gizemli güçler ya da olağanüstü 
yeteneklerle kimseyi etkilemeye çalışmadan, 
sözlerinin doğruluğu ve işlerinin gücüyle ikna 
etmeli ve dönüştürmelidir. 
49 Gerçek öğrenci sadeliği sayesinde büyük 
olacaktır. O, Efendisini anlayacak ve aynı 
zamanda kendisinin de hemcinsleri tarafından 
anlaşılmasını sağlayacaktır. (297, 15 - 17) 
50 İsa'nın öğrencisi, sözle fetheden, ikna eden 
ve teselli eden, yükselten ve uyandıran, 
fethedilen kişiyi kendisinin ve zorlukların 
üstesinden gelen biri yapan kişidir. 
51 Mesih'in bir elçisi yüreğinde bencillik 
taşıyamaz, sadece kendi acılarını ya da 
üzüntülerini düşünemez. Kendisi için 
endişelenmez ve hiçbir şeyi ihmal etmediğine 
dair mutlak bir güvenle başkalarını düşünür, 
çünkü Baba, manevi yardıma ihtiyacı olan 
Rab'bin bir çocuğuna kendini adamak için 
kendininkini geride bırakan kişiye hemen 
yardım eder. Ve komşusuna bir umut 
gülümsemesi, üzüntüsüne bir teselli, acısına 
bir damla merhem getirmek için kendini 
unutan kişi, dönüşünde evini bereket, neşe ve 
huzur olan bir ışıkla aydınlanmış bulur. (293, 
32 - 33) 
52 Şu anda soframda hem erkek hem de kadın 
elçi olacak; bu sofraya ruhunuzu koyacağım. 
53 Bu zamanda spiritüalist bayrağı taşıyanlar 
kadınlar olmuştur, onlar Rab'bin yasasını 
gayretle uygulayan elçinin izini yolda 
bırakmışlardır. 
54 Yeni elçiliğimde kadın erkeğin yanında 
olacak ve Bana hizmet etmek için belirli bir yaş 
olmayacak: hem yetişkin hem çocuk hem de 
yaşlı adam, genç kız ve anne bunu yapacak. 
Çünkü sana bir kez daha söylüyorum, aradığım 
senin ruhun ve o çocukluğunu çoktan geride 
bıraktı. (69, 16 u. - 17o.) 
55 Eğer size 'İkinci Çağ'da Benim krallığımın bu 
dünyaya ait olmadığını söylediysem, bugün 
size sizinkinin de burada olmadığını 
söylüyorum, çünkü bu dünya, zaten bildiğiniz 
gibi, insan için sadece bir geçiştir. 
56 Size hiçbir zaman materyalizme 
dayanmayan gerçek yaşamı öğretiyorum. İşte 
bu yüzden yeryüzünün güçlüleri bir kez daha 
öğretime karşı ayaklanacaklar. Size ebedi 
öğretilerimle, sevgi, bilgelik ve adaletten 
oluşan sonsuza dek geçerli öğretilerimle 
geliyorum. Ancak bu hemen anlaşılmayacak, 

insanlık Beni tekrar mahkûm edecek, Beni bir 
kez daha çarmıha gerecektir. Ama biliyorum ki 
öğretilerimin tanınması ve sevilmesi için tüm 
bunlardan geçmesi gerekiyor. Biliyorum ki, 
bana en çok zulmedenler, bundan sonra 
benim en sadık ve en çok vazgeçen ekicilerim 
olacaklar; çünkü onlara doğruluğumun çok 
büyük kanıtlarını vereceğim. 
57 Bilge ve derin öğretiler hakkında konuşmak 
için İsa'yı arayan, rahipler arasında bir prens 
olan "İkinci Çağ "ın Nikodimus'u, çalışmalarımı 
titizlikle araştırmak ve ona dönmek için bu 
zamanda tekrar ortaya çıkacaktır. 
58 Bana öfkeyle zulmettikten sonra en büyük 
havarilerimden biri olan Pavlus adındaki Saul, 
Yolumda tekrar ortaya çıkacak ve her yerde 
yeni öğrencilerim kendilerini gösterecek, 
bazıları ateşli, diğerleri kendilerini inkar 
edecekler. İçinde bulunduğumuz saat büyük 
önem taşımaktadır; sizinle konuştuğum zaman 
giderek yaklaşmaktadır. (173, 45 - 48) 
59 İnsanların denemelerde sağlam 
durabilenlere, dünyanın ve ruhun büyük 
mücadelelerine aşina olanlara ihtiyacı vardır. 
İnsanlığa yön gösterebilecek ve ona rehberlik 
edebilecek olanlar onlardır, çünkü onların 
kalplerinde kimseye baskı yapma ya da 
hükmetme arzusu olmayacaktır. Bencilliğe 
sığınamazlar, çünkü yüceltildikleri anlarda 
Rab'bin merhametini hissederler ve bu 
merhameti kardeşlerine aktarabilmeleri için 
onlara sevgi yağdırırlar. (54, 53) 
 
Tüm dünyada ve her zaman Tanrı'nın elçileri 
60 Dünya halkları Ruhsal Işıktan hiçbir zaman 
yoksun kalmamıştır. Doğrusu ben size diyorum 
ki, sadece bu kavme peygamberler ve elçiler 
göndermedim, hepsine onları uyandırmak için 
elçiler gönderdim. 
61 Öğretilerinin ışığına ve doğruluğuna ve size 
açıkladığım şeylere benzerliğine dayanarak, 
onların sözlerini yargılayabilirsiniz. 
62 Bazıları Mesih'in gelişinden önce yaşadı, 
diğerleri benim insan olarak varoluşumdan 
sonra çalıştı, ama hepsi insanlara ruhani bir 
mesaj getirdi. 
63 Bu öğretiler de benimkiler gibi 
çarpıtılmıştır; çünkü anlamları 
değiştirilmediyse bile, hakikate aç olanlardan 
gizlenmiş ya da tahrif edilmiştir. 
64 Elçiler, peygamberler ve hizmetkârlar 
aracılığıyla insanlığa vahyedilen tek bir hakikat 
ve tek bir ahlaktır. O halde neden insanlar 



hakikat, ahlak ve yaşam hakkında farklı 
fikirlere sahipler? 
65 Çağlar boyunca insanlık tarafından 
çarpıtılmış olan bu gerçek restore edilecek ve 
ışığı öyle bir güçle parlayacak ki, İlahiyatımın 
çocuklarının gelişim yolunu her zaman 
aydınlatmış olan aynı ışık olmasına rağmen, 
insanlara sanki yeni bir şeymiş gibi görünecek. 
66 Gerçeği söyledikleri için ölenlerin sayısı 
çoktur; içlerinde konuşan sesi susturmadıkları 
için işkenceye maruz kalanların sayısı da 
çoktur. 
67 Cennetin size sadece ruhtan, sevgiden, 
ahlaktan söz edenleri gönderdiğini 
düşünmeyin - hayır, size bilimin iyi 
meyvelerini, insanların yaşamlarına ışık 
getiren, yüklerini hafifleten ve zorluklarını 
hafifleten o bilgiyi verenleri de gönderdi. Hepsi 
benim elçilerim oldu. 
68 Ruhani ahlak öğretileri veya bilimsel 
keşifler getirmeyen, ancak yaratılışın 
güzelliklerini hissetmeyi ve hayranlık duymayı 
öğreten mesajlar getiren başkaları da vardır. 
Onlar, acı çekenlerin yüreklerine neşe ve 
merhem getirme görevine sahip olan, Benden 
gelen elçilerdir. 
69 Hepsi de gerçeğe kör bir dünyanın, güzele 
ve iyiye duyarsız bir insanlığın kavrayışsızlığının 
farkına vardıklarında acı bir kadeh içmişlerdir. 
Ve yine de, size bu çağda her şeyin restore 
edileceğini söylediğimde, size her şeyin doğru 
yola döneceğini ve tüm öğretilerime orijinal 
anlamlarının geri verileceğini duyurduğumda, 
bu dünya için ruhani bir ihtişam zamanının 
yakın olduğuna inanabilirsiniz, ancak 
unutmamalısınız ki - bu gerçekleşmeden önce 
- her şey yargılanacak ve arındırılacaktır. (121, 
9 - 16) 
70 Tanrı'nın bir vahyi insanları aydınlatmak 
üzere olduğunda, bu ışığın onlar tarafından 
bilinmesi için onları hazırlamak üzere onlara 
yol göstericiler ya da peygamberler 
gönderdim. Ama ruh için mesaj getirenlerin 
yalnızca Benim elçilerim olduğunu 
düşünmeyin. Hayır, öğrenciler, insanlar 
arasında herhangi bir biçimde iyilik eken 
herkes Benim elçimdir. 
71 Bu elçileri hayatınızın tüm yollarında, hem 
dini topluluklarda hem de bilimlerde - yöneten 
insanlar arasında veya iyi öğretiler verenler 
arasında bulabilirsiniz. 
72 Benim iyi bir kulum asla gitmesi gereken 
yoldan sapmaz; sapmaktansa yolda ölmeyi 

tercih eder. Onun örneği komşularının 
yaşamlarında bir ışık tohumudur ve eserleri 
başkaları için örnektir. Ah, keşke insanlık onlar 
aracılığıyla gönderdiğim mesajları anlayabilse! 
Ama öyle değil, çünkü dünyada hassas 
misyonları olan, ama gözlerini bu büyük 
örneklerden ayırıp kendi zevklerine daha 
uygun bir yol izleyen pek çok insan var. (105, 
13 - 15) 
73 Peki, size Benim yolumu, bilgelik, sevgi ve 
barış yolu olan iman yolunu hatırlatmak için 
gönderdiğim o insanlara, insanlığa ne yaptınız? 
74 Onların görevleri hakkında hiçbir şey bilmek 
istemediniz ve teorileriniz ve mezhepleriniz 
nedeniyle sahip olduğunuz ikiyüzlü inançla 
onlarla savaştınız. 
75 İster peygamberler, kahinler, 
aydınlanmışlar, doktorlar, filozoflar, bilim 
adamları veya papazlar olarak adlandırın, 
gözleriniz elçilerimin her birinin size sevgi 
mesajı olarak getirdiği ışığı görmek istemedi. 
76 Bu insanların karizması vardı ama siz 
onların ışığını tanımak istemediniz. Onlar sizin 
önünüzden gitti ama siz onların adımlarını 
takip etmek istemediniz. 
77 Onlar size fedakârlık, acı ve hayırseverlik 
dolu bir yaşam biçimi örneği bıraktılar, ama siz 
onları taklit etmekten korktunuz, çünkü Beni 
izleyenlerin acısının ruh için bir sevinç, 
çiçeklerle dolu bir yol ve vaatlerle dolu bir ufuk 
olduğunun farkında değildiniz. 
78 Onlar yeryüzündeki çiçeklerin kokusunu 
solumak ya da dünyanın geçici zevkleriyle 
sarhoş olmak için gelmediler; çünkü ruhlarının 
arzusu artık saf olmayana değil, yüce olana 
yönelikti. 
79 Acı çektiler, ama teselli edilmeye 
çalışmadılar, çünkü kendilerini teselli etmeye 
geldiklerini biliyorlardı. Dünyadan hiçbir şey 
beklemiyorlardı, çünkü yaşam 
mücadelesinden sonra ruhani varlıkların -
gerçekten vazgeçmiş olanların- imana ve 
yaşama dirilişine tanıklık etmenin sevincini 
bekliyorlardı. 
80 Sizinle konuştuğum bu insanlar kim? Size 
söylüyorum, bunların hepsi size ışık, sevgi, 
umut, sağlık, inanç ve kurtuluş mesajları 
getirmiş olanlardır. Ne sahip oldukları isim, ne 
onları izlediğiniz yaşam yolu, ne de 
yeryüzünde taşıdıkları unvan önemlidir. (263, 
18- 24) 
81 Size bir kez daha söylemeliyim ki, 
tezahürlerim etrafında oluşan bu halk, 



Baba'nın sevgisiyle yeryüzündeki diğer 
halklardan üstün tuttuğu bir halk değildir. Rab 
sadece bakışlarını onun üzerine dikmiştir 
çünkü onu yeni bir İlahi vahiy indiğinde her 
zaman dünyada olan ruhani varlıklardan 
oluşturmuştur. Onlar, peygamberlerin, 
elçilerin, kahinlerin ve patriklerin ulusu olan 
İsrail ulusunun manevi çocuklarıdır. 
82 Bu zamanda Beni onlardan daha iyi kim 
kabul edebilir, vahyimin yeni biçimini 
kavrayabilir ve vaatlerimin gerçekleşmesine 
tanık olabilir? (159, 51 - 52) 
83 Çoğunluğu bu ulusta yaşayan İsrail halkının 
bağrına indim. Geri kalanlar Benim tarafımdan 
gönderilen uluslara dağılmışlardır 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. (269,2 u.) 
Meksika kastediliyor. 
84 Sevgili çocuklar, az sayıda gelen sizler, size 
gerçekten söylüyorum: Nüfuz eden bakışlarım, 
şimdi Benim Varlığımın zamanı olduğunu 
ruhlarında hisseden seçilmişlerimi her yerde 
keşfediyor. Onlar sözümü sizin duyduğunuz 
gibi duymadılar, ama ruhlarında onlara bir kez 
daha insanlığın arasında olduğumu, ruhsal 
olarak "bulutta" geldiğimi söyleyen bir ses 
duyuyorlar. Bazılarına Beni ruhun gözleriyle 
görmeyi bahşedeceğim, diğerlerine sezgi 
yoluyla, geri kalanlara ise Ruhumun varlığını 
hissedebilmeleri için sevgimi güçlü bir şekilde 
hissettireceğim. (346, 13) 
85 Yakında sezgisel olanlar, ilham alanlar, 
ruhsal açıdan duyarlı olanlar ayağa kalkacak ve 
ruhla gördüklerine, hissettiklerine, 
duyduklarına ve aldıklarına uluslarda tanıklık 
edeceklerdir. Size tekrar söylüyorum, halkım 
Beni bu ses taşıyıcıları aracılığıyla duyanlarla 
sınırlı değildir, ama ekicilerin daha sonra 
gelmesi gereken yolları hazırlamak ve tarlaları 
temizlemek için hizmetkârlarımı dünyanın 
çeşitli noktalarına gönderdim. 
86 Onları güçlendirir ve kutsarım, çünkü işleri 
kederlidir, yolları dikenlerle doludur. Alay, 
küçümseme, iftira ve hainlik onları her yerde 
takip eder. Ama onlar - önsezi ve ilhamla - 
Benim tarafımdan gönderildiklerini bilirler ve 
görevlerini yerine getirmek için yolun sonuna 
kadar gitmeye isteklidirler. (284,50 - 51) 

87 Sizi Krallığıma girmeye davet ediyorum. 
Yeryüzündeki tüm halkları ayrım yapmadan 
çağırıyorum; ama hepsinin Beni 
dinlemeyeceğini biliyorum. 
88 İnsanlık lambasını söndürdü ve karanlıkta 
yürüyor. Ama hatanın kendini hissettirdiği 
yerde, çevresine ışık saçacak olan Benden 
aydınlanmış biri ortaya çıkacaktır - uyandıran 
ve sarsan alarm çağrısını çalmak için Benim 
işaretimi izleyen ve bekleyen ruhani bir bekçi. 
89 Bu elçilerin sevgisi yüreklerinizde meyve 
veren tohumlar olsun. Kendilerini dışsal bir 
yoksulluk içinde size gösterdiklerinde onları 
reddetmeyin. Onları dinleyin, çünkü şu anda 
bilmediğiniz bir yeteneği size iletmek için 
benim adıma geliyorlar. Size mükemmel duayı 
öğretecekler, bağlı olduğunuz materyalizm 
bağlarından sizi kurtaracaklar, sizi Bana 
yükseltecek olan ruhsal özgürlüğe ulaşmanıza 
yardımcı olacaklar. (281,33) 
90 Eğer biri ortaya çıkar ve kendisinin yeniden 
insan yapılan Mesih olduğunu iddia ederse, 
ona inanmayın. Çünkü size tekrar geleceğimi 
duyurduğumda, bunun ruhen olacağını 
bildirmiştim. Eğer biri size benim Tanrı'nın 
elçisi olduğumu söylerse, ona güvenmeyin; 
çünkü gerçek elçiler kendilerine emanet edilen 
görevle övünmez ve böbürlenmezler. 
Kendilerini yalnızca eserleriyle tanımlıyorlar. 
Bu kişinin Rab'bin elçisi olup olmadığını 
söylemek insanlara düşer. Size ağacın 
meyvesinden tanınacağını söylediğimi 
hatırlıyor musunuz? 
91 "Ağaçların meyvelerini" tatmanızı 
yasaklamıyorum, ancak iyi meyveyi kötüden 
ayırt edebilmeniz için donanımlı olmalısınız. 
92 Gerçeği sevenleri, hemcinslerinin yolunu 
aydınlatmak için kandil olarak dikeceğim. (131, 
5 - 7). 
93 Dünyada ruhani bir rehbere ihtiyaç 
duyduğunuz zamanlar geride kaldı. Bundan 
böyle bu yolu izleyen herkesin benim 
yasamdan başka bir yolu, kendi vicdanından 
başka bir rehberi olmayacaktır. 
94 Bununla birlikte, örnek ve ilhamlarıyla 
kalabalıklara yardımcı olacak büyük ışık ve 
ruhani güce sahip erkek ve kadınlar her zaman 
olacaktır. 
95 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. 
96 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. 
(255,40-41) 
 

II. Birinci ve ikinci vahiy 
zamanlarının gözden 

geçirilmesi 
 

Bölüm 9 - İsrail halkının öyküleri ve 
figürleri  
 
Düşüşün Hikayesi 
1 Yeryüzünde yaşayan ilk insanlarla ilgili 
tarihsel gelenek, "İlk Zaman" kitabında yazılı 
hale getirilene kadar nesilden nesile 
aktarılmıştır. Bu, yeryüzünde yaşamış olan ilk 
insanların canlı bir benzetmesidir. Saflıkları ve 
masumiyetleri Doğa Ana'nın şefkatini 
hissetmelerini sağladı. Tüm varlıklar arasında 
dostane bir ilişki ve tüm yaratıklar arasında 
sınırsız bir kardeşlik vardı. (105,42) 
2 İlahi bir benzetmeyle, kaderlerinin ilk 
bilgisine ulaşmaları için ilk insanlara ilham 
verdim, ancak vahiylerimin anlamı yanlış 
yorumlandı. 
3 İnsanın iyiyle kötüyü bildiği yaşam ağacından 
size söz edildiğinde, bu yalnızca insanın -
doğruyla yanlışı ayırt edebilecek kadar bilgiye 
sahip olduğunda ve böylece yaptıklarından 
sorumlu hale geldiğinde- o andan itibaren 
yaptıklarının meyvelerini toplamaya 
başladığını anlamanızı sağlamak içindi. 
(150,42) 
4 Tanrı'nın insanlara, "Büyüyün, çoğalın ve 
yeryüzünü doldurun" dediğini biliyorsunuz. Ey 
insanlar, size verilen ilk yasa buydu. Daha 
sonra Baba, insanlara sadece çoğalmalarını ve 
insan ırkının büyümeye devam etmesini 
emretmekle kalmadı, aynı zamanda 
duygularının daha da yücelmesini ve 
zihinlerinin engellenmeden açılmasını ve 
gelişmesini de emretti. Ama eğer ilk yasanın 

amacı insan ırkının çoğalmasıysa, aynı 
Baba'nın O'nun bir emrine itaat ettiğiniz ve 
yerine getirdiğiniz için sizi cezalandıracağını 
nasıl düşünebilirsiniz? Tanrınızda böyle bir 
çelişkinin var olması mümkün mü? 
5 Size sadece insanın içindeki ruhun 
uyanışından söz eden bir benzetmeye 
insanların nasıl maddi bir yorum getirdiklerini 
görün. Bu nedenle, öğretimi kavrayın ve artık 
yeryüzünün ilk sakinlerinin Babalarına 
itaatsizliklerinden kaynaklanan borcu 
ödediğinizi söylemeyin. İlahi adalet konusunda 
daha yüksek bir anlayışa sahip olun. (150,45-
46) 
6 Şimdi, 'Büyüyün ve çoğalın' sözlerimi, yani 
bunun ruhsal olarak da yapılması gerektiğini 
ve evreni iyi işleriniz ve aydınlık 
düşüncelerinizle doldurmanız gerektiğini 
anlayabileceğiniz zamandır. Bana yaklaşmak 
isteyen herkesi - mükemmellik için çabalayan 
herkesi - hoş karşılarım. (150, 48-49) 
 
Özgür irade ve ilk günah 
7 Bana irade özgürlüğünüz nedeniyle hatalara 
ve yanlışlara düştüğünüzü söylüyorsunuz. 
Buna cevabım, bu armağan sayesinde 
gelişiminizin başlangıcında başladığınız 
noktanın sonsuz ötesine yükselebileceğinizdir. 
8 İrade özgürlüğünün yanı sıra, hiç kimse 
yoldan çıkmasın diye her ruha vicdanında 
ışığımı verdim; ancak sesimi duymak 
istemeyenler ya da Ruhsal Işık arzusuyla içsel 
varlıklarına girmek istemeyenler, kısa süre 
içinde insan yaşamının sayısız güzelliği 
tarafından baştan çıkarıldılar, ruhları için 
Yasamın desteğini kaybettiler ve tökezleyip 
düşmek zorunda kaldılar. 
9 Tek bir suç birçok acı verici sonuç 
doğurmuştur ve bunun nedeni kusurluluğun 
İlahi Sevgi ile uyum içinde olmamasıdır. 
10 Sadakatle ve tövbe ederek hemen Baba'ya 
dönen ve O'ndan kendilerini arındırmasını ve 
işledikleri günahlardan bağışlamasını 
isteyenleri Rab sonsuz sevgi ve merhametle 
kabul etmiş, ruhlarını teselli etmiş, hatalarını 
telafi etmeleri için onları göndermiş ve 
görevlerinde onları onaylamıştır. 
11 Herkesin ilk itaatsizliklerinden sonra uysal 
ve pişman bir şekilde geri döndüğünü 
sanmayın. Hayır, çoğu gurur ve kızgınlıkla 
geldi. Utançla dolu olan ve suçluluklarını bilen 
diğerleri ise suçlarını Benim önümde haklı 
çıkarmak istediler ve tevazunun kanıtı olan 



tövbe ve ıslah yoluyla kendilerini arındırmak 
yerine, Sevgimin öngördüğü yasaların dışında, 
kendi tarzlarına uygun bir yaşam yaratmayı 
seçtiler. 
12 Bunun üzerine adaletim devreye girdi - ama 
onları cezalandırmak için değil, daha iyi hale 
getirmek için - onları yok etmek için değil, 
kendilerini mükemmelleştirmeleri için 
kapsamlı bir fırsat vererek onları sonsuza dek 
korumak için. 
13 O ilk günahkârlardan kaçı hâlâ lekelerinden 
kurtulmayı başaramadı; çünkü bir düşüşten 
diğerine, yalnızca yasamın uygulanmasının 
onları kurtarabileceği uçurumun daha da 
derinlerine düştüler. (20, 40-46) 
 
Tufan 
14 İnsanlığın ilk zamanlarında, insanlar 
arasında masumiyet ve sadelik hüküm 
sürüyordu; ancak gelişimleri ve irade 
özgürlükleri nedeniyle sayıları arttıkça, 
günahları da daha çok sayıda oldu ve daha hızlı 
bir şekilde ortaya çıktı - erdemleri değil, 
yasama karşı işledikleri suçlar. 
15 Sonra Kendimi ruhtan ruha tanıttığım 
Nuh'u, insanlığın başlangıcından beri insanlarla 
kurduğum bu birliktelik için hazırladım. 
16 Nuh'a şöyle dedim: "İnsanların ruhunu 
bütün günahlarından arındıracağım; bu amaçla 
büyük bir tufan göndereceğim. Bir gemi yapın; 
çocuklarınız, eşleriniz, çocuklarınızın çocukları 
ve her tür hayvandan birer çift gemiye binsin." 
17 Nuh emrime itaat etti ve felaket sözümü 
yerine getirerek geldi. Kötü tohum kökünden 
koparıldı ve iyi tohum ambarlarımda saklandı; 
bunlardan adaletimin ışığını taşıyan ve 
yasalarımı nasıl yerine getireceğini ve iyi ahlak 
kurallarına uyarak nasıl yaşayacağını bilen yeni 
bir insanlık yarattım. 
18 Böylesine acı dolu bir ölümle ölen bu 
insanların fiziksel ve ruhsal olarak yok 
olduklarını düşünüyor musunuz? Size 
doğrusunu söyleyeyim: Hayır, çocuklarım. 
Ruhları Benim tarafımdan korundu ve kendi 
vicdanlarının yargıcı önünde uyandılar ve 
yaşam yoluna bir kez daha dönmeye 
hazırlandılar, böylece bu yolda ruhsal ilerleme 
kaydedebildiler. (302, 14 - 16) 
 
İbrahim'in kurban etme isteği 
19 Acı dolu kâseyi sonuna kadar boşaltmanız 
her zaman gerekli olmayacaktır. İmanınızı, 
itaatinizi, kararlılığınızı ve emrime itaat etme 

niyetinizi görmek Benim için yeterli 
olduğundan, imtihanınızın en zor anını size 
bağışlıyorum. 
20 İbrahim'in çok sevdiği oğlu İshak'ın canını 
feda etmesi gerektiğini ve Patrik'in acısının ve 
oğluna olan sevgisinin üstesinden gelerek, 
henüz kavrayamadığınız bir itaat, iman, sevgi 
ve alçakgönüllülük sınavında onu kurban 
etmek üzere olduğunu hatırlayın. Ancak Oğul'a 
olan kurbanını tamamlamasına izin verilmedi, 
çünkü kalbinin derinliklerinde İlahi İrade'ye 
olan itaatini zaten kanıtlamıştı ve bu yeterliydi. 
İbrahim'in eli yüce bir güç tarafından 
durdurulduğunda ve İshak'ı kurban etmesi 
engellendiğinde, İbrahim'in içsel sevinci ne 
kadar büyüktü! Rabbinin adını nasıl kutsadı ve 
O'nun bilgeliğine nasıl hayran kaldı! (308,11) 
21 İbrahim ve oğlu İshak'ta, İbrahim'in Bana 
olan sevgisini, çok sevdiği oğlu İshak'ı kurban 
etmesini isteyerek sınadığımda, size 
Kurtarıcı'nın kurban olarak ölümünün ne 
anlama geleceğine dair bir benzetme yaptım. 
22 Eğer doğru bir şekilde bakarsanız, bu 
eylemde daha sonra dünyanın kurtuluşu için 
Tanrı'nın "Biricik Oğlu "nun kurban edilmesi 
anlamına gelen şeyle bir benzerlik 
göreceksiniz. Dünyanın kurtuluşu uğruna 
Tanrı'nın 
Kutsal Kitap'taki bu ifade şu anlama gelir: 
Tanrı'nın Oğlu dünyaya doğdu (ya da beden 
aldı).  
23 İbrahim burada Tanrı'nın, İshak ise İsa'nın 
vücut bulmuş haliydi. O anda patrik, Rab'bin 
kendisinden oğlunun canını talep etmesinin 
nedeninin bu olduğunu, böylece masumun 
kanının halkın günahlarını temizleyeceğini 
düşündü ve bedeninden olan kişiyi derinden 
sevmesine rağmen, Tanrı'ya karşı içindeki itaat 
ve halkına duyduğu merhamet ve sevgi onun 
için sevgili oğlunun canından daha ciddiydi. 
24 İtaatkâr İbrahim oğluna ölümcül darbeyi 
indirmeye çok yaklaşmıştı. Acıya yenik düşerek 
onu kurban etmek için kolunu kaldırdığı anda, 
gücüm onu dizginledi ve oğlunun yerine bir 
kuzu kurban etmesini emretti, böylece bu 
sembol sevgi ve itaatin bir kanıtı olarak 
kalacaktı. (119, 18 - 19) 
 
Yakup'un rüyasındaki cennete giden 
merdiven imgesi 
25 Yakup'un rüyasında gördüğü merdivenin 
anlamını biliyor musunuz? Bu merdiven ruhani 



varlıkların yaşamını ve gelişimini sembolize 
eder. 
26 Vahiy sırasında Yakup'un bedeni uykudaydı, 
ama ruhu uyanıktı. Baba'ya dua ederek 
kendini yükseltti ve ruhu ışık bölgelerine 
ulaştığında, tüm insanlık olan halkına ruhsal 
vahiylerin ve gerçeklerin bir vasiyeti olarak 
korunacak olan göksel bir mesaj onu aldı; 
çünkü "İsrail" dünyevi değil, ruhsal bir isimdir. 
27 Yakup merdivenin yerin üzerinde 
durduğunu ve tepesinin göğe değdiğini gördü. 
Bu, yeryüzünde bedenle başlayan ve ruhun 
ışığını ve özünü her türlü maddi etkiden uzakta 
Babasınınkiyle birleştirmesiyle sona eren 
ruhani yükseliş yolunu gösterir. 
28 Patrik meleklerin o merdivenden inip 
çıktıklarını gördü. Bu, aralıksız doğum ve 
ölümü, ruhani varlıkların ışık arzusuyla ya da 
ruhani dünyaya dönüşlerinde biraz daha 
yükselmek için kendilerini kefaret etme ve 
arındırma göreviyle sürekli gelip gitmelerini 
sembolize ediyordu. Mükemmelliğe götüren 
ruhsal gelişim yoludur. 
29 Bu nedenle Yakup merdivenin tepesinde 
Yehova'nın simgesel figürünü gördü, bu da 
Tanrı'nın sizin mükemmelliğinizin, 
çabalarınızın hedefi ve sonsuz mutluluğun en 
yüksek ödülü olduğunu gösterir - Baba'nın 
koynuna ulaşmak için zorlu mücadelelerin, 
uzun acıların ve azmin bir ödülü olarak. 
30 Ruh, kaderin ve sınavların darbelerinde her 
zaman yükselmek için liyakat kazanma fırsatı 
bulur. Her denemede Yakup'un merdiveni 
sembolize edilmiş ve sizi bir basamak daha 
tırmanmaya davet etmiştir. 
31. Bu büyük bir vahiydi, ey öğrenciler, çünkü 
içinde size Ruhsal Yaşam'dan söz ediliyordu; 
hem de ruhun İlahi Olan'a, Yüce Olan'a, Saf 
Olan'a, İyi Olan'a ve Gerçek Olan'a tapınmaya 
uyanmasının henüz yeni başladığı bir 
zamanda. 
32 Bu mesaj sadece tek bir aileye, hatta tek bir 
halka yönelik olamazdı; özü ruhani idi ve bu 
nedenle evrensel bir öneme sahipti. İşte bu 
nedenle Baba'nın sesi Yakup'la konuştu: "Ben 
Yehova'yım, İbrahim'in Tanrısı ve İshak'ın 
Tanrısı. İçinde bulunduğunuz ülkeyi size ve 
soyunuza vereceğim; soyunuz toprağın tozu 
kadar çok olacak. Batıya, doğuya, kuzeye ve 
güneye yayılacaksınız ve yeryüzünün bütün 
aileleri sizde ve soyunuzda kutsanacak." (315, 
45-50) 
 

Yusuf ve kardeşleri 
33 Yakup'un oğlu Yusuf, öz kardeşleri 
tarafından Mısır'a gitmekte olan bazı 
tüccarlara satılmıştı. Yusuf henüz küçük bir 
çocuktu ama şimdiden büyük bir peygamberlik 
armağanına sahip olduğunu göstermişti. 
Kıskançlık kardeşlerini ele geçirdi ve onu bir 
daha asla göremeyeceklerini düşünerek ondan 
kurtuldular. Ama hizmetkârını gözeten Rab 
onu korudu ve Mısır Firavunu'nun gözünde 
yüceltti. 
34 Yıllar sonra, dünya kuraklık ve kıtlıkla 
boğuşurken, Yusuf'un öğütleri ve esiniyle 
yönlendirilen Mısır, ziyarete dayanacak kadar 
stok yapmıştı. 
35 Sonra Yakup'un oğulları yiyecek aramak için 
Mısır'a geldiler. Kardeşleri Yusuf'un Firavun'un 
bir bakanı ve danışmanı olduğunu fark 
ettiklerinde büyük bir şaşkınlık yaşadılar. Onu 
gördüklerinde, işledikleri günahtan dolayı 
pişmanlık duyarak ayaklarına kapandılar ve 
kardeşlerinin kehanetlerinin gerçekleştiğini 
anladılar. Öldüğünü düşündükleri kişi, güç, 
erdem ve bilgelikle dolu olarak karşılarındaydı. 
Sattıkları peygamber, Rab'bin daha çocukken 
dudaklarına koyduğu peygamberlik sözünün 
doğruluğunu onlara kanıtladı. Eziyet ettikleri 
ve sattıkları kardeşleri onları bağışladı. Anlıyor 
musunuz, millet? Şimdi size bugünü neden 
anlattığımı biliyorsunuz: Yusuf'un kardeşleri 
tarafından tanındığı gibi, siz de Beni ne zaman 
tanıyacaksınız? (90:2) 
 
Musa yönetimindeki İsrail halkının çöl 
gezintileri 
36 "İlk Zaman "da Musa, kırk yıl boyunca 
İsrail'i çölden geçirerek Kenan diyarına 
götürmek üzere İsrail'in başında durdu. Ancak 
itaatsizlik, inançsızlık ve materyalizm 
yüzünden bazıları küfretti, bazıları dinden 
döndü ve bazıları da isyan etti. Ancak Musa bu 
durumda onlarla bilgelik ve sabırla konuştu, 
böylece Yüce İrade'yi ihlal etmediler, ama 
itaatsizliklerine bakmadan gökten kudret 
helvası yağmasına ve kayadan su fışkırmasına 
neden olan Baba'ya karşı alçakgönüllü ve 
itaatkâr oldular. (343,53) 
37 Musa gerçek Tanrı'nın kendisiyle birlikte 
olduğuna dair yeterince kanıt sunmuştu; ancak 
halk daha fazla tanıklık istiyordu ve elçi 
kalabalığı Sina Dağı'nın eteklerine getirdiğinde, 
Yehova'nın gücüne seslendi ve Rab onu 



onurlandırarak büyük kanıtlar ve mucizeler 
verdi. 
38 Halk, Musa'nın imanı sayesinde işittiği ve 
gördüğü kişiyi işitmek ve görmek istedi ve Ben 
de bulutta halka Kendimi gösterdim ve 
saatlerce sesimi işitmelerini sağladım. Ama o 
kadar güçlüydü ki, insanlar korkudan 
öleceklerini sandılar; adaletin bu sesi 
karşısında bedenleri titredi ve ruhları ürperdi. 
Bunun üzerine halk Musa'ya, Yehova'nın artık 
halkıyla konuşmamasını istemesi için yalvardı, 
çünkü artık O'nu duyamıyorlardı. Ebedi ile 
doğrudan iletişim kurabilmek için hâlâ çok 
olgunlaşmamış olduklarını fark ettiler. (29,32 + 
34) 
39 İsrail halkının çölde güçlendiği gibi, yaşamın 
büyük savaşlarında ruhunuzu güçlendirin. 
Acımasız güneşi ve kavurucu kumuyla sonu 
yokmuş gibi görünen çölün ne kadar geniş 
olduğunu biliyor musunuz? Yalnızlığın, 
sessizliğin ve düşmanlar pusuya yattığı için 
geceleri nöbet tutma ihtiyacının ne demek 
olduğunu biliyor musunuz? Size doğrusunu 
söyleyeyim, insanlar Tanrı'ya inanmanın 
yüceliğini orada, çölde kavradılar ve O'nu 
sevmeyi öğrendiler. Bu insanlar çölden ne 
bekleyebilirlerdi ki? Yine de her şeye 
sahiptiler: ekmek, su, dinlenecek bir ev, bir 
vaha ve ruhlarını Babalarına ve Yaratıcılarına 
şükranla yükseltecek bir sığınak. (107,28) 
 
İlyas'ın gerçek Tanrı için mücadelesi 
40 "İlk kez" İlyas yeryüzüne geldi, insanların 
yüreklerine yaklaştı ve onları putperestliğe ve 
putperestliğe bağımlı buldu. Dünya krallar ve 
rahipler tarafından yönetiliyordu ve her ikisi 
de İlahi Yasaların yerine getirilmesinden 
uzaklaşmış ve halklarını hata ve yanlış yollara 
sürüklemişlerdi. Çeşitli tanrılara sunaklar 
dikmiş ve onlara tapınmışlardı. 
41 O sırada İlyas ayağa kalktı ve onlara adalet 
dolu sözlerle seslendi: "Gözlerinizi açın ve 
Rab'bin yasasına saygısızlık ettiğinizi anlayın. 
O'nun elçilerinin örneğini unuttunuz ve diri ve 
kudretli Tanrı'ya yakışmayan kültlerin içine 
düştünüz. Uyanmanız, O'na bakmanız ve O'nu 
kabul etmeniz gerekir. Putperestliğinizi 
kaldırın ve gözlerinizi O'nu temsil ettiğiniz her 
imgenin üzerine dikin." 
42 İlyas kendisine, "Bu kötü halktan uzaklaş" 
diyen sesimi duydu. Ona söyle, benim adıma 
emredinceye kadar uzun bir süre yağmur 
yağmayacak." 

43 İlyas, "Rabbim saati bildirinceye ve sesim 
buyruk verinceye dek yağmur yağmayacak" 
dedi ve bu sözleri söyleyerek oradan ayrıldı. 
44 O günden sonra yeryüzü kurudu, yağmur 
yağması gereken mevsimler yağmur 
yağmadan geçti. Gökyüzünde yağmur belirtisi 
görülmüyor, tarlalar kuraklığı hissediyor, 
hayvanlar yavaş yavaş ölüyor, insanlar 
susuzluklarını gidermek için toprağı kazıyor 
ama su bulamıyorlardı; nehirler kurumuş, otlar 
kavurucu güneşin ışınlarına yenik düştüğü için 
solmuş ve insanlar tanrılarına seslenerek, 
kendilerini besleyecek tohumları ekip biçmek 
için bu elementin kendilerine geri dönmesini 
istemişlerdi. 
45 İlyas Tanrısal buyruk üzerine geri çekilmiş, 
dua etmiş ve Rabbinin isteğini beklemişti. 
Erkekler ve kadınlar, su sıkıntısı 
çekmeyecekleri yeni topraklar aramak için 
evlerinden taşınmaya başladılar. Her yerde 
kervanlar görülüyordu ve her yerde toprak 
kavrulmuştu. 
46 Yıllar geçti ve bir gün İlyas ruhunu Baba'ya 
kaldırdığında, O'nun sesini duydu: "Kralı ara ve 
sana bir belirti verdiğimde, bu ülkeye yeniden 
yağmur yağacak." 
47 İlyas alçakgönüllü ve itaat dolu bir şekilde o 
halkın kralına gitti ve sahte tanrıya tapanların 
önünde gücünü gösterdi. Sonra Baba'dan ve 
O'nun gücünden söz etti ve belirtiler ortaya 
çıktı: Gökyüzünde şimşek, gök gürültüsü ve 
ateş görüldü; ardından hayat veren yağmur 
sağanak halinde yağdı. Yine tarlalar yeşile 
bürünmüştü, ağaçlar meyve doluydu ve bolluk 
vardı. 
48 Halk bu kanıtla uyandı ve kendilerini İlyas 
aracılığıyla çağırıp uyaran Babalarını hatırladı. 
İlyas'ın o dönemde insanlığı uyandırmak için 
yaptığı mucizeler çok sayıda ve çok büyüktü. 
(53, 34 - 40) 
 
İsrail'in on iki kabilesi 
49 Sadece İsrail halkının bağrında 
peygamberler, öncüler ve ışık ruhları olduğunu 
düşünmeyin. Bazılarını diğer halklara da 
gönderdim, ancak insanlar onları elçi olarak 
değil tanrı olarak anladılar ve öğretileri 
etrafında dinler ve kültler yarattılar. 
50 İsrail halkı diğer halklara karşı sahip 
oldukları misyonu anlamadı ve nimetler ve 
rahatlıklarla dolu bir kampta uyukladı. 
51 Baba onu, bir kabilenin halkı savunma ve 
barışı koruma görevini üstlendiği; bir diğerinin 



toprağı işlediği; bir diğer kabilenin balıkçılar ve 
denizcilerden oluştuğu mükemmel bir aile 
olarak oluşturmuştu. Bir diğerine Tanrı'ya 
ruhsal tapınma emanet edildi ve böylece halkı 
oluşturan on iki oymağın her biri farklı bir 
görevi yerine getirerek birlikte bir uyum örneği 
oluşturdular. Ama size doğrusunu söyleyeyim, 
o eski zamanlarda sahip olduğunuz ruhsal 
yetilere hâlâ sahipsiniz. (135,15 - 16) 
 
İsrail'in peygamberleri ve ilk kralları 
52 Peygamberler büyük bir doğrulukla 
konuşmuşlar, neredeyse her zaman karışıklık 
ve sapkınlık zamanlarında dünyaya 
gelmişlerdir. Ulusları uyardılar ve onları tövbe 
etmeye ve din değiştirmeye çağırdılar, iyiliğe 
dönmezlerse büyük adalet ziyaretlerini 
duyurdular. Diğer durumlarda ise, İlahi Yasa'ya 
uyulması ve itaat edilmesi için kutsamalar 
öngörmüşlerdir. 
53 Ancak bu peygamberlerin söyledikleri iyilik, 
adalet ve karşılıklı saygıyı uygulamaya yönelik 
bir öğüttü. Ruhun yaşamını, kaderini ve 
gelişimini ortaya koymadılar. Temsilcim olarak 
seçtiğim ve aracılığı ile tüm zamanlar için 
Yasa'yı verdiğim Musa bile size Ruhsal 
Yaşam'dan söz etmedi. 
54 Baba'nın yasası bilgelik ve adalet içerir. 
İnsanlara barış içinde yaşamayı, birbirlerini 
sevmeyi ve saygı duymayı ve benim gözümde 
insan olarak değerli olduklarını kanıtlamayı 
öğretir. Ancak Musa insanlığa fiziksel ölümün 
eşiğinin ötesinde ne olduğunu, itaatsiz ruhların 
geri dönüşünün ne olduğunu ya da yaşam 
görevlerinde bilge ve gayretli olanların 
ödülünün ne olduğunu göstermedi. 
55 Daha sonra Davut ruhsal armağanlar ve 
esinlerle dolu olarak hüküm sürdü ve 
yüceltildiği anlarda, kendinden geçtiği anlarda 
ilahiler ve ruhsal şarkılar duydu ve bunlardan 
Mezmurlar'ı yarattı. Onlarla birlikte İsrail 
halkını dua etmeye ve Rablerine yüreklerinden 
gelen en iyi sunuyu sunmaya davet edecekti. 
Ancak Davut, tüm sevgisi ve ilhamıyla, 
insanlara ruhani varlıkların muhteşem 
varlığını, gelişimlerini ve amaçlarını 
açıklayamadı. 
56 Hükümdarlıkta onun yerini alan ve aynı 
şekilde kendisine bahşedilen büyük bilgelik ve 
güç armağanlarını sergileyen, bu nedenle 
sevilen ve hayranlık duyulan ve öğütleri, 
yargıları ve atasözleri bugün hala hatırlanan 
Süleyman - eğer halkı ona dönüp sorsaydı: 

"Tanrım, ruhsal yaşam nasıldır? Ölümün 
ötesinde ne var? Ruh nedir?" - Süleyman tüm 
bilgeliğiyle buna cevap veremezdi. (339,12 - 
15) 
 

Bölüm 10 - Zaman 
tamamlandığında  
 
Kehanet niteliğindeki kehanetler  
1 Babanız her şeyi, Tanrı'nın "Sözü" insanlar 
arasında yaşasın ve sevgisinin yüce 
örnekleriyle onlara telafi yollarını göstersin 
diye hazırladı. 
2 İlk olarak Mesih'in dünyaya geliş şeklini, 
yapacağı işin doğasını, çekeceği acıları ve bir 
insan olarak ölümünü duyurmaları gereken 
peygamberlere esin verdi ki, Mesih 
yeryüzünde göründüğünde, peygamberlik 
sözlerini bilenler O'nu hemen tanısınlar. 
3 Benim İsa'da bulunuşumdan yüzyıllar önce 
peygamber Yeşaya şöyle demişti: "Bu nedenle 
Rab size şu belirtiyi verecek: İşte, bir bakire 
gebe kalıp bir oğul doğuracak ve ona İmanuel 
adı verilecek." 
(Bunun anlamı: Tanrı bizimle). 
Diğerlerinin yanı sıra bu kehanetle de benim 
geleceğimi duyurdu. 
4 Davut, Benim gelişimden yüzyıllar önce, 
Mesih'in çarmıha gerilişi sırasında çektiği 
acıları acı ve peygamberlik duygusuyla dolu 
Mezmurlar'da terennüm etti. Bu 
Mezmurlar'da çarmıhtaki yedi sözümden 
birinden söz ederek, kalabalıkların Beni 
çarmıha germeye götürürken gösterecekleri 
aşağılamayı, insanların Baba'nın Ben'de 
olduğunu söylediğimi duyduklarında 
gösterecekleri alaycı ifadeleri; insanların 
nankörlüğü karşısında bedenimin hissedeceği 
terk edilmişliği, maruz kalacağım tüm 
işkenceleri ve hatta giysim için kura atma 
yöntemlerini belirtir. 
5 Peygamberlerimin her biri geleceğimi 
duyurdu, yolları hazırladı ve o gün geldiğinde 
kimse hata yapmasın diye kesin özellikler 
verdi. (40, 1-5) 
 
Yahudi halkı arasında Mesih beklentisi 
6 Dünya şimdiki zamanda, İsrail halkının "İkinci 
Çağ "da Beni beklediği gibi Beni beklemeye 
hazır değildi. Büyük peygamberlerim, ezilenleri 
özgürleştirmek ve dünyayı Söz'ün ışığıyla 



aydınlatmak için gelecek olan bir Mesih'i, bir 
Kurtarıcı'yı, Tanrı'nın Oğlu'nu müjdelemişlerdi. 
İnsanlar ne kadar çok acı çekerlerse, Vaat 
Edilen Kişi'nin gelişini o kadar çok özlüyorlardı; 
aşağılanma ve zulüm kâsesinden ne kadar çok 
içerlerse, Mesih'in varlığını o kadar çok 
özlüyorlardı ve her yerde Kurtarıcılarının 
gelişinin yakınlığını onlara anlatacak işaretler 
ve belirtiler arıyorlardı. 
7 İlahi vaat kuşaktan kuşağa, anne babadan 
çocuklara aktarıldı ve Rab'bin seçilmiş halkının 
uzun süre nöbet tutmasına ve dua etmesine 
neden oldu 
8 Sonunda halkıma geldim, ama hepsi Beni 
beklemesine rağmen, hepsi Beni tanıyamadı: 
bazıları bunu ruhani bir şekilde, diğerleri ise 
materyalist bir yorumla yaptı. 
9 Ama Benim varlığımı hisseden, Sözümün 
ışığında cennetin krallığını gören ve Benim 
tezahürüme inananların samimiyeti ve sevgisi 
Benim için yeterliydi. Beni sadakatle izleyenler 
ve Bende ruhsal Kurtarıcılarını görenler Bana 
yeterliydi, çünkü Ben bu dünyadan ayrıldıktan 
sonra Benim gerçeğime tanıklık edenler 
onlardı. 
10 Mesajım yeryüzündeki tüm halklara yönelik 
olsa da, çağrım seçilmiş halkın kalbine gitti, 
böylece onlar daha sonra sözümün sözcüsü 
olacaklardı. Bununla birlikte - sadece insanlar 
benim varlığımı hissetmekle kalmadılar, diğer 
uluslarda da insanlar benim gelişimin 
işaretlerini keşfedebildiler ve yeryüzündeki 
varlığımın zamanını hissettiler. (315, 17 - 19) 
11 Her çağda ve her İlahi Vahiy'de İlyas 
insanlara görünür. 
12 Mesih henüz yeryüzüne gelmemişti, insan 
olarak doğmasına çok az bir zaman kalmıştı ve 
peygamberin ruhu, daha sonra Vaftizci olarak 
adlandırılacak olan Yahya'da, insanlar arasında 
"Söz "ün varlığı olacak olan Cennetin 
Krallığı'nın yakınlığını duyurmak için 
bedenlenmişti. (31, 61-62) 
 
Meryem, İsa'nın Annesi 
13 Daha "İlk Çağ "da patrikler ve peygamberler 
Mesih'in gelişinden söz etmeye başlamışlardı. 
Ancak Mesih sadece ruh olarak gelmedi - bir 
kadından doğmak, bir insan olmak, bir 
kadından beden almak için geldi. 
14 Tanrı'nın anaç Ruhu'nun da saflık çiçeği 
olarak erkekleşmesi, kadınlaşması gerekiyordu 
ki, İsa olan Tanrı'nın "Sözü "nün kokusu onun 
çiçek tacından akabilsin. (360,26) 

15 Nasıra'da saflığın ve şefkatin çiçeği, 
Meryem adında nişanlı bir bakire yaşıyordu; 
Yeşaya peygamberin müjdelediği kişi oydu, 
çünkü onun rahminden gerçek yaşamın 
meyvesi çıkacaktı. 
16 Rab'bin Ruhsal Elçisi, yeryüzüne getirdiği 
görevi duyurmak için ona geldi ve şöyle dedi: 
"Selam sana, ey yüceler yücesi, Rab seninledir, 
sen kadınlar arasında kutsanmışsın." 
17 İlahi Gizem'in açıklanacağı saat gelmişti ve 
Mesih'in, Kurtarıcı'nın varlığı hakkında 
söylenen her şey şimdi hemen yerine 
getirilecekti. Ama varlığımı hisseden yürekler 
ne kadar azdı, gerçeğimin ışığında cennetin 
krallığını tanımaya hazırlanan ruhlar ne kadar 
azdı. (40,6-7) 
 
Çocuk İsa'ya Tapınma 
18 Bugün insanlık, Doğu'dan bazı bilge 
adamların Kutsal Çocuğa tapınmak için 
Beytlehem'deki yemliğe geldikleri o günü 
anmaktadır. Bugün bazı kalpler Bana soruyor: 
"Tanrım, o güçlü ve bilge lordların Senin 
önünde eğildikleri ve Senin İlahiliğini kabul 
ettikleri doğru mu?" 
19 Evet, çocuklarım, huzurumda diz çökenler 
bilim, güç ve zenginlikti. 
20 Ayrıca çobanlar, eşleri ve çocukları da 
dünyanın Kurtarıcısı'nı alçakgönüllü, sağlıklı ve 
sade armağanlarıyla karşıladılar ve ilahi 
şefkatin cisimleşmiş hali olan Meryem de 
oradaydı. Alçakgönüllülüğü, masumiyeti ve 
sadeliği temsil ediyorlardı. Ama parşömen 
tomarlarında Mesih'ten söz eden 
peygamberliklere ve vaatlere sahip olanlar, 
dünyaya kimin geldiğinden bile 
şüphelenmeden mışıl mışıl uyuyorlardı. (146,9 
- 11) 
 
İsa ve Meryem arasındaki sevgi bağı 
21 İsa çocukluğunu ve gençliğini Meryem'in 
yanında geçirdi ve onun koynunda ve yanında 
anne sevgisinin tadını çıkardı. Bir kadın haline 
gelen İlahi şefkat, Kurtarıcı'nın dünyadaki 
yaşamının ilk yıllarını tatlandırdı, çünkü zamanı 
geldiğinde böylesine büyük bir acıyı içmek 
zorundaydı. 
22 İsa'nın bedeninin rahminde oluştuğu ve 
Efendi'nin yanında yaşadığı Meryem'in ruhani 
yücelikten, saflıktan ve kutsallıktan yoksun 
olabileceğini düşünmek nasıl mümkün olabilir? 



23 Beni seven, önce Benim olan her şeyi 
sevmelidir - Benim sevdiğim her şeyi. (39,52-
54) 
 
İsa'nın bilgisi ve bilgeliği 
24 İnsanlar kitaplarında İsa'nın bilgi edinmek 
için Essenilerle birlikte olduğunu iddia ederler. 
Ama her şeyi bilen ve dünyalar var olmadan 
önce yaşamış olan O'nun insanlardan 
öğreneceği hiçbir şey yoktu. İlahi olan 
insandan hiçbir şey öğrenemezdi. Nerede 
olursam olayım, öğretmek içindi. Yeryüzünde 
Tanrı'dan daha bilge biri olabilir mi? Mesih, 
insana İlahi Bilgeliği getirmek için Baba'dan 
gelmiştir. Efendiniz on iki yaşındayken o 
dönemin ilahiyatçılarını, filozoflarını ve hukuk 
öğretmenlerini hayrete düşürdüğünde size 
bunun kanıtını vermedi mi? 
25 Bazıları İsa'ya tüm insanların zayıflıklarını 
atfetmiş ve kalplerinde taşıdıkları pislikleri ilahi 
ve hatasız olan bu İnsan'a atmaktan zevk 
almışlardır. Bunlar Beni tanımıyor. 
26 Eğer üzerinde düşündüğünüz tüm doğa 
harikaları İlahi düşüncelerin somutlaşmış 
halinden başka bir şey değilse, Mesih'in 
bedeninin de Babanızın sevgisinin yüce bir 
düşüncesinin somutlaşmış hali olduğunu 
düşünmüyor musunuz? Bu nedenle Mesih sizi 
benliğinizle değil, yalnızca ruhunuzla sevdi. 
Benim gerçeğim asla tahrif edilemeyecek, 
çünkü mutlak bir ışık ve sınırsız bir güç 
içeriyor. (146,35 - 36) 
27 "İkinci Zaman "da sizi dünyaya getiren 
görevi yerine getirmek için doğru zamanı nasıl 
beklemeniz gerektiğine dair bir örnek 
vermiştim. 
28 Bedenimin - insanların gözlerinin önündeki 
İsa'nın - onun aracılığıyla size sevgiyi öğretme 
İlahi Görevini yerine getirmek için en iyi yaşına 
ulaşmasını bekledim. 
29 Bu beden - kalp ve zihin - tam gelişimine 
ulaştığında, Ruhum dudaklarından konuşur, 
bilgeliğim zihnini doldurur, sevgim kalbine 
yerleşir ve bu beden ile onu aydınlatan İlahi 
Işık arasındaki uyum o kadar mükemmeldir ki, 
kalabalıklara sık sık şöyle derim: "Oğul'u 
tanıyan Baba'yı tanır." 
30 Mesih insanlara öğretmek için Tanrı'daki 
gerçeklerden yararlanmıştır. O bunu dünyadan 
almadı. Ne Greklerden, Keldanilerden, 
Essenilerden ya da Fenikelilerden ne de başka 
birinden ışık aldı. Onlar henüz Cennetin 

Krallığı'na giden yolu bilmiyorlardı ve ben de 
yeryüzünde hâlâ bilinmeyen şeyleri öğrettim. 
31 İsa çocukluğunu ve gençliğini aktif hayır 
işlerine ve duaya adamıştı, ta ki göklerin 
krallığını, sevgi ve adalet yasasını, ışık ve 
yaşam öğretisini ilan etme zamanı gelene 
kadar. 
32 O dönemde bildirilen Sözümün anlamını 
araştırın ve bunun herhangi bir insan 
öğretisinden ya da o dönemde bilinen 
herhangi bir bilimden gelip gelemeyeceğini 
Bana söyleyin. 
33 Size söylüyorum, eğer gerçekten o 
insanların öğrenimini talep etmiş olsaydım, 
havarilerimi oluşturduğum eğitimsiz ve cahil 
insanlar arasında değil, onların arasında 
öğrencilerimi arardım. (169,62 -68) 
 
Nasıra'daki insan çevresinin anlaşılmaması 
34 Mısır gibi bir halkın bağrına sığınmak 
zorunda kaldım, çünkü geldiğim halk Bana 
koruyucu bir sığınak sağlayamadı. Ancak 
kalbimin çektiği tek acı bu değildi. 
35 Mısır'dan döndükten sonra Nasıra'da 
yaşadığımda, sürekli olarak inançsızlık ve kötü 
niyet ifadeleriyle alay edildim ve incitildim. 
36 Orada mucizeler yaptım, hayırseverliğimi 
ve gücümü gösterdim - ve yanlış 
değerlendirildim. Hayatımı ve çalışmalarımı 
yakından tanıyanlardan hiçbiri bana inanmadı. 
37 Bu nedenle, vaaz verme saati geldiğinde, 
Nasıra'dan ayrılırken şunu söylemek zorunda 
kaldım: "Size doğrusunu söyleyeyim, hiçbir 
peygamber kendi vatanında iman bulamaz. 
Sözünün dinlenmesi için onu bırakmalıdır." 
(299, 70 - 72) 
 

Bölüm 11 - İsa'nın yeryüzündeki 
hizmeti  
 
Ürdün'de vaftiz; çölde hazırlık dönemi  
1 İlahi Söz'ün ağzından çıkacağı saati bekleyen 
sevgi dolu ve alçakgönüllü Nasıralı İsa, vaftiz 
suyunu almak için Şeria Irmağı kıyısında 
Yahya'yı aradı. İsa arınmak için mi gitti? Hayır, 
halkım. Bir ayin yapmaya mı gitti? İkisi de 
değil. İsa, kendisinin artık var olmadığı, insanın 
Ruh'un konuşmasına izin vermek için ortadan 
kaybolduğu saatin geldiğini biliyordu ve bu 
saati insanların hafızasına kazınacak bir 
eylemle işaretlemek istedi. 



2 Sembolik suyun yıkayıp temizleyeceği bir 
leke yoktu, ama bu bedeni - insanlığa örnek 
olarak - dünyaya olan her türlü bağlılıktan 
kurtararak Ruh'la gönüllü olarak bir olmasını 
sağladı. Bu, orada bulunanlar insan sözleriyle 
konuşan İlahi bir ses duyduklarında oldu: "Bu, 
kendisinden hoşnut olduğum sevgili 
Oğlumdur. Onu dinleyin." 
3 O andan itibaren Tanrı'nın sözü İsa'nın 
dudaklarında sonsuz yaşam sözü haline geldi, 
çünkü Mesih Kendisini O'nun aracılığıyla tam 
olarak tanıttı. İnsanlar O'na Haham, Efendi, 
Elçi, Mesih ve Tanrı'nın Oğlu diyorlardı. 
(308,25-27) 
4 Daha sonra meditasyon yapmak ve size 
Yaratıcı ile diyaloga girmeyi öğretmek ve çölün 
sessizliğinde Beni bekleyen işi düşünmek için 
çöle çekildim, böylece size emanet ettiğim işi 
yerine getirmeye başlamadan önce kendinizi 
arındırmanız gerektiğini öğrettim. Sonra, 
varlığınızın sessizliğinde, Babanızla doğrudan 
iletişim kurmaya çalışın ve böylece hazırlıklı 
olarak - daha yüksek sesle, güçlenmiş ve 
kararlı bir şekilde - zor görevinizi sarsılmaz bir 
şekilde yerine getirmeye koyulun. (113,9) 
 
İsa'nın Tanrı ile Birliği 
5 Üç yıl boyunca hiçbir sözüm ya da düşüncem 
o zihin tarafından çarpıtılmadan, hiçbir eylemi 
benim isteğime uygun olmadan İsa'nın 
ağzından dünyaya seslendim. Bunun nedeni 
İsa ve Mesih'in, insan ve ruhun bir olmasıydı, 
tıpkı Mesih'in Baba'yla bir olması gibi. (308,28) 
6 Baba'yı bende tanıyın; çünkü size doğrusunu 
söyleyeyim, Mesih ezelden beri, hatta 
dünyalar var olmadan önce Baba'yla birdir. 
7 "İkinci Çağ "da Tanrı ile bir olan bu Mesih, 
İsa'nın kutsanmış bedeninde yeryüzünde insan 
oldu ve böylece Tanrı'nın Oğlu oldu, ama 
sadece insanlığı açısından. Size tekrar 
söylüyorum, yalnızca tek bir Tanrı vardır. 
(9,48) 
8 Ben İsa'da insan olduğumda bu, Tanrı'nın 
insan biçiminde olduğunu anlamanızı 
sağlamak için değil, ilahi olan her şeye karşı 
kör ve sağır olanlara Beni görünür ve duyulur 
kılmak içindi. 
9 Size doğrusunu söyleyeyim, İsa'nın bedeni 
Yehova'nın bedeni olsaydı, ne kanardı ne de 
ölürdü. Mükemmel bir bedendi, ama yine de 
insani ve narindi, öyle ki insanlar onu 
görebilsinler ve onun aracılığıyla Cennetteki 
Babalarının sesini duyabilsinler. (3,82) 

10 İsa'da iki doğa vardı: biri maddi, insani, 
Meryem'in bakire rahminde Benim İrademle 
yaratılan, İnsanoğlu olarak adlandırdığım, 
diğeri ise ilahi, Ruh, Tanrı'nın Oğlu olarak 
adlandırılan. İkincisinde İsa'da konuşan 
Baba'nın "İlahi Sözü" vardı; diğeri ise sadece 
maddi ve görünürdü. (21,29) 
11 Saf ve dürüst bir insan olan İsa'nın ağzından 
konuşan, Tanrı'nın "Sözü" olan Mesih'ti. 
12 İnsan İsa doğdu, yaşadı ve öldü; ama 
Mesih'e gelince, O doğmadı, dünyada 
büyümedi ve ölmedi, çünkü O Sevginin Sesi, 
Sevginin Ruhu, İlahi Söz, her zaman Baba'da 
olan Yaratıcı'nın bilgeliğinin ifadesidir. (91,28-
29) 
 
İsa'nın beklenen Mesih olarak tanınmaması 
13 "İkinci Çağ "da herkes tarafından 
tanınmadım. Peygamberler tarafından verilen 
alametlerin gerçekleştiğini gördükleri için Beni 
zaten bekleyen Yahudi halkının bağrında 
göründüğümde, varlığım peygamberleri nasıl 
doğru yorumlayacaklarını anlamayan ve 
Mesihlerini düşmanlarını alaşağı edecek, 
kralları ve zalimleri alçaltacak ve kendisini 
bekleyenlere mülkler ve dünyevi mallar 
bağışlayacak güçlü bir prens olarak görmeyi 
bekleyen pek çok kişinin kafasını karıştırdı. 
14 O insanlar İsa'yı gördüklerinde - yoksul ve 
bacaklarında bir giysisi olmayan, bedeni 
sadece basit bir kaftanla örtülü; bir ahırda 
doğmuş ve daha sonra basit bir zanaatkâr 
olarak çalışan - onun Baba tarafından 
gönderilen Kişi, Vaat Edilen Kişi olduğuna 
inanamadılar. Üstat, kendisine inanmaları ve 
İlahi mesajını anlamaları için gözle görülür 
mucizeler ve işler yapmak zorundaydı. 
(227,12-13) 
15 Varlığımı keşfedenler her zaman 
alçakgönüllüler ve yoksullar olmuştur, çünkü 
onların zihinleri berrak yargılarını gölgeleyen 
insani teorilerle meşgul değildir. 
16 "İkinci Çağ "da da, Mesih'in gelişi 
duyurulmasına rağmen, sadece basit zihinli, 
alçakgönüllü ruha ve yüksüz akla sahip 
insanlar geldiğinde onu duygusal olarak 
tanıdılar. 
17 İlahiyatçıların ellerinde peygamberlerin 
kitabı vardı ve her gün Mesih'in gelişinin 
alametlerini, zamanını ve şeklini bildiren 
sözleri tekrarlıyorlardı ama yine de Beni 
gördüler ve Beni tanımadılar, Beni dinlediler 
ve vaat edilen Kurtarıcı olduğumu reddettiler. 



Yaptıklarımı gördüler, ama gerçekte hepsi 
kehanet edilmiş olmasına rağmen, nasıl 
yapılacağını bildikleri tek şey onlar hakkında 
öfkelenmekti. (150, 21 - 23) 
18 Bugün insanlar artık İsa'dan kuşku 
duymuyorlar, ama pek çoğu Benim 
tanrısallığımı tartışıyor ve hatta inkar ediyor. 
Bazıları Bana büyük bir ruhsal yücelme 
bahşeder; diğerleri ise Benim de Baba'ya 
ulaşabilmek için ruhun gelişim yolundan 
geçtiğimi iddia eder. Ama öyle olsaydı, size 
şöyle demezdim: "Yol, Gerçek ve Yaşam 
Ben'im". (170,7) 
 
Sıradan insanlar arasında kurtarıcı bir konuk 
olarak İsa 
19 Göreviniz, İlahi Üstadınızın dünyevi 
yolundaki örneğine uygun yaşamaktır. 
Unutmayın: Kendimi evlerde her 
gösterdiğimde, hepsine bir barış mesajı 
bıraktım, hastaları iyileştirdim, acı çekenleri 
Sevginin sahip olduğu İlahi güçle teselli ettim. 
20 Bana inanılmayacağı için bir eve girmekten 
asla kaçınmadım; o yerden ayrılırken, 
sakinlerinin kalplerinin taşan bir sevinçle 
dolacağını biliyordum, çünkü bilmeden ruhları 
Benim talimatımla Cennetin Krallığına 
bakmıştı. 
21 Kimi zaman Ben yürekleri aradım, kimi 
zaman onlar Beni aradı; ama her durumda 
Benim sevgim, Sözümün anlamı içinde onlara 
verdiğim sonsuz yaşam ekmeğiydi. (28,3-5) 
 
Yorulmak bilmeyen vaiz İsa 
22 Bazı durumlarda, bir vadinin yalnızlığına 
çekildiğimde, sadece birkaç dakika yalnız 
kaldım, çünkü Beni duymaya hevesli 
kalabalıklar, bakışlarının sonsuz iyiliğini 
arzulayarak Efendilerine yaklaştılar. Onları 
kabul ettim ve her yaratıkta uğruna dünyaya 
geldiğim bir ruh olduğunu bilerek, o erkekleri, 
kadınları ve çocukları sonsuz merhametimin 
şefkatiyle yıkadım. Sonra onlara ruhun gerçek 
evi olan Cennetin Krallığı'ndan bahsettim ki, 
Sözüm aracılığıyla içsel kargaşalarını 
yatıştırsınlar ve Sonsuz Yaşam'a kavuşma 
umuduyla kendilerini güçlendirsinler. 
23 Kalabalığın arasında gizlenmiş olan ve 
Benim gerçeğimi inkâr etmek isteyen biri 
bağırarak benim sahte bir peygamber 
olduğumu iddia ediyordu; ama daha 
dudaklarını açmaya fırsat bulamadan Benim 
Sözüm onu alt etti. Başka durumlarda, 

kalabalığın önünde Efendi'nin hakaretler 
karşısında isteksiz olmadığını kanıtlamak ve 
böylece onlara alçakgönüllülük ve sevgi örneği 
vermek için bir kâfirin Bana hakaret etmesine 
izin verdim. 
24 Bazıları Benim yumuşaklığımdan utanarak, 
eserleriyle gerçeği ilan edeni kuşkularıyla 
gücendirdikleri için tövbe ederek hemen 
oradan ayrıldılar. Fırsat bulur bulmaz Bana 
geldiler, yollarda Beni izlediler - ağlayarak, 
sözlerimden etkilenerek, daha önce Bana 
yaptıkları hakaretler için af dilemek üzere 
Bana hitap etmeye bile cesaret edemeden. 
Onları çağırdım, Sözümle okşadım ve onlara 
biraz merhamet bahşettim. (28,6-7) 
25 Dinle: Ben yeryüzünde sizinle birlikteyken, 
insanlar akın akın Bana geldiler - yüksek 
mevkilerdeki, kibir dolu insanlar, Beni 
dinlemek için gizlice Beni arayan yöneticiler. 
Bazıları Bana hayranlık duydu, ama 
korkularından bunu açıkça itiraf etmediler; 
diğerleri Beni reddetti. 
26 Erkekler, kadınlar ve çocuklardan oluşan 
kalabalıklar sabah, öğleden sonra ve gece 
Bana gelip Beni dinlediler ve Efendi'yi her 
zaman onlara Tanrı Sözü'nü vermeye hazır 
buldular. Üstadın kendini unuttuğunu gördüler 
ve vücudu zayıflamasın ve sesi kısılmasın diye 
hangi saatte yemek yediğini açıklayamadılar. 
Bunun nedeni, İsa'nın kendi ruhundan güç 
aldığını ve kendi içinde beslendiğini 
bilmemeleriydi. (241,23) 
 
İsa'nın çocuk ve doğa sevgisi 
27 Ara sıra, yalnız kaldığımda, Bana küçük 
çiçekler uzatmak, Bana küçük üzüntülerini 
anlatmak ve Beni öpmek için yanıma gelen 
çocuklar tarafından keşfedildim. 
28 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." 
29 Bu masumiyet ve tarafsızlık beni sevindirdi, 
tıpkı yeni açmakta olan bir çiçek 
tomurcuğunun görüntüsünün insanı 
sevindirmesi gibi. (262,62-64) 
30 İsa, öğrencileri tarafından ne kadar sık 
evrendeki çeşitli yaratıklarla konuşurken 



bulunurdu. Üstat kuşlarla, koridorla, denizle 
yaptığı konuşmalarda ne kadar sık şaşırıyordu! 
Ama Efendilerinin kendinden geçmiş 
olmadığını biliyorlardı; Efendilerinde, tüm 
varlıklara bir dil vermiş olan, tüm "çocuklarını" 
anlayan, O'nun tarafından yaratılmış olan 
herkesten övgü ve sevgi alan Baba'nın yaratıcı 
Ruhu'nun yaşadığını biliyorlardı. 
31 Öğrenciler ve halk İsa'yı ne kadar sık bir 
kuşu ya da çiçeği okşarken ve her şeyi 
kutsarken gördüler ve gözlerinde tüm 
yaratıklar için sonsuz sevgi bakışları keşfettiler! 
Öğrenciler, Rab'bin kendisini bu kadar çok 
görkemle, bilgeliğinden kaynaklanan bu kadar 
çok harikalıkla çevrili gördüğünde duyduğu 
tanrısal sevinci hissettiler ve aynı zamanda 
insanların bu görkem karşısındaki kayıtsızlığını, 
insan yaratıklarının bu kadar ihtişam 
karşısındaki donukluğunu ve körlüğünü 
gördüğünde Efendi'nin gözlerinde sık sık yaşlar 
gördüler. Efendi'nin cüzzamlı birinin 
cüzzamından dolayı gözyaşı döktüğünü ya da 
mükemmel bir sevgi küresi tarafından 
kuşatılmış olmalarına rağmen kaderlerine ağıt 
yakan erkek ve kadınları gördüğünde sık sık 
ağladığını gördüler! (332,25 -26) 
 
İsa'nın öğretisi 
32 İsa size merhameti, yumuşaklığı ve sevgiyi 
öğretti. Size düşmanlarınızı yürekten affetmeyi 
öğretti, yalanları reddetmenizi ve gerçeği 
sevmenizi söyledi. Size hem kötülüğe hem de 
aldığınız iyiliğe her zaman iyilikle karşılık 
vermeniz gerektiğini ilan etti. Size 
komşularınızın her birine saygı göstermeyi 
öğretti ve size beden ve zihin sağlığını 
bulmanın yolunu gösterdi; yaşamınızla anne 
babanızın adını nasıl onurlandıracağınızı, 
böylece aynı zamanda çocuklarınız tarafından 
da onurlandırılabileceğinizi gösterdi. 
33 Bunlar gerçekten Hıristiyan olmak isteyen 
herkesin itaat etmesi gereken buyruklardan 
bazılarıdır. (151,35-36) 
34 Din bilginleri ve Ferisiler İsa'nın yaptıklarını 
gözlemleyip kendilerininkinden farklı olduğunu 
fark ettiklerinde, vaaz ettiği öğretinin 
Musa'nın Yasası'na aykırı olduğunu iddia 
ettiler. Bunun nedeni, Yasa ile gelenekleri 
birbirine karıştırmalarıydı. Ama ben onlara 
Baba'nın Musa'ya bildirdiği Yasa'yı 
çiğnemediğimi, tersine onu sözlerim ve 
işlerimle yerine getirdiğimi kanıtladım. 

35 Kesinlikle o halkın geleneklerinin çoğunu 
geçersiz kıldım çünkü daha yüksek öğretilerle 
yeni bir zamanın başlayabilmesi için onların 
ortadan kalkma zamanı çoktan gelmişti. 
(149,42 - 43) 
36 Musa aracılığıyla insanlığa verdiğim 
Yasa'nın ilk buyruğunda şöyle dediğimi 
hatırlayın: "Diz çöküp tapınmak için kendinize 
göksel şeylerin herhangi bir suretini ya da 
benzerini yapmayacaksınız." O zamandan beri, 
insan için yol ve ruh için yol açıkça 
belirlenmiştir. 
37 Musa kendisini On Emir'i insanlara 
iletmekle sınırlamamış, aynı zamanda insan 
yaşamı için ikincil yasaları yürürlüğe koymuş 
ve Tanrı'ya ruhani tapınma kapsamında, insan 
ruhunun o sırada atmakta olduğu gelişim 
adımlarına göre gelenekler, ayinler ve 
semboller getirmiştir. 
38 Ancak vaat edilen Mesih geldi ve 
gelenekleri, törenleri, sembolleri ve kurbanları 
ortadan kaldırarak sadece Yasa'ya dokunmadı. 
Bu nedenle Ferisiler halka İsa'nın Musa'nın 
Yasası'na karşı olduğunu söylediklerinde, 
onlara 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. (254, 17 - 18) 
39 Şu andaki Sözüm, "İkinci Çağ "da size 
verdiğim sözleri silmeyecektir. Çağlar, yüzyıllar 
ve çağlar geçip gidecek, ama İsa'nın sözleri 
geçip gitmeyecektir. Bugün size o zaman 
söylediğim ve sizin anlamadığınız şeyin 
anlamını açıklıyor ve size gösteriyorum. (114, 
47) 
 
"İsa'nın mucizeleri 
40 Bu öğreti yüreklerde iman uyandırsın diye, 
aynı zamanda mucizeler gerçekleştirdim ki 
onlar tarafından sevilebilsin; ve bu 'mucizeler' 
mümkün olduğunca somut olsun diye, onları 
hastaların bedenleri üzerinde gerçekleştirdim, 
körleri, sağırları, dilsizleri, topalları, ele 
geçirilmişleri, cüzamlıları iyileştirdim ve ayrıca 
ölüleri hayata döndürdüm. 
41 Mesih insanlar arasında ne kadar çok sevgi 
mucizesi gerçekleştirdi! İsimleri gelecek 
nesiller için bir örnek olarak tarihte 
korunmuştur. (151,37 - 38) 
42 İlahi İşe hizmet eden Işık Varlıkları ve 
isyankâr ve cahil olan diğerleri kendilerini her 



yerde hissettirdiler ve bu insanlık arasında 
bilimin özgürleştiremediği ve insanlar 
tarafından kovulan ele geçirilmişler ortaya 
çıktı. Ne yasa öğretmenleri ne de bilim 
adamları hastaları sağlığına kavuşturabildiler. 
43 Ama bütün bunlar Benim tarafımdan size 
öğretmek ve sevginin kanıtlarını vermek içindi. 
Birçoklarını hayrete düşürecek şekilde, İsa 
aracılığıyla yarattıklarının iyileşmesini 
sağladım. 
44 İsa'nın gücünden söz ettiğini duyan ve 
mucizelerini bilen imansızlar, O'nu bir an için 
bile şüpheye düşürmek ve yanılmaz olmadığını 
kanıtlamak için en zor kanıtları talep ettiler. 
Ancak ele geçirilenleri özgürleştirmem, onları 
sadece dokunarak, onlara bakarak ya da 
onlara bir emir vererek normal insan 
durumuna döndürmem, böylece bu ruhların 
zihinlerini terk etmeleri ve her ikisinin de ağır 
yüklerinden kurtulmaları kafalarını karıştırdı. 
45 Bu güç karşısında Ferisiler, bilim adamları, 
din bilginleri ve vergi görevlileri farklı tepkiler 
gösterdiler. Bazıları İsa'nın yetkisini kabul etti, 
diğerleri onun gücünü bilinmeyen etkilere 
bağladı, diğerleri ise bu konuda hiçbir şey 
söyleyemedi. Ama iyileşen hastalar onun adını 
kutsadılar. 
46 Bazıları tek bir ruh tarafından, bazıları 
Magdala'lı Meryem gibi yedi ruh tarafından, 
bazıları da bir lejyon olduklarını söyleyecek 
kadar çok sayıda ruh tarafından ele 
geçirilmişti. 
47 Üstadın yaşamı boyunca bir ruhani tezahür 
diğerini takip etmiştir. Bazılarına on iki 
öğrenci, bazılarına ise dışarıda ve evlerde halk 
tanıklık etmiştir. Mucizelerin, "harikaların" 
yaşandığı bir dönemdi. (339, 20 -22) 
48 Sizin anladığınız şekliyle mucize diye bir şey 
yoktur; ilahi olanla maddi olan arasında bir 
çelişki yoktur. 
49 İsa'ya pek çok mucize atfediyorsunuz, ama 
gerçekten, size söylüyorum, O'nun yaptıkları 
sevginin, kullanılmayan her ruhta mevcut 
olmasına rağmen henüz nasıl kullanacağınızı 
bilmediğiniz bu ilahi gücün doğal etkisiydi. 
Çünkü siz sevginin gücünü bilmek istemediniz. 
50 İsa'nın gerçekleştirdiği tüm mucizelerde 
sevgi dışında etkili olan neydi? 
51 Dinleyin, öğrenciler: Tanrı'nın sevgisinin 
kendisini insanlığa duyurabilmesi için, aracın 
alçakgönüllülüğü gerekliydi ve İsa her zaman 
alçakgönüllüydü; ve insanlara bunun bir 
örneğini vererek, bir vesileyle size Cennetteki 

Babasının İsteği olmadan hiçbir şey 
yapamayacağını söyledi. Bu sözlerdeki 
alçakgönüllülüğü anlamayanlar İsa'nın da 
diğerleri gibi bir insan olduğunu 
düşüneceklerdir; ama gerçek şu ki, o size bir 
alçakgönüllülük dersi vermek istiyordu. 
52 Bu alçakgönüllülüğün, Baba'yla olan bu 
birliğin kendisini insanlığa karşı her şeye kadir 
kıldığını biliyordu. 
53 Ey sevgi, alçakgönüllülük ve bilgelik veren 
son derece büyük ve güzel başkalaşım! 
54 Şimdi İsa'nın, Babasının isteği dışında hiçbir 
şey yapamayacağını söylemesine rağmen, 
aslında neden her şeyi yapabildiğini 
biliyorsunuz; çünkü o itaatkârdı, çünkü o 
alçakgönüllüydü, çünkü o kendisini yasanın ve 
insanların hizmetkârı yaptı ve nasıl sevileceğini 
biliyordu. 
55 O halde, ruhsal sevginin bazı yetilerini 
bilmenize rağmen, bunları hissetmediğinizi ve 
bu nedenle ilahi sevginin gerçekleştirdiği işler 
olan mucize ya da gizem dediğiniz şeylerin 
nedenini kavrayamadığınızı anlayın. 
56 İsa size sevgi içermeyen hangi öğretileri 
verdi? Size güç ve bilgelik örneklerini vermek 
için hangi bilimi, hangi alıştırmaları ya da 
gizemli bilgileri kullandı?..: Sadece her şeyi 
yapabileceğiniz kutsanmış sevgi. 
57 Baba'nın yasalarında çelişkili hiçbir şey 
yoktur; bunlar basittir çünkü bilgedir ve 
bilgedir çünkü sevgiyle doludur. 
58 Üstadı anlayın, o sizin ders kitabınızdır. 
(17,11 - 21) 
59 İsa'yı canlandıran Ruh, aranızda yaşamak ve 
size bakmak için insan olan Benim, sizin 
Tanrınızdı, çünkü bu gerekliydi. Bir insan 
olarak tüm insani acıları hissettim. Doğanın 
yapısını inceleyen bilim adamları Bana geldiler 
ve Benim Öğretilerim hakkında hiçbir şey 
bilmediklerini keşfettiler. Büyük ve küçük, 
erdemli ve günahkâr, masum ve suçlu, 
sözümün özünü aldılar ve hepsini varlığımla 
onurlandırdım. Ancak birçok kişi çağrılmış 
olmasına rağmen, sadece birkaç seçilmiş kişi 
vardı ve benim çevremde olanların sayısı daha 
da azdı. (44, 10) 
 
Zina Yapan Kadın 
60 Günahkârları savundum. Zina yapan kadını 
hatırlamıyor musun? Kalabalık tarafından 
zulüm görüp kınanarak Bana getirildiğinde, 
Ferisiler gelip Bana sordular: "Ona ne 
yapalım?" - Rahipler Benden 'Adalet yerini 



bulsun' dememi bekliyorlardı, ama "Nasıl 
oluyor da hem sevgi vaazı verip hem de bu 
günahkârın cezalandırılmasına izin 
veriyorsunuz?" diye sordular. Ve eğer ben: 
'Onu serbest bırakın' deseydim, şöyle cevap 
vereceklerdi: "Sizin de onayladığınız Musa'nın 
Yasalarında - dediğiniz gibi - "Zina ederken 
yakalanan her kadın taşlanarak öldürülecektir" 
diye bir hüküm vardır. 
61 Niyetlerini bildiğim için sözlerine yanıt 
vermedim, eğildim ve kınadıkları kişilerin 
günahlarını yeryüzünün tozuna yazdım. Yine 
Bana o kadına ne yapmaları gerektiğini 
sordular, Ben de onlara, "İlk taşı günahsız olan 
atsın" diye karşılık verdim. Sonra suçlarını 
anladılar ve yüzlerini örterek oradan ayrıldılar. 
Hiçbiri saf değildi ve yüreklerinin derinliklerine 
kadar onları gördüğümü hissederek artık o 
kadını suçlamadılar, çünkü hepsi günah 
işlemişti. Ama kadın ve onunla birlikte evliliği 
bozan diğerleri tövbe ettiler ve bir daha günah 
işlemediler. Size söylüyorum, bir günahkârı 
sevgiyle dönüştürmek, sertlikle 
dönüştürmekten daha kolaydır. (44, 11) 
 
Mecdelli Meryem 
62 Mecdelli Meryem -dünyanın ona verdiği 
isimle günahkâr- şefkatimi ve affediciliğimi hak 
etmişti. 
63 Çok geçmeden kurtuluşa kavuştu; bu, zayıf 
bir imanla günahları için bağışlanma dileyen 
başkalarına nasip olmaz. O kısa sürede 
aradığını bulurken, diğerleri bulamadı. 
64 Mecdelli tövbesiyle övünmeden 
bağışlanmıştır. Sizin de günah işlediğiniz gibi, o 
da günah işlemişti; ama çok sevmişti. 
65 Seven kişi insani davranışlarında sapmalar 
gösterebilir; ancak sevgi kalpten taşan bir 
şefkattir. Eğer bağışlanmak istiyorsanız -ki 
öylesiniz- gözlerinizi sevgi ve güvenle Bana 
dikin, o zaman her günahınız bağışlanacaktır. 
66 O kadın artık günah işlemiyordu; 
yüreğinden taşan sevgiyi Efendi'nin öğretisine 
adadı. 
67 Hatalar yapmış olmasına rağmen affedildi. 
Ama yüreğinde arındıran ateş yanıyordu ve 
günahkârın bağışlanmasından dolayı bir an 
bile İsa'dan ayrılmadı; öte yandan öğrencilerim 
en kanlı saatlerde Beni yalnız bıraktılar. Ama o 
küçük Meryem kendini Benden ayırmadı, Beni 
inkâr etmedi, korkmadı ve utanmadı. 

68 Bu nedenle, haçımın dibinde ve mezarımın 
başında gözyaşı dökmesi ona bahşedildi. Çok 
sevdiği için ruhu kısa sürede kurtuluşu buldu. 
69 Ayrıca kalbinde havarisel bir ruh da vardı. 
Onun dönüşümü gerçeğin ışığı gibi parlıyor. 
Bana şöyle demek için ayaklarıma kapanmıştı: 
"Tanrım, eğer dilersen, günahlardan 
arınacağım." 
70 Öte yandan siz, günahlarınızı uzun dualarla 
örterek Beni masumiyetinize ne kadar sık ikna 
etmek istiyorsunuz? 
71 Hayır, öğrenciler, ondan öğrenin, her bir 
insan kardeşinizde Rabbinizi gerçekten sevin. 
Çok sevin ve günahlarınız bağışlansın. Bu 
gerçeği kalplerinizde çiçeklendirirseniz harika 
olacaksınız. (212, 68 - 75) 
 
Nicodemus ve reenkarnasyon sorunu 
72 O zaman, Benimle konuşmak için iyi bir 
ruhla Beni arayan Nikodim'e şöyle dedim: 
"Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ise 
ruhtur. Size yeniden doğmak gerektiğini 
söylediğimde şaşırmayın." Bu sözleri kim 
anladı? 
73 Onlarla birlikte size öğretilerimden tek bir 
tanesini kavramak için tek bir insan yaşamının 
yeterli olmadığını ve bu yaşamın sahip olduğu 
ders kitabını anlamak için birçok dünya 
yaşamına ihtiyacınız olduğunu söylemek 
istedim. Bu nedenle bedenin tek görevi ruhun 
yeryüzündeki yürüyüşünde ona destek 
olmaktır. (151, 59) 
 
İsa'nın Başkalaşımı 
74 "İkinci Çağ "da İsa bir keresinde, bazı 
öğrencileri tarafından takip edilen bir 
yürüyüşe çıkmıştı. Bir dağa tırmanmışlardı ve 
Efendi sözleriyle bu adamları hayranlıkla 
doldururken, aniden Rablerinin bedeninin şekil 
değiştirdiğini, sağında Musa'nın ve solunda 
İlyas'ın ruhuyla boşlukta süzüldüğünü 
gördüler. 
75 Bu doğaüstü manzara karşısında öğrenciler 
İlahi ışıktan kör olarak kendilerini yere attılar. 
Ama hemen sakinleştiler ve Efendilerine, 
Musa ve İlyas'ın üzerine olduğu gibi onun 
omuzlarına da kralların mor örtüsünü 
koymasını önerdiler. O zaman sonsuzluktan 
gelen bir ses duydular: "Bu, kendisinden 
hoşnut olduğum sevgili Oğlumdur; O'nu 
dinleyin!" 
76 Bu sesi duyan öğrenciler büyük bir korkuya 
kapıldılar ve başlarını kaldırıp baktıklarında 



yalnızca Efendilerini gördüler. Efendileri 
onlara, "Korkmayın ve ben dirilinceye dek bu 
yüzümü kimseye anlatmayın" dedi. Sonra 
Rablerine, "Din bilginleri neden İlyas'ın daha 
önce gelmesi gerektiğini söylüyorlar?" diye 
sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi: 
"Gerçekten İlyas daha önce gelecek ve her şeyi 
yoluna koyacak. Ama ben size İlyas'ın çoktan 
geldiğini ve onu tanımadıklarını, aksine ona 
istediklerini yaptıklarını söylüyorum." O zaman 
öğrenciler onun kendilerine Vaftizci Yahya'dan 
söz ettiğini anladılar. 
77 İnsanlığın İsa'yı tanıdığı insan formunda 
Beni görmenize izin vermek için Kendimi 
ilettiğim bedeni gözlerinizin önünde kaç kez 
görünmez kıldım ve yine de yeni başkalaşım 
karşısında secde etmediniz? (29,15 - 18) 
Bu fenomen parapsikolojide, tezahür eden bir 
ruh varlığının artan görünürlüğü olarak 
"başkalaşım" olarak da bilinir  
 
İtiraf etmek için cesaret eksikliği 
78 Ben beden almış olarak aranızda yaşarken, 
geceleri herkes dinlenirken insanların Bana 
geldikleri ve keşfedilmekten korktukları için 
gizlice Beni aradıkları sık sık olurdu. Beni 
aradılar çünkü Ben kalabalığa konuşurken 
Bana bağırdıkları ve Beni gücendirdikleri için 
pişmanlık duyuyorlardı. Sözümün yüreklerine 
bir huzur ve ışık armağanı bıraktığını ve 
bedenlerine şifalı merhemimi döktüğümü fark 
ettiklerinde pişmanlıkları daha da arttı. 
79 Başlarını eğerek Bana göründüler ve şöyle 
dediler: "Efendim, bizi bağışla, senin sözünün 
hakikat içerdiğini keşfettik." Onlara şu yanıtı 
verdim: "Madem benim yalnızca doğruyu 
söylediğimi anladınız, neden kendinizi 
gizliyorsunuz? Ortaya çıktığında güneş 
ışınlarını almak için dışarı çıkmıyor musunuz - 
ama bundan ne zaman utandınız? Gerçeği 
seven onu ne gizler, ne inkâr eder, ne de 
ondan utanır." 
80 Bunu size söylüyorum çünkü birçoklarının 
Beni sadece gizlice dinlediklerini ve nereye 
gittiklerini inkar ettiklerini görüyorum - 
duyduklarını gizliyorlar ve bazen Benimle 
birlikte olduklarını inkar ediyorlar. O zaman 
neden utanıyorsunuz? (133,23 - 26) 
 
İsa'ya karşı düşmanlıklar 
81 İkinci Çağ'da kalabalıklara konuştuğumda, 
anlam ve biçim bakımından mükemmel olan 
Sözüm herkes tarafından duyuldu. Kalplere 

nüfuz eden bakışlarım, her birinin içinde 
sakladığı her şeyi keşfetti. Bazılarında şüphe, 
bazılarında inanç vardı, bazılarında ise korku 
dolu bir ses Benimle konuştu: Acıları yüzünden 
Benden bir mucize bekleyen hastalardı bunlar. 
İnsanlara cennetin krallığını getirmek için 
Baba'dan geldiğimi söylediğimi duyduklarında 
alaylarını gizlemeye çalışanlar vardı ve ayrıca 
Bana karşı nefret ve Beni susturma ya da 
ortadan kaldırma niyetini keşfettiğim kalpler 
de vardı. 
82 Benim gerçeğim karşısında çarpılmış 
hissedenler kibirli Ferisilerdi. Çünkü Sözüm bu 
kadar açık, bu kadar sevgi dolu ve bu kadar 
rahatlatıcı olmasına rağmen - her zaman güçlü 
işlerle doğrulanmış olmasına rağmen, birçok 
insan Beni İsa'ya göre yargılayarak, yaşamımı 
araştırarak ve dikkatlerini giysilerimin 
alçakgönüllülüğüne ve maddi mallardan 
mutlak yoksulluğuma çevirerek varlığımın 
gerçeğini keşfetmeye devam etmek istedi. 
83 Ama Beni kınamakla yetinmeyip, 
öğrencilerimi de kınadılar; konuşup 
konuşmadıklarını, yollarda Beni izleyip 
izlemediklerini ya da sofraya oturup 
oturmadıklarını yakından izlediler. Ferisiler bir 
keresinde öğrencilerimin sofraya oturmadan 
önce ellerini yıkamadıklarını gördüklerinde ne 
kadar üzülmüşlerdi! Beden temizliği ile ruh 
temizliğini birbirine karıştıran zavallı kafalar! 
Tapınakta kutsal ekmeğe dokunduklarında 
ellerinin temiz ama yüreklerinin çürümüşlükle 
dolu olduğunun farkında değillerdi. (356,37 - 
38) 
84 Her fırsatta Beni soruşturdular. Tüm 
eylemlerim ve sözlerim kötü niyetle yargılandı, 
çoğunlukla işlerim ve kanıtlarım karşısında 
kafaları karıştı, çünkü akılları yalnızca ruhun 
kavrayabileceği şeyleri anlayacak kapasitede 
değildi. 
85 Dua ettiğimde, "Güç ve bilgelikle dolu 
olduğunu söylerken ne için dua ediyor?" 
dediler. Ne isteyebilir ya da neye ihtiyacı 
olabilir ki?" Namaz kılmadığım zaman da dini 
emirlerini yerine getirmediğimi söylediler. 
86 Öğrencilerim yemek yerken Benim yemek 
yemediğimi gördüklerinde, Tanrı'nın koyduğu 
Yasaların dışında olduğuma karar verdiler; ve 
Beni yemek yerken gördüklerinde kendi 
kendilerine sordular: "Yaşamak için neden 
yemek yemesi gerekiyor - Yaşam olduğunu 
iddia eden kişi?Dünyaya, insanlığın uzun bir 
arınma döneminden sonra nasıl yaşayacağını 



insanlara göstermek için geldiğimi 
anlamadılar; böylece insanlığın sefaletinin, 
bedenin zorunlu ihtiyaçlarının ve bedensel 
duyuların tutkularının üzerinde, ruhanileşmiş 
bir nesil ortaya çıkacaktı. (40,11 - 13) 
 
Veda duyurusu 
87 İsa üç yıl boyunca öğrencileriyle birlikte 
yaşadı. Etrafı onu derinden seven büyük bir 
kalabalıkla çevriliydi. Bu öğrenciler için 
Efendileri İlahi öğretisini vaaz ederken onu 
dinlemekten başka bir şey yoktu. Onun 
adımlarını izlerken ne açlık ne de susuzluk 
hissettiler, herhangi bir tökezleme ya da 
engelleme olmadı, o grubu çevreleyen 
atmosferde her şey huzur ve mutluluktu ve 
yine de, bir keresinde, özellikle sevgili İsa'larını 
düşünerek büyülendiklerinde, onlara şöyle 
dedi: "Şimdi başka bir zaman gelecek; sizden 
ayrılacağım ve kurtlar arasında koyunlar gibi 
bırakılacaksınız. O saat yaklaşıyor ve geldiğim 
yere geri dönmem gerekiyor. Bir süre yalnız 
kalacak ve sevgi ve adalete aç ve susamış 
olanlara gördüklerinizin ve duyduklarınızın 
tanıklığını getireceksiniz. Benim adıma çalışın 
ve sonrasında sizi Ebedi Ev'de kendime 
alacağım". 
88 Bu sözler öğrencilerini üzdü ve saat 
yaklaştıkça İsa bu duyuruyu daha büyük bir 
vurguyla tekrarlayarak ayrılışından söz etti. 
Ama aynı zamanda kendisini dinleyenlerin 
yüreklerini rahatlatarak onlara Ruhu'nun 
ayrılmayacağını ve dünyayı izlemeye devam 
edeceğini söyledi. Eğer kendilerini O'nun 
sözünü o dönemin insanlarına teselli ve umut 
mesajı olarak götürmeye hazırlarlarsa, O da 
onların ağzından konuşacak ve mucizeler 
yaratacaktı. (354,26 - 27) 
 
İsa'nın Yeruşalim'e girişi 
89 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'nın Oğlu'nun 
gücünün kanıtını görenlerdi - artık gören 
körler, artık Hoşyanna'yı söyleyebilen dilsizler, 
yataklarını bırakıp Fısıh Bayramı'nda Efendi'yi 
görmek için aceleyle gelen topallar. 
90 Bu zaferin geçici olduğunu biliyordum, daha 
sonra olacakları öğrencilerime önceden 
bildirmiştim. Bu Benim mücadelemin 
başlangıcından biraz daha fazlasıydı ve bugün, 

o olaylardan çok uzakta, size gerçeğimin 
ışığının cehaletin, günahın ve aldatmacanın 
karanlığına karşı savaşmaya devam ettiğini 
söylüyorum, bu yüzden nihai zaferimin henüz 
gelmediğini eklemeliyim. 
91 Sadece birkaç kişi din değiştirmişken ve kim 
olduğumu tanımayan pek çok kişi varken, 
Yeruşalim'e girişimin Davamın zaferi anlamına 
geldiğine nasıl inanabilirsiniz? 
92 Ve bu insanların hepsi benim sözüme 
dönmüş olsalardı bile, birçok neslin bunu takip 
etmesi gerekmez miydi? 
93 O sevinç anı, o kısa, muzaffer giriş sadece 
ışığın, iyiliğin, gerçeğin, sevginin ve adaletin 
zaferinin sembolüydü - gelmesi gereken ve 
hepinizin davet edildiği günün. 
94 Bilin ki, çocuklarımdan bir tanesi bile Yeni 
Yeruşalim'in dışında olsaydı, bayram olmazdı; 
çünkü Tanrı o zaman zaferden söz edemezdi, 
gücü çocuklarının sonuncusunu bile 
kurtaramamış olsaydı zaferi kutlayamazdı. 
(268, 17 - 21) 
95 İkinci Çağ'da İsa Kudüs'e girdiğinde 
hosannah söyleyenlerle aynısınız. Bugün, Ben 
Ruh'ta size Kendimi tanıtırken, artık yoluma 
örtülerinizi sermiyorsunuz, Rabbinize konut 
olarak sunduğunuz yüreklerinizdir. Bugün 
şükranlarınız artık gırtlağınızdan gelmiyor, bu 
şükranlar ruhunuzdan bir tevazu ilahisi olarak, 
Baba'nın sevgisi ve bilgisi olarak, Rabbinizin 
"Üçüncü Çağ "da size getirdiği bu tezahüre bir 
inanç ilahisi olarak fışkırıyor. 
96 Bugün olduğu gibi, bir zamanlar da 
Yeruşalim'e girerken beni izlediniz. Büyük 
kalabalıklar etrafımı sarmış, sevgi dolu 
sözlerimle büyülenmişlerdi. Erkekler ve 
kadınlar, yaşlılar ve çocuklar sevinç çığlıklarıyla 
kenti sarstılar ve hatta halkın isyan 
edeceğinden korkan kâhinler ve Ferisiler bile 
Bana şöyle dediler: "Efendim, eğer barışı 
öğretiyorsanız, neden takipçilerinizin böyle bir 
kargaşa çıkarmasına izin veriyorsunuz?" Ama 
ben onlara, "Size doğrusunu söyleyeyim, 
bunlar sussa taşlar konuşur" diye karşılık 
verdim. Çünkü bunlar sevinç anlarıydı, 
doğruluğa aç ve susamış olanlar - 
peygamberlik sözlerini yerine getirmek için 
Rab'bin gelişini uzun zamandır bekleyenler - 
arasında Mesih'in doruk noktası ve 
yüceltilmesiydi. 
97 Bu sevinç ve coşkuyla birlikte halkım da 
Mısır'dan kurtuluşunu kutladı. Fısıh 
Bayramı'nın bu anma törenini halkım için 



unutulmaz kılmak istedim. Ama size 
doğrusunu söyleyeyim, bir kuzuyu kurban 
ederek sadece bir geleneği izlemedim - hayır, 
Kendimi İsa'da, kurbanlık kuzu olarak, tüm 
çocuklarımın kurtuluşa ulaşmasının yolu olarak 
sundum. (318,57 - 59) 
 
Son Akşam Yemeği 
98 İsa öğrencileriyle birlikte Fısıh yemeğini 
kutladığında, o halkın geleneğine göre onlara 
şöyle dedi: "Şimdi size yeni bir şey açıklıyorum: 
kanımı ve bedenimi temsil eden bu şaraptan 
alın ve bu ekmekten yiyin ve bunu beni anmak 
için yapın. 
99 Efendilerinin vefatından sonra öğrenciler, 
insanlığa olan sevgisinden dolayı her şeyden 
vazgeçen Efendilerinin sembolleri olan şarap 
içerek ve ekmek yiyerek Rablerinin 
fedakârlığını andılar. 
100 Yüzyıllar boyunca, mezheplere bölünmüş 
halklar sözlerime farklı yorumlar getirdiler. 
101 Bugün size, İsa'nın her sözünün ve 
eyleminin derin bir bilgelik ve sonsuz sevgi 
kitabının dersi olduğu o Saat'te, o Son Akşam 
Yemeği'nde neler hissettiğimi anlatmak 
istiyorum. Ekmek ve şarap kullandığımda, 
bunların ruhun gıdası ve yaşamı olan sevgiye 
benzediğini anlamanızı sağlamak içindi; ve 
size: "Bunu Benim anıma yapın" dediğimde, 
Üstat komşunuzu İsa'nınkine benzer bir 
sevgiyle sevmeniz ve kendinizi insanlara 
gerçek bir gıda olarak vermeniz gerektiğini 
söylüyordu. 
102 Öğretilerimi ve örneklerimi yaşamlarınızda 
uygulamazsanız, bu öğretilerden yapacağınız 
her türlü ayin sonuçsuz kalacaktır. Bu sizin için 
zor olan şeyin ta kendisidir, ancak erdem de 
burada yatmaktadır. (151, 29 - 32, 34) 
103 Şimdi nasıl Benim etrafımda 
bulunuyorsanız, "İkinci Zaman "daki o son 
akşam da öyleydi. İsa o odada öğrencileriyle 
son kez konuştuğunda güneş batmak üzereydi. 
Ölmek üzere olan bir babanın çok sevdiği 
çocuklarına söylediği sözlerdi bunlar. Hem 
İsa'da hem de birkaç saat sonra kendilerini 
eğitmiş ve çok sevmiş olan kişiyi neyin 
beklediğini henüz bilmeyen öğrencilerinde 
üzüntü vardı. Rableri ayrılmak üzereydi, ama 
nasıl ayrılacağını henüz bilmiyorlardı. Petrus 
kadehi kalbine bastırarak ağladı, Yuhanna'nın 
gözyaşları Efendimizin göğsünü ıslattı, Matta 
ve Bartolomeos benim sözlerim karşısında 
kendilerinden geçtiler. Philip ve Thomas 

yemek yerken kalp ağrılarını gizlediler. Genç 
ve yaşlı Yakup, Thaddaeus, Andreas ve Simun 
acıdan dilsiz kalmışlardı; yine de yürekleriyle 
Benimle konuştukları çok şey vardı. Yahuda 
İskariyot da yüreğinde acı, aynı zamanda korku 
ve pişmanlık taşıyordu. Ama artık geri 
dönemezdi, çünkü karanlık onu ele geçirmişti. 
104 İsa son sözlerini ve öğütlerini 
söylediğinde, öğrencileri gözyaşlarıyla 
doldular. Ama onlardan biri artık orada değildi, 
ruhu bu kadar çok sevgi alamazdı, bu kadar 
çok ışık göremezdi ve bu yüzden gitti, çünkü 
bu kelime kalbini yaktı. (94, 56-58) 
105 İsa'nın İlahi özlemi, öğrencilerinin O'nun 
kurtarıcı öğretisinin ekicileri olmalarıydı. 
106 Öğrencilerine yaptığı son konuşmanın 
doruk noktasında, ki bu aynı zamanda Baba ile 
çocukları arasındaki son konuşmaydı, onlara 
sevgi dolu bir tonda şöyle dedi: "Şimdi size 
yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin". 
107 Bu yüce buyruğun ışığıyla insanlık için en 
büyük umudu yaktı. (254, 59) 
 

Bölüm 12 - Acı Çekme, Ölüm ve 
Diriliş  
 
İsa'nın yaşam boyu çektiği sıkıntılar ve acılar 
1 İnsanların arasında yaşadım ve hayatımı bir 
örnek, bir ders kitabı haline getirdim. Tüm 
acıları, ayartmaları ve mücadeleleri, 
yoksulluğu, çalışmayı ve zulümleri öğrendim. 
Akrabalarım tarafından reddedilmeyi, 
nankörlüğü ve ihaneti; uzun çalışma günlerini, 
açlığı ve susuzluğu, alay edilmeyi, yalnızlığı ve 
ölümü deneyimledim. İnsanlığın günahının 
tüm yükünün Bana yüklenmesine izin verdim. 
İnsanın, sözlerimdeki ve kaburgalarımın 
sonuncusunun bile görülebildiği delinmiş 
bedenimdeki Ruhumu incelemesine izin 
verdim. Tanrı'ya rağmen, alaycı bir kral, teşhir 
edilen biri haline getirildim ve ayrıca utanç 
çarmıhını taşımak ve onunla soyguncuların 
öldüğü tepeye çıkmak zorunda kaldım. Orada 
insan hayatım, sadece sözlerin değil, 
eylemlerin de Tanrısı olduğumun bir kanıtı 
olarak sona erdi. (217, 11) 
2 Yemek saati yaklaşıp yemek sona erdiğinde, 
İsa öğrencilerine son talimatları verdi. Dua 
ettiği zeytin bahçesine doğru yola çıktı ve 
Baba'ya şöyle dedi: "Rab, eğer mümkünse, bu 
kâseyi benden al. Ama benim isteğim değil, 



Senin isteğin olsun." O zaman, Beni 
tutuklayacak olan kalabalıkla birlikte, Beni 
teslim edecek olan öğrencilerimden biri 
yaklaştı. "Nasıralı İsa kimdir?" diye 
sorduklarında Yahuda Efendisine yaklaşıp onu 
öptü. İsa'nın sakinliğini gören o adamların 
yüreklerinde korku ve şaşkınlık vardı ve tekrar, 
"İsa kim?" diye sordular. Sonra yanlarına 
gittim ve onlara, "İşte buradayım, benim" 
dedim. Tutkum o zaman başladı. 
3 Beni kâhinlerin, yargıçların ve yöneticilerin 
önüne çıkardılar. Beni sorguladılar, yargıladılar 
ve Musa'nın Yasası'nı ihlal etmekle ve 
Sezar'ınkini yok edecek bir imparatorluk 
kurmak istemekle suçladılar. (152,6 - 7) 
 
Yahuda'nın ihaneti 
4 Sadece Bana inananlara değil, Bana ihanet 
edenlere, Bana zulmedenlere ve Beni 
yargılayanlara da Sevgimi kaç kez gösterdiğimi 
hatırlamıyor musunuz? Şimdi Bana tüm bu 
alaylara izin vermemi sağlayan nedenin ne 
olduğunu sorabilirsiniz. Size yanıt veriyorum: 
Kendimi açığa vurmak için uygun fırsatlar 
yaratmak ve herkesin dünyaya öğrettiğim 
merhamet ve sevgiyi deneyimleyebilmesi için 
onlara tam bir düşünce ve eylem özgürlüğü 
bırakmam gerekliydi. 
5 Yahuda'nın yüreğini Bana ihanet etmesi için 
Ben harekete geçirmedim; yüreği karanlıkla 
doluyken kötü bir düşünceye alet oldu. Ama o 
öğrencinin sadakatsizliği karşısında ona 
bağışlayıcılığımı gösterdim. 
6 Size bu alçakgönüllülük örneğini verebilmem 
için içimden birinin Bana ihanet etmesi 
gerekmezdi. Efendi, insanların kendisine 
sunduğu her fırsatta bunu gösterirdi. Üstadın 
İlahi alçakgönüllülüğünü dünyaya gösterdiği 
araç olmak o öğrenciye düştü. İsa'nın ölümüne 
neden olan şeyin o adamın zayıflığı olduğunu 
düşünmüş olsanız bile, size yanılgı içinde 
olduğunuzu söylüyorum, çünkü Ben Kendimi 
tamamen size vermeye geldim ve eğer bu 
şekilde olmasaydı, başka bir şekilde 
olacağından emin olabilirsiniz. Bu nedenle, 
karanlık bir anda Efendisine borçlu olduğu 
sevgi ve sadakatten yoksun kalan kardeşiniz 
olan kişiyi lanetlemeye ya da yargılamaya 
hakkınız yoktur. Ölümümden dolayı onu 
suçluyorsanız, Kanımın tüm insanların 
kurtuluşu için döküldüğünü bilerek neden onu 
kutsamıyorsunuz? Dua etmeniz ve hiçbirinizin 
günaha düşmemesini istemeniz sizin için daha 

iyi olacaktır, çünkü din bilginlerinin ve 
Ferisilerin ikiyüzlülüğü bu dünyada hâlâ 
mevcuttur. (90,37 - 39) 
 
İsa'nın Çilesi 
7 Başkâhin Kayafa tarafından sorguya 
çekildiğimde bana, "Tanrı'nın Oğlu Mesih olup 
olmadığını bana söylemen için sana 
yalvarıyorum" dediğinde, ona, "Söyledin" diye 
karşılık verdim. (21, 30) 
8 Birkaç gün önce eserlerime hayranlık duyan 
ve onları kutsayan nice yürek onları unuttu, 
nankörlük etti ve Bana hakaret edenlere 
katıldı. Ancak bu fedakârlığın çok büyük olması 
gerekiyordu, öyle ki insanların hafızasından 
asla silinmesin. 
9 Dünya ve onun bir parçası olan sizler, Bana 
küfredildiğini, alay edildiğini ve hiç kimsenin 
yapamayacağı kadar aşağılandığımı gördünüz. 
Ama içmem için bana verdiğin kâseyi sabırla 
boşalttım. Adım adım insanlar arasındaki sevgi 
kaderimi yerine getirdim ve Kendimi tamamen 
çocuklarıma verdim. 
10 Ne mutlu O'nu kanlar içinde ve soluk soluğa 
gördükleri halde Tanrılarına iman edenlere! 
11 Ama Beni daha zor bir şey bekliyordu: İki 
soyguncunun arasında bir tahtaya çivilenmiş 
olarak ölmek. Ama yazılmıştı ve bu nedenle 
gerçekleşmesi gerekiyordu, böylece gerçek 
Mesih olarak tanınacaktım. (152, 8 -11) 
12 Size İkinci Çağ'da verdiğim bu talimatın bir 
örneğini zaten vermiştim. İsa çarmıhta asılı 
kaldı, Kurtarıcı çok sevdiği kalabalıklar 
karşısında ölümle boğuştu. Her kalp onun 
çaldığı bir kapıydı. Seyirciler arasında 
kalabalıkları yöneten adam, kilisenin prensi, 
halktan biri, Ferisi, zengin, fakir, günahkâr ve 
aklı başında biri vardı. Ama bazıları O'nun 
eserlerini gördükleri ve O'ndan yararlandıkları 
için o saatte ölen O'nun kim olduğunu bilirken, 
masum kana susamış ve intikam hırsıyla yanıp 
tutuşan diğerleri, alaycı bir şekilde 
"Yahudilerin Kralı" olarak adlandırdıkları O'nun 
ölümünü hızlandırdılar; O'nun sadece bir 
halkın değil, yeryüzündeki tüm halkların ve 
evrendeki tüm dünyaların Kralı olduğunu 
bilmiyorlardı. İsa son bakışlarından birini 
merhametli sevgi ve şefkatle dolu bu 
kalabalığa dikerken, Baba'ya dilekçesini 
kaldırarak şöyle dedi: "Babam, onları bağışla, 
çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." 
13 Bu bakışlar hem onun için ağlayanları hem 
de onun ıstırabına sevinenleri kapsıyordu, 



çünkü Baba'nın sevgisi olan Efendi'nin sevgisi 
herkes için eşitti. (103, 26 - 27) 
14 İsa'nın varlığından rahatsız olanların 
kışkırttığı kalabalıklar onu yaralayıp 
kırbaçladığında ve darbeler sonucunda sıradan 
bir ölümlü gibi kanının aktığını ve daha sonra 
ölümle boğuşup herhangi bir insan gibi 
öldüğünü gördüklerinde, Ferisiler, halkın 
yöneticileri ve kâhinler memnuniyetle, 
"Kendisine Tanrı'nın Oğlu diyen, kral olduğunu 
sanan ve Mesih olduğunu iddia edene bakın!" 
diye haykırdılar. 
15 İsa, Babası'ndan onları bağışlamasını 
diğerlerinden çok onlar için istedi - Kutsal 
Yazılar'ı bildikleri halde şimdi O'nu inkâr eden 
ve kalabalığa O'nu aldatıcı olarak tanıtanlar. 
Onlar, Yasa'nın öğretmenleri olduklarını iddia 
etmelerine rağmen, İsa'nın mahkûm edilmesi 
karşısında gerçekte ne yaptıklarını 
bilmiyorlardı; oysa kalabalığın arasında, tanık 
oldukları adaletsizlik karşısında yürekleri acıyla 
parçalanmış ve doğru Olan'ın kurban olarak 
ölümü karşısında gözyaşlarıyla dolup taşan 
yüzler vardı. Onlar, dünyada insanlarla birlikte 
olanın kim olduğunu bilen ve Üstadın vefatıyla 
ne kaybettiklerini anlayan basit zihinli, 
alçakgönüllü ve cömert ruhlu erkekler ve 
kadınlardı. (150,24 - 25) 
16 Çarmıhta ölümle boğuşurken, cellatlardan 
kötü muamele ve işkence görürken, gözlerini 
sonsuzluğa kaldırıp, "Baba, onları bağışla, 
çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar" diyen size 
sesleniyor. 
17 Bu İlahi Bağışlamaya 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. 
(268, 38 -39) 
18 Çarmıh'ın tepesinden aşağıya, insan 
kalabalığına baktığımda Meryem'i gördüm ve 
Yahya'yı kastederek ona, "Kadın, bu senin 
oğlun", Yahya'ya da, "Oğlum, bu senin annen" 
dedim. 
19 O Saat'te aşağıdaki cümlenin anlamını 
anlayabilen tek kişi Yuhanna'ydı, çünkü 
kalabalık o kadar kördü ki, Ben "Susadım" 
dediğimde, bunun fiziksel susuzluk olduğunu 
sandılar ve Bana safra ve sirke verdiler, oysa 
Ruhumun hissettiği sevgi susuzluğuydu. 
20 İki zalim de Benim yanımda ölümle güreşti, 
ama biri küfredip kendini mahvoluşa atarken, 

diğeri iman ışığıyla aydınlanmasına izin verdi; 
ve Tanrısını utanç verici çarmıh kirişine 
çivilenmiş ve ölüme yakın gördüğü halde, 
O'nun tanrısallığına inandı ve O'na şöyle dedi: 
"Eğer cennetin krallığında isen, beni hatırla" 
dedi, ben de büyük bir inançla, "Sana 
doğrusunu söyleyeyim, bugün cennette 
benimle birlikte olacaksın" diye karşılık 
verdim." 
21 O saatte İsa'nın yüreğinde kopan fırtınaları 
kimse bilemez. Doğanın serbest bırakılan 
güçleri, o adamın yalnızlığında olup bitenlerin 
sadece zayıf bir yansımasıydı ve İlahi Ruh'un 
acısı o kadar büyük ve o kadar gerçekti ki, 
beden bir an için kendini güçsüz hissederek 
şöyle haykırdı: "Tanrım, Tanrım, beni neden 
terk ettin?" 
22 İnsanlara yaşamayı öğrettiğim gibi, onlara 
ölmeyi de öğrettim; Baba'ya, "Onları bağışla, 
çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar" dediğimde, 
Bana hakaret edenleri ve Beni şehit edenleri 
bile bağışladım ve kutsadım. 
23 Ruh bu dünyayı terk ettiğinde şöyle dedi: 
"Baba, Ruhumu senin ellerine teslim 
ediyorum." Tanrı ve insan olarak söylediğim 
mükemmel öğreti örneği tamamlanmıştı. (152, 
12 - 17) 
24 Dimas'ın kurtuluşu bulması için bir an 
yeterliydi ve bu hayatının son anıydı. 
Çarmıhtan Benimle konuştu ve Tanrı'nın Oğlu 
olarak adlandırılan İsa'nın acı içinde olduğunu 
görmesine rağmen, O'nun Mesih, Kurtarıcı 
olduğunu hissetti; ve yüreğinin tüm pişmanlığı 
ve ruhunun tüm alçakgönüllülüğü ile O'na 
teslim oldu. Bu yüzden ona o gün Cennet'i 
vaat ettim. 
25 Size söylüyorum, bilmeden günah işleyen 
ama hayatının sonunda alçakgönüllülük ve 
iman dolu bir kalple Benimle konuşan herkese, 
onu dünyanın zorluklarından kaldırıp asil ve 
yüce bir yaşamın mutluluğunu tattıran 
merhametli sevgimin şefkatini hissettireceğim. 
(94, 71 - 72) 
26 Evet, sevgili Dimas, inancının bir ödülü 
olarak ruhunu taşıdığım ışık ve ruhsal huzur 
cennetinde Benimle birlikteydin. Ölmek üzere 
olan ve kanlar içinde yatan İsa'nın içinde bir 
Tanrı'nın yaşadığından kuşku duyanlara, ölüm 
sancıları içinde sağ elinde yatan soyguncunun 
içinde bir ışık ruhunun saklı olduğunu kim 
söyleyebilirdi? 
27 Zaman geçti ve iç huzuru geri döndüğünde, 
Beni reddeden ve alay edenlerin çoğu 



gerçeğimin ışığına nüfuz etti, bu nedenle 
tövbeleri büyük ve Beni takip etme 
konusundaki sevgileri kırılmaz oldu. (320, 67) 
28 İkinci Çağ'da Bana bir kabuk olarak hizmet 
eden bedenim can çekişmeye başladığında ve 
Ben çarmıhtan son sözlerimi söylediğimde, son 
cümlelerim arasında o anlarda ve sonrasında 
uzun süre anlaşılmayan bir cümle vardı: 
"Tanrım, Tanrım, Beni neden terk ettin?" 
29 Bu sözler yüzünden birçok kişi kuşkuya 
düştü; diğerlerinin kafası karıştı, bunun bir 
kararsızlık, bir bocalama, bir zayıflık anı 
olduğunu düşündüler. Ama bunun son cümle 
olmadığını, bu cümleden sonra tam bir güç ve 
netlikle başka cümleler söylediğimi 
düşünmediler: "Baba, ruhumu ellerine teslim 
ediyorum"; ve: "Her şey tamamlandı". 
30 Şimdi hatalarınıza ışık tutmak ve gizem 
olarak adlandırdığınız şeyleri aydınlatmak için 
döndüğüme göre, size söylüyorum: Çarmıhta 
asılı kaldığımda, ıstırap uzun ve kanlıydı ve 
İsa'nın diğer insanlarınkinden sonsuz derecede 
daha hassas olan bedeni uzun bir ıstıraba 
dayandı ve ölüm gelmedi. İsa dünyadaki 
görevini tamamlamış, son sözünü söylemiş ve 
son öğretisini vermişti. Sonra o şehit beden, o 
parçalanmış beden, Ruh'tan ayrıldığını 
hissederek, Rab'be acıyla, "Baba, Baba, beni 
neden terk ettin?" diye sordu. - Bu, yaralı bir 
kuzunun Çobanı için yaktığı nazik ve acı dolu 
bir ağıttı. Bu, "Söz" olan Mesih'in İsa'da 
gerçekten insan olduğunun ve çektiği acıların 
gerçek olduğunun kanıtıydı. 
31 Bu sözleri Baba'yla ebediyen bir olan 
Mesih'e atfedebilir misiniz? - Artık bunun, 
insanların körlüğü yüzünden kirlenmiş olan 
İsa'nın bedeninin iniltisi olduğunu 
biliyorsunuz. Ama Rab'bin okşaması şehit 
bedenine inerken, İsa konuşmaya devam etti 
ve sözleri şöyleydi: "Baba, ruhumu senin 
ellerine teslim ediyorum". - "Her şey bitti". 
(34, 27 -30) 
32 İsa çarmıhta asılı dururken, O'nun sözünde 
getirdiği gerçeğin kendisi kadar çıplak olarak 
ölen O'nun sevgisinin ve adaletinin sesiyle 
sarsılmayan bir ruh yoktu. İsa'nın yaşamını 
inceleyenler, O'ndan önce ya da sonra 
O'nunkine benzer bir işi başaran hiç kimsenin 
olmadığını fark etmişlerdir; çünkü bu iş, O'nun 
örneği aracılığıyla insanlığı kurtaracak olan 
ilahi bir iştir. 
33 Kanımın sizi dönüştüreceğini ve 
kurtaracağını bildiğim için alçakgönüllülükle 

kurban etmeye geldim. Son ana kadar sevgiyle 
konuştum ve sizi affettim, çünkü size yüce bir 
öğreti getirmeye ve mükemmel örneklerle 
sonsuzluğa giden yolu göstermeye geldim. 
34 İnsanoğlu bedenin zayıflığını kullanarak 
Beni amacımdan vazgeçirmek istedi, ama Ben 
vazgeçmedim. İnsanoğlu Beni küfretmeye 
kışkırtmak istedi; ama ben küfretmedim. 
Kalabalık Bana ne kadar hakaret ederse, 
onlara karşı o kadar merhamet ve sevgi 
duydum ve Bedenime ne kadar tecavüz 
ederlerse, imanda ölü olanlara hayat vermek 
için o kadar çok kan fışkırdı. 
35 Bu kan, insan ruhunun yolunu çizdiğim 
sevginin sembolüdür. İnanç ve umut sözlerimi 
adalete aç olanlara, vahiylerimin hazinesini de 
ruhen yoksul olanlara bıraktım. 
36 İnsanlık ancak bu zamandan sonra dünyada 
Kimin bulunduğunun farkına vardı. Bunun 
üzerine İsa'nın işi mükemmel ve İlahi olarak 
anlaşıldı, insanüstü olarak kabul edildi - ne çok 
tövbe gözyaşı! Ruhsal varlıklarda ne kadar çok 
vicdan azabı var (29,37 - 41) 
37 Eğer "Yol, Gerçek ve Yaşam" olan İsa, 
misyonunu yedi kelimelik o dua ile 
sonlandırmış ve son olarak Babasına şöyle 
demişse: "Ruhumu senin ellerine teslim 
ediyorum", o Efendinin öğrencileri olan 
sizlerin, bu yaşamı itaat ve alçakgönüllülük 
armağanı olarak Baba'ya sunmadan bırakıp 
bırakamayacağınızı ve Rab'den korumasını 
istemeden bu dünyaya gözlerinizi kapatıp 
kapatamayacağınızı düşünün, çünkü onları 
yalnızca başka bölgelerde tekrar açacaksınız. 
38 İsa'nın tüm yaşamı Baba için bir sevgi 
kurbanıydı. Çarmıhta acı çektiği saatler sevgi, 
şefaat ve bağışlanma dualarıydı. 
39 Size gösterdiğim yol budur, insanlık. 
Efendinizi izleyerek yaşayın ve sizi tüm 
mutlulukların kaynağı olan bağrıma 
götüreceğime söz veriyorum. (94, 78 - 80) 
40 Ben Mesih, İsa aracılığıyla Baba'nın 
yüceliğini, bilgeliğini ve gücünü açıkladım. Bu 
güç, ruhlarında inanca, zihinlerinde ışığa ve 
kalplerinde huzura ihtiyaç duyanların yararına 
mucizeler gerçekleştirmek için kullanıldı. 
Sevginin gücü olan bu güç, kendini tamamen 
onlara vermek için muhtaçlara akıtıldı ve bu o 
kadar ileri gitti ki, ölüm saatinde ona ihtiyacı 
olan kendi bedenim için kullanmadım. 
41 Bedenimin delici acısından kaçınmak için 
gücümü kullanmak istemedim. Çünkü insan 
olduğumda, sizin uğrunuza acı çekmek ve 



olgunlaşmamışlara, muhtaçlara, günahkârlara 
olan sonsuz sevgi ve şefkatimin somut ilahi ve 
insani bir kanıtını size vermek niyetindeydim. 
42 Başkalarına açıkladığım tüm gücü - ister bir 
cüzamlıyı iyileştirmiş, ister körlere görme 
yetisini ve topallara hareket kabiliyetini geri 
vermiş, ister günahkârları dönüştürmüş ve 
ölüleri diriltmiş olayım - doğanın krallıkları 
üzerindeki yetkimi ve yaşam ve ölüm 
üzerindeki gücümü kanıtlayarak onlara 
gerçeğimin kanıtını vermek için kalabalıkların 
önünde açıkladığım tüm yetkiyi, bedenimin bu 
tutkuyu yaşamasına ve bu acıyı çekmesine izin 
vererek Kendim için kullanmak istemedim. 
43 Gücüm bedenimin acı çekmesini 
engelleyebilse bile, o zaman sizin gözünüzde 
ne değerim olurdu? Gücümü Kendime acı 
çektirmemek için kullanmış olsaydım, 
insanoğlunun anlayabileceği hangi örneği 
bırakmış olurdum? Bedenin acısını, nankörlük 
karşısında duyulan üzüntüyü, yalnızlığı, ıstırabı 
ve ölümü hissetmek ve yaşamak için o anlarda 
Benim gücümden feragat etmek, İlahi Gücü 
reddetmek gerekiyordu. 
44 Bu nedenle, İsa'nın dudakları ölüm saatinde 
yardım için yalvardı, çünkü acısı gerçekti. 
Ancak İsa'nın hararetli ve bitkin bedenini 
bunaltan sadece fiziksel acı değildi; aynı 
zamanda bu beden aracılığıyla, uğruna kanını 
döktüğü kör, nankör ve kibirli çocukları 
tarafından kötü muamele gören ve alay 
konusu edilen bir Tanrı'nın ruhsal duygusuydu. 
45 İsa kendisini harekete geçiren Ruh 
sayesinde güçlüydü, ki bu Ruh Tanrısal Ruh'tu 
ve acıya karşı dayanıklı ve zulmedenlerin 
saldırılarına karşı yenilmez olabilirdi; ama 
gözyaşı dökmesi, kalabalığın gözleri önünde 
tekrar tekrar yere düştüğünü hissetmesi, 
bedeninin gücünün tükenmesi ve bedenindeki 
son kan damlasını da kaybettikten sonra 
ölmesi gerekiyordu. 
46 Böylece yeryüzündeki görevim 
tamamlanmış oldu; birkaç gün önce 
Yeruşalim'e girdiğinde halkın kral ilan ettiği 
kişinin yeryüzündeki varlığı böylece sona erdi. 
(320,56 - 61) 
 
İsa'nın öteki dünyalardaki kurtuluş eylemi 
47 İnsanlığın ilk zamanlarında ruhsal 
gelişimleri o kadar düşüktü ki, bedensel 
ölümden sonra ruhun yaşamı hakkındaki içsel 
bilgi (eksikliği) ve nihai kaderleri hakkındaki 
bilgi (eksikliği), ruhun beden kabuğunu terk 

ettiğinde derin bir uykuya dalmasına neden 
oldu ve bu uykudan uyanması yavaş oldu. 
Ancak Mesih, öğretisini tüm manevi varlıklara 
vermek için İsa'da insan olduğunda, insanlar 
arasındaki görevini tamamlar tamamlamaz, 
dünyanın başlangıcından beri karışıklıklarından 
kurtulmak ve Yaratan'a yükselebilmek için 
O'nun gelişini bekleyen çok sayıda varlığa 
ışığını gönderdi. 
48 Sadece Mesih bu karanlığı aydınlatabilir, 
sadece O'nun sesi evrimlerine uykuda olan 
ruhsal varlıkları uyandırabilirdi. Mesih bir insan 
olarak öldüğünde, İlahi Ruh ruhsal dünyalara 
ve hatta mezarlara ışık getirdi ve ölüm 
uykusunda bedenleriyle birlikte olan ruhsal 
varlıklar buradan çıktılar. Bu varlıklar o gece 
dünyadan geçerek, Kurtarıcı'nın tüm varlıklar 
için yaşam olduğunun ve ruhun ölümsüz 
olduğunun bir kanıtı olarak kendilerini insan 
bakışlarına görünür kıldılar. (41,5 - 6) 
49 Erkekler ve kadınlar öte dünyadan işaretler 
ve çağrılar aldılar. Eskiler ve çocuklar da aynı 
şekilde bu görüntülere tanık oldular ve 
Kurtarıcı'nın çarmıhtaki ölümünden önceki 
günlerde, Göksel Işık insanların kalplerine 
nüfuz etti; Ruhsal Vadinin varlıkları insanların 
kalplerini çağırdı; Ve Üstadın bir insan olarak 
son nefesini verdiği gün, Işığı tüm mağaralara 
ve tüm köşelere, maddi ve manevi evlere, 
O'nu uzun zamandır bekleyen varlıkların - 
maddeleşmiş, kafası karışmış ve hasta 
varlıkların - arzusuyla nüfuz etti, Yoldan 
sapmış, pişmanlık zincirleriyle bağlanmış, 
kötülük yüklerini sürükleyen ve öldüklerini 
düşünen ve bedenlerine bağlı olan diğer ruhlar 
- hepsi derin uykularından uyandı ve hayata 
yükseldi. 
50 Ancak bu dünyadan ayrılmadan önce, 
sevdikleri kişilere dirilişlerine ve varoluşlarına 
dair tanıklık ettiler. Tüm bunlar olurken, dünya 
o matem ve acı gecesinde bu tezahürleri 
yaşadı. 
51 Uzun zamandır ölü olan ve o gün sadece bir 
anlığına sevgi tohumunu saçmak için 
yeryüzüne inen ve aynı zamanda kendi 
çocukları olan ve iyileştirdiği ve 
cehaletlerinden kurtardığı sonsuz sayıda 
ruhani varlığın yaşadığı ruhani tarlaları işleyen 
Üstada tanıklık etmek için geri dönenlerin 
karşısında insanların kalpleri titredi ve çocuklar 
ağladı. (339, 22) 
52 Bedenimi terk ettiğimde, Ruhum ruhani 
varlıkların dünyasına girerek onlarla hakikat 



sözüyle konuştu. Sizinle olduğu gibi, onlarla da 
İlahi Sevgi hakkında konuştum, çünkü bu 
yaşamın gerçek bilgisidir. 
53 Size doğrusunu söyleyeyim, İsa'nın Ruhu 
mezarda bir an bile kalmadı; O'nun başka 
dünyalarda gerçekleştireceği birçok yarar 
vardı. Sonsuz Ruhumun, daha önce size olduğu 
gibi onlara da bildireceği pek çok vahiy vardı. 
54 Ruhani varlıkların nasıl seveceklerini 
bilmedikleri dünyalar da vardır; karanlıkta 
yaşarlar ve ışığa hasrettirler. Bugün insanlar 
nezaketsizliğin ve egoizmin hüküm sürdüğü 
yerde karanlığın hüküm sürdüğünü, savaş ve 
tutkuların Tanrı'nın Krallığına giden yolun 
kapısını kapatan anahtarlar olduğunu biliyor. 
55 Öte yandan sevgi, ışığın krallığını, yani 
hakikati açan anahtardır. 
56 Burada (yeryüzünde) Kendimi maddi 
araçlarla tanıttım, ötede ise Kendimi doğrudan 
yüksek ruhani varlıklara bildirdim ki onlar 
Benim ilhamımı doğrudan alamayanlara 
öğretsinler. Bu yüksek, ışık saçan varlıklar - 
burada sizin için olduğu gibi - ses taşıyıcılarıdır. 
(213, 6 - 11) 
 
İsa'nın dirilişinden sonra ortaya çıkışı 
57 Çarmıha gerilmemden birkaç gün sonra, 
öğrencilerim Meryem'in etrafında 
toplandıklarında, onlara bir güvercinin ruhsal 
vizyonunda sembolize edilen Varlığımı 
hissettirdim. O mübarek saatte kimse 
kıpırdamaya ya da tek kelime etmeye cesaret 
edemedi. Bu ruhani görüntüyü düşünürken 
gerçek bir coşku duyuyorlardı ve kalpleri güç 
ve güvenle çarpıyordu, çünkü görünüşte 
kendilerinden ayrılmış olan Üstat'ın her zaman 
ruhen yanlarında olacağını biliyorlardı. (8, 15) 
58 Ruh olarak gelmemin hiçbir anlamı 
olmadığını neden düşünesiniz? İnsan olarak 
ölümümden sonra öğrencilerimle konuşmaya 
devam ettiğimi ve onlara ruhumla Kendimi 
gösterdiğimi hatırlayın. 
59 Onlara bahşettiğim, inançlarını güçlendiren 
ve misyonerlik görevleri için onlara yeni bir 
cesaret aşılayan bu tezahürler olmasaydı 
onlara ne olurdu? 
60 Ayrılmamdan sonra ortaya çıkan tablo 
üzücüydü: gözyaşları durmadan yüzlerinden 
akıyor, her an göğüslerinden bir hıçkırık 
kopuyor, çok dua ediyorlar, korku ve pişmanlık 
onları eziyordu. Biliyorlardı: Biri Beni satmıştı, 
diğeri Beni inkâr etmişti ve neredeyse hepsi 
ölüm saatinde Beni terk etmişti. 

61 Onlar nasıl olur da tüm mükemmelliğin 
Efendisinin tanıkları olabilirler? Bu kadar farklı 
inançlara, düşünme ve yaşama biçimlerine 
sahip insanlara karşı duracak cesaret ve güce 
nasıl sahip olabildiler? 
62 Tam o sırada Ruhum, acılarını dindirmek, 
imanlarını alevlendirmek, yüreklerini 
öğretilerimin idealiyle tutuşturmak için 
aralarında belirdi. 
63 Öğrencilerim arasında görünür ve elle 
tutulur olması için ruhuma insan şekli verdim, 
ancak varlığım yine de ruhsaldı ve bu 
görünümün havarilerim arasında nasıl bir 
etkisi ve önemi olduğuna bakın. (279, 47 - 52) 
64 Kurbanım tamamlanmıştı, ama o kalplerin 
Bana her zamankinden daha fazla ihtiyaç 
duyduklarını, çünkü içlerinde bir şüphe, acı, 
kafa karışıklığı ve korku fırtınasının yükseldiğini 
bilerek, onlara sonsuz merhametimin bir başka 
kanıtını vermek için hemen onlara yaklaştım. 
Sözümün o çocuklarına olan sevgim ve 
şefkatimle, dünyada sahip olduğum bedenin 
şeklini ya da benzerini alarak Kendimi 
insanlaştırdım ve Kendimi gösterdim ve 
Kendimi duyurdum ve sözlerimle o kederli 
ruhlarda inancı yeniden canlandırdım. Bu yeni 
bir dersti, yeryüzünde Bana eşlik etmiş 
olanlara Beni anlatmanın yeni bir yoluydu; ve 
onlar güçlendiklerini, ilham aldıklarını, imanla 
ve Benim gerçeğimin bilgisiyle dönüştüklerini 
hissettiler. 
65 Hepsinin tanıklık ettiği bu kanıtlara rağmen, 
öğrencilerime ruhsal olarak verdiğim onayları 
ve kanıtları inatla reddeden biri vardı ve bu 
yüzden inanabilmesi için fiziksel duyularıyla 
bile ruhsal Varlığıma dokunmasına izin vermek 
gerekiyordu. 
66 Ama bu şüphe sadece Bana daha yakın olan 
öğrenciler arasında ortaya çıkmadı - hayır, aynı 
zamanda takipçi kalabalıklar arasında, yerel 
bölgelerde, kasabalarda ve köylerde, gücümün 
kanıtlarını alan ve bu işler uğruna Beni 
izleyenler arasında, karışıklık, endişeli 
sorgulama, şaşkınlık ortaya çıktı; her şeyin 
neden bu şekilde sona erdiğini 
açıklayamıyorlardı. 
67 Herkese şefkat duydum ve bu nedenle 
onlara ve en yakın öğrencilerime, artık 
yeryüzünde bir insan olarak onlara yardım 
etmesem de, Kendimi onlardan 
uzaklaştırmadığımın kanıtını verdim. Her evde, 
her ailede ve her ulusta Bana inanan yüreklere 
ruhsal varlığımı birçok şekilde somutlaştırarak 



Kendimi gösterdim. İşte o zaman, Efendilerini 
yeryüzünde kaybetmek zorunda kalan bu 
Hıristiyan halkın, O'nun kendilerine açıkladığı 
gerçeği ilan etmek üzere ayağa kalkma 
mücadelesi başladı. Hepiniz onların harika 
çalışmalarını biliyorsunuz. (333,38-41) 
68 İkinci Çağ'da Kendimi son kez bulutların 
arasında öğrencilerime gösterdiğimde, 
gözlerinin önünden kaybolduğumda içlerinde 
bir hüzün vardı, çünkü o anda kendilerini terk 
edilmiş hissettiler; ama daha sonra Rab'bin 
melek habercisinin onlara şöyle dediğini 
duydular: "Siz Celile'nin adamları, ne 
arıyorsunuz? Bugün göğe yükseldiğini 
gördüğünüz bu İsa'nın aynı şekilde aşağı 
indiğini göreceksiniz." 
69 O zaman anladılar ki, Efendi halka 
döndüğünde bunu ruhsal olarak yapacaktı. (8, 
l3 - 14)  
 

Bölüm 13 - İsa'nın ve havarilerinin 
misyonu ve önemi  
 
Eski Tanrı imajının ve geleneklerinin 
düzeltilmesi  
1 İsa, Mesih, Baba'nın sevgisinin ve bilgeliğinin 
ne kadar büyük olduğunu göstermek için 
yeryüzünde size verdiğim en açık öğretiş 
örneği olmuştur. İsa, sizi yaratanın yüce 
niteliklerini tanıyabilmeniz için Yaratıcı'nın 
dünyaya gönderdiği canlı mesajdı. İnsanlar 
Yehova'da öfkeli ve bağışlamayan bir Tanrı, 
korkunç ve intikamcı bir yargıç gördüler; ama 
O, İsa aracılığıyla sizi bu hatanızdan kurtardı. 
2 Üstat'ta insanı yaratan İlahi Sevgi'yi görün. 
Alçakgönüllülük, fedakârlık ve merhamet dolu 
yaşamı aracılığıyla tüm işlerinizi değerlendirdi. 
Ama sizi ölümle cezalandırmak yerine, size 
gerçek yaşamı, sevgiyi göstermek için kanını 
sundu. Bu İlahi Mesaj insanlığın yaşamını 
aydınlattı ve İlahi Üstadın insanlara verdiği 
Söz, Beni aradıkları ve hala Beni aradıkları 
kiliselerin ve mezheplerin kaynağı oldu. Ama 
gerçekten, size söylüyorum, bu mesajın 
içeriğini henüz anlamış değiller. 
3 İnsanlık, Tanrı'nın çocuklarına olan sevgisinin 
sınırsız olduğuna inanmaktadır, çünkü O, 
insanlığa olan sevgisinden dolayı İsa'da 
ölmüştür. Hatta İsa'nın yargıçlarının ve 
cellatlarının önünde çektiği acılardan içten içe 
etkilenir, yavaş yavaş Oğul'daki Baba'yı da 

tanır, ancak Rab'bin bir bakirede başlayan ve 
Beytanya'daki "bulutta" sona eren bu vahiy 
aracılığıyla insanlara söylemek istediği her 
şeyin anlamı, kapsamı bugüne kadar doğru bir 
şekilde yorumlanmamıştır. 
4 Size bunun açıklamasını vermek ve İsa'nın 
doğumu, yaşamı, işleri ve ölümüyle size 
açıklanan her şeyin anlamını göstermek için 
"Söz "ün Baba'ya yükseldiği aynı "bulut" 
üzerinde tekrar gelmem gerekiyordu. 
5 O dönemde Mesih tarafından vaat edilen 
Gerçeğin Ruhu, karanlıkları aydınlatmak ve 
insanların akıllarının ya da kalplerinin nüfuz 
edemediği gizemleri açıklamak için gelen bu 
(Meksika'da, 1866-1950) İlahi tezahürdür. ( 81, 
46 - 49) 
6 "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. O insanlar 
geleneksel bayramlarında Beni kurban ettikleri 
için Bana "Tanrı Kuzusu" dediniz. 
7 Gerçekten de Kanım insanlığa kurtuluş 
yolunu göstermek için döküldü (bir kısmı sola 
gitmeli). İnsanlık bu örnekten, bu sözlerden, 
bu mükemmel yaşamdan esinlensin ve 
kurtuluşu, günahlardan arınmayı ve ruhun 
yücelmesini bulsun diye, İlahi Sevgim o 
zamanların ve tüm zamanların insanlığı 
üzerine Çarmıhtan döküldü. (276, 15) 
 
İsa'nın örneği 
8 İsa'nın size rehberlik etmeniz gereken ve 
ayrıldığınız ilkeleri göstermesi gerekiyordu. 
9 Size tüm yumuşaklığımı, sevgimi, bilgeliğimi 
ve merhametimi gösterdim ve yüreğiniz 
harekete geçsin, aklınız uyansın diye sizinle 
birlikte acı kâsesini içtim. Kalplerin iyilik için 
doğması gerekiyordu ve Beni onların sevgisi 
için çarmıha gerilmiş olarak görmenin acısı, 
Baba'ya ulaşmak için hepinizin sevgi uğruna 
acı çekmeniz gerektiğini hatırlatan bir acı 
gibiydi. Çarmıhını yüklenip Beni izlemek 
isteyen herkese vaadim sonsuz esenlik, ruhta 
sonu olmayan en yüksek mutluluktur. (240, 23 
-24) 
10 Mesih sizin örneğinizdir ve öyle olacaktır; 
ben de bunun için insan oldum. İsa'nın 
insanlığa getirdiği vahiy neydi? O'nun sonsuz 
sevgisi, İlahi bilgeliği, sınırsız merhameti ve 
gücü. 



11 Size söyledim: Beni örnek alın ve benim 
yaptığım işleri siz de yapın. Üstat olarak 
geldiğim için, bunun size yerine 
getirilemeyecek ya da insanın kavrayışının 
ötesinde öğretiler vermek için yapılmadığını 
anlamalısınız. 
12 O halde anlayın ki, İsa'nın size öğrettiği gibi 
işler yaparsanız, size daha önce sözünü ettiğim 
yaşam doluluğuna erişmiş olursunuz. (156, 25 
- 27) 
 
İsa'nın öğretisinin önemi 
13 İnsanlığın öğrenmesi için bir rehber, açık bir 
kitap olarak verilen İsa'nın öğretisi, 
yeryüzündeki başka hiçbir halkta, hiçbir 
kuşakta, hiçbir ırkta başka hiçbir şeyle 
karşılaştırılamaz. Doğruluk ilkelerini ya da 
hayırseverlik öğretilerini iletmek üzere yola 
çıkanlar, Benim tarafımdan yeryüzüne yol 
göstericiler, elçiler olarak gönderilmişlerdir, 
ama İlah olarak değil. Yalnızca Mesih size 
Tanrılık olarak geldi. O size insan yüreğinin 
alabileceği en açık ve en büyük öğretiyi getirdi. 
(219, 33) 
 
İsa'nın öğrencilerinin çağrılması, çıraklıkları 
ve sınavları 
14 Bu süre içinde vaaz ettiğim yılları - 
öğrencilerimi hazırladığım, onlarla birlikte 
yaşadığım o üç yılı - hatırladınız. Tüm işlerimi 
gördüler ve hazırlıklarında yüreğime nüfuz 
edebildiler ve Efendi'deki saflığı, tüm görkemi 
ve bilgeliği görebildiler. 
15 O zamanki eylemlerim dikkat çekmek için 
yapılmadı, yeryüzündeki yürüyüşüm 
alçakgönüllüydü; ama hazırlıklı olan, varlığımın 
ve içinde yaşadığı zamanın büyüklüğünün 
farkındaydı. 
16 Ben de öğrencilerimi seçtim; bazılarını 
ırmağın kıyısında buldum ve onlara, "Beni 
izleyin" diye seslendim. Bakışlarını Bana 
sabitlediklerinde, kendileriyle konuşanın kim 
olduğunu anladılar ve böylece onları tek tek 
seçtim. (342, 21) 
17 Dünyada vaaz ettiğim sürece, 
öğrencilerimin zaten efendi olduklarını ya da 
sözlerinin dinlenmesi gerektiğini asla 
söylemedim. Onlar hâlâ - Sözümün ışığıyla 
büyülenmiş - Beni isteyerek izleyen, ama yine 
de hatalar yapan öğrencilerdi; çünkü 
değişmeleri ve sonra da insanlara örnek 
olmaları zaman aldı. Onlar hâlâ İlahi Sevgi'nin 
keskisiyle düzeltilmekte olan kayalardı, 

böylece daha sonra onlar da taşları elmasa 
dönüştüreceklerdi. (356,39) 
18 Öğrencilerimi her zaman sınadım. Peter'ı 
kaç kez teste tabi tuttum ve sadece birinde 
tereddüt etti. Ancak bu davranışından dolayı 
onu kötü bir şekilde yargılamayın, çünkü imanı 
alevlendiğinde, vaaz verirken ve gerçeğe 
tanıklık ederken insanlar arasında bir meşale 
gibiydi. 
19 Thomas'ı kınamayın; işlerimi ellerinizle ne 
kadar sık kavradığınızı ve o zaman bile yine de 
şüphe ettiğinizi düşünün. Yahuda İskariyot'u, 
Efendisini otuz gümüşe satan o sevgili 
öğrenciyi hor görmeyin; çünkü onunkinden 
daha büyük bir tövbe görülmemiştir. 
20 Onların her birini size örnek teşkil edecek 
ve insanlığın hafızasında ebediyen kalacak 
öğretiler bırakmak için kullandım. 
İğrençliklerinden sonra tövbe ettiler, değiştiler 
ve kendilerini tamamen misyonlarını yerine 
getirmeye adadılar. Onlar gerçek elçilerdi ve 
tüm nesiller için bir örnek bıraktılar. (9,22 - 23) 
 
Havari Yuhanna 
21 Hatırlayın, bedenim çarmıhtan alınıp 
gömüldüğünde, dehşete kapılan ve ne 
olduğunu anlayamayan öğrenciler, Efendi'nin 
ölümüyle her şeyin sona erdiğine inandılar. 
İmanlarının alevlenmesi ve sözlerim 
hakkındaki bilgilerinin güçlenmesi için 
gözlerinin Beni tekrar görmesi ve kulaklarının 
Beni tekrar duyması gerekiyordu. 
22 Şimdi size söyleyebilirim ki, o öğrenciler 
arasında Benden asla kuşku duymayan, 
denemeler karşısında asla tereddüt etmeyen 
ve Beni bir an bile terk etmeyen biri vardı. Bu 
kişi sadık, cesur, ateşli ve sevgi dolu öğrenci 
Yuhanna'ydı. 
23 Bu sevgi uğruna, çarmıhın dibinde 
durduklarında Meryem'i ona emanet ettim, 
öyle ki o lekesiz yürekte sevgiyi bulmaya 
devam etsin ve onun yanında kendisini 
bekleyen savaş için daha da güçlensin. 
24 Kardeşleri, yani diğer öğrenciler birer birer 
celladın ölüm darbesi altında can verirken, 
böylece vaaz ettikleri tüm gerçekleri ve 
Efendilerinin adını kanlarıyla ve canlarıyla 
mühürlerken, Yahya ölümü yendi ve 
şehitlikten kurtuldu. 
25 Çorak topraklara sürüldüğünden beri, 
kendisine zulmedenler, onu sürdükleri o 
adada, çağların büyük vahyinin göklerden, 
içinde yaşadığınız o insana ineceğini 



düşünmediler - insanlara gerçekleşecek ve 
yerine gelecek her şeyden söz eden 
peygamberlik. 
26 Yahya kardeşlerine büyük bir sevgi 
gösterdikten ve hayatını Efendisi adına onlara 
hizmet etmeye adadıktan sonra, onlardan ayrı, 
yalnız yaşamak zorunda kaldı; ama her zaman 
insanlık için dua etti, her zaman İsa'nın uğruna 
kanını döktüğü kişileri düşündü. 
27 Dua, sessizlik, iç gözlem, varlığının 
samimiyeti ve düşüncelerinin iyiliği, o insanın, 
o ruhun, diğer ruhani varlıkların başarmak için 
binlerce yıla ihtiyaç duyduğu şeyi kısa sürede 
geliştirmesi mucizesini gerçekleştirdi. (309,41 - 
44) 
28 Bu dünyanın sakinlerine baktığımda, tüm 
ulusların adımı bildiğini, milyonlarca insanın 
sözlerimi tekrarladığını görüyorum; ama 
gerçekten, size söylüyorum, yine de insanlar 
arasında sevgi görmüyorum! 
29 Bu zamanda size öğrettiğim her şey ve 
dünyada olup bitenler, elçim Yuhanna 
aracılığıyla insanlığa verdiğim vahyin 
açıklaması ve gerçekleşmesidir; o Patmos 
Adası'nda yaşarken, ona alegoriler aracılığıyla 
kökeni ve amacı, Alfa ve Omega'yı göstermek 
için onu ruhen cennetin yüksekliklerine, İlahi 
düzleme, enginliğe taşıdım; ve o olmuş olan 
olayları gördü - gerçekleşmekte olanları ve 
henüz gelmemiş olanları. 
30 O sırada hiçbir şey anlamadı, ama sesim 
ona, 'Göreceklerini ve duyacaklarını yaz' dedi 
ve o da yazdı. 
31 Yahya'nın, sığındığı yerde onu aramak için 
gemilerle denizi geçen öğrencileri vardı. Bu 
adamlar, İsa'nın öğrencisi olan Yuhanna'ya 
hevesle Efendisinin nasıl biri olduğunu, 
sözlerinin ve mucizelerinin nasıl olduğunu 
sordular; Efendisini sevgi ve bilgelikte taklit 
eden Yuhanna sözleriyle onları şaşırttı. Yaşlılığı 
yaklaştığında, bedeni zamanla büküldüğünde 
bile, Efendisine tanıklık etmek ve öğrencilerine 
"Birbirinizi sevin" demek için hala yeterli gücü 
vardı. 
32 Onu arayanlar Yuhanna'nın ölüm gününün 
yaklaştığını gördüklerinde, elçinin biriktirdiği 
tüm bilgeliğe sahip olmayı arzulayarak, ondan 
Efendisinden öğrendiği her şeyi kendilerine 
açıklamasını istediler; ancak herhangi bir yanıt 
yerine sadece şu cümleyi duydular: "Birbirinizi 
sevin". 
33 Büyük bir heves ve ilgiyle soranlar 
kendilerini aldatılmış hissettiler ve yaşlılığın 

Mesih'in sözlerini hafızasından sildiğini 
düşündüler. 
34 Size Yuhanna'nın sözlerimden tek birini bile 
unutmadığını, ama tüm öğretilerim arasından, 
tüm Yasa'yı özetleyen o öğretiyi tek bir öz 
olarak telaffuz ettiğini söylüyorum: birbirimizi 
sevmek. 
35 Çok sevdiği Üstadın öğretisi bu sevgili 
öğrencinin belleğinden nasıl silinip gitmiş 
olabilir? (167, 32 - 37) 
36 "İkinci Zaman "da, ben ayrıldıktan sonra, 
Cennetteki Anneniz öğrencilerimi 
güçlendirmeye ve yanlarında durmaya devam 
etti. Acı ve sınavdan sonra, Meryem'in sevgi 
dolu Kalbine sığındılar, onun sözleri onları her 
gün besledi. İlahi Efendi adına onlara 
öğretmeye devam eden Meryem tarafından 
cesaretlendirilerek yollarına devam ettiler. O 
vefat ettiğinde mücadeleleri başladı ve her biri 
kendisine gösterilen yolu izledi. (183, 15) 
 
Havariler Petrus ve Pavlus 
37 Öğrencim Petrus'un Saul tarafından ölesiye 
eziyete uğradığını unutmayın. Sadık elçiye, 
imtihanında yalnız olmadığını ve Benim 
gücüme güvenirse, onu zulmedenlerden 
koruyacağımı kanıtladım. 
38 Saul onu tutuklamak için Petrus'u ararken 
benim İlahi Işığım karşısında şaşırdı. Işığım 
Saul'un yüreğinin derinliklerine ulaştı; 
Varlığımda yere yıkılan, sevgim karşısında 
yenik düşen, öğrencime karşı planladığı görevi 
tamamlayamayan, tüm varlığının dönüşümünü 
en derin varlığında hisseden ve şimdi Mesih'e 
iman eden Saul, Petrus'u aramak için acele 
etti, ama artık onu öldürmek için değil, Rab'bin 
sözünü öğretmesini ve işine ortak etmesini 
istemek için. 
39 O andan itibaren Saul'un adı Pavlus oldu; 
bu isim değişikliği o adamın ruhsal 
dönüşümünü, tamamen din değiştirdiğini 
gösteriyordu. (308, 46 - 47) 
40 Pavlus on iki elçinin arasında değildi, Benim 
soframda yemek yemedi ve öğretilerimi 
dinlemek için Beni takip etmedi. Aksine, Bana 
inanmadı ve Beni izleyenlere iyi gözlerle 
bakmadı. Kalbinde, öğrencilerime emanet 
ettiğim ve henüz yayılmaya başlayan tohumu 
yok etme fikri vardı. Ama Pavlus onun 
benimkilerden biri olduğunu bilmiyordu. 
Mesih'in gelmesi gerektiğini biliyordu ve buna 
inanıyordu. Ama alçakgönüllü İsa'nın vaat 
edilen Kurtarıcı olabileceğini düşünemiyordu. 



Yüreği dünyanın gururuyla doluydu ve bu 
nedenle Rabbinin varlığını hissetmemişti. 
41 Saul Kurtarıcısına karşı ayaklanmıştı. 
Öğrencilerime ve mesajımı o elçilerin ağzından 
duymak için onlara yönelen insanlara zulmetti. 
Ve böylece Kendime zulmetmek üzereyken 
onu şaşırttım. Ona kalbinin en hassas yerinden 
dokundum ve hemen Beni tanıdı çünkü ruhu 
Beni bekliyordu. Bu yüzden sesimi duydu. 
42 Çok iyi tanınan bu adamın bu şekilde din 
değiştirmesini, böylece dünyanın onun her 
yönden şaşırtıcı işlerine tanık olmasını, bunun 
da imana ve anlayışa bir teşvik olmasını 
diledim. 
43 O andan itibaren hayatını, Üstadının 
sevgisinden ve ilahi öğretilerinden ilham 
alarak komşusunun sevgisine adayan bu 
adamın hayatını neden ayrıntılı olarak ele 
alalım? 
44 Pavlus Sözümün en büyük elçilerinden 
biriydi, tanıklığı her zaman sevgi, samimiyet, 
doğruluk ve ışıkla doluydu. Eski materyalizmi 
çok yüksek bir maneviyata, sertliği sonsuz bir 
şefkate dönüştü; ve böylece havarilerime 
zulmeden kişi, Sözümün en gayretli ekicisi, 
uğruna yaşadığı ve hayatını adadığı Rabbinin 
İlahi Mesajını çeşitli uluslara, illere ve köylere 
götüren yorulmak bilmeyen gezgin vaiz oldu. 
45 Sevgili insanlar, işte size güzel bir dönüşüm 
örneği ve henüz Beni duymamış olsalar bile 
insanların Benim büyük havarilerim 
olabileceklerinin kanıtı. (157, 42 - 47) 
 
Elçilerin örnek niteliği 
46 O "İkinci Zaman "da öğrencileri Benden 
başka kim cesaretlendirdi ki, onlar Efendileri 
olmadan dünyayı dolaşmaya başladılar? Her 
birinin çalışmaları size de takdire şayan 
görünmüyor mu? Ama size onların da diğer 
insanlar gibi zayıflıkları olduğunu 
söyleyebilirim. Daha sonra sevgi ve imanla 
doldular, kurtlar arasındaki koyunlar gibi 
dünyada olmak ve her zaman insanların zulmü 
ve alayları altında yollarına devam etmek 
onları umutsuzluğa düşürmedi. 
47 Mucizeler gerçekleştirme gücüne sahiptiler 
ve yürekleri gerçeğe döndürmek için bu lütfu 
nasıl kullanacaklarını biliyorlardı. 
48 İsa'nın sözünü havarilerimin ağzından 
duyanlara ne mutlu, çünkü onlarla birlikte 
öğretilerim hiçbir değişikliğe uğramadan tüm 
saflığı ve gerçekliğiyle verildi. Bu nedenle, 
insanlar onları dinlediklerinde, ruhlarında 

Rab'bin varlığını hissettiler ve varlıklarında 
bilinmeyen bir güç, bilgelik ve görkem duygusu 
hissettiler. 
49 Celile'nin o yoksul ve alçakgönüllü 
balıkçılarında değerli bir örneğe sahipsiniz: 
sevgiyle ruhsal balıkçılara dönüştüler, İsa'dan 
öğrendikleri sözle ulusları ve krallıkları sarstılar 
ve azimleri ve fedakarlıklarıyla ulusların 
dönüşümünü ve ruhsal barışın gelişini 
hazırladılar. Krallardan dilencilere kadar hepsi 
gerçek Hıristiyanlığın o günlerinde benim 
huzurumu yaşadılar. 
50 İnsanlar arasındaki o ruhanilik dönemi uzun 
sürmedi, ama her şeyi bilen Ben, Bana tekrar 
ihtiyaç duyacağınızı bildiğim için size 
dönüşümü duyurmuş ve vaat etmiştim. (279, 
56 -60) 
 
Hristiyanlığın yayılması 
51 Öğretilerim, öğrencilerimin dudaklarında ve 
işlerinde, cehalete, putperestliğe ve 
materyalizme karşı savaşan bir sevgi ve ışık 
kılıcıydı. Efsanelerinin ve geleneklerinin 
ölümünün yaklaştığını görenlerden bir öfke 
çığlığı yükselirken, aynı zamanda hakikate 
susamış ve günah yükü altında ezilenlerin 
umudu ve inancı için açılan aydınlık yolda 
diğer kalplerden bir coşku ilahisi yükseldi. 
52 Ruhsal yaşamı reddedenler Cennetin 
Krallığı hakkındaki vahiyleri duyduklarında 
öfkelendiler, bu varlığı önceden görenler ve 
ondan doğruluk ve kurtuluş umanlar ise Biricik 
Oğlu'nu dünyaya gönderdiği için Baba'ya 
şükrettiler. 
53 Tanrılarına içtenlikle hizmet etme ve O'nu 
sevme kutlu özlemini yüreklerinde saklayan 
insanlar, Sözüme daldıklarında yollarının 
aydınlandığını ve zihinlerinin berraklaştığını 
gördüler ve ruhlarında ve kalplerinde bir 
canlanma hissettiler. Gerçek ruhsal ekmek 
olarak Mesih'in öğretisi, içlerindeki ölçülemez 
boşluğu doldurdu ve ruhlarının tüm 
özlemlerini mükemmelliği ve anlamı ile bolca 
doldurdu. 
54 Yeni bir çağ doğdu, sonsuzluğa giden daha 
aydınlık bir yol açıldı. 
55 Sözümü almak için imanla aydınlanmış 
olanlarda ne güzel ruhsal yücelme, sevgi ve 
şefkat duyguları uyandı! Bir an bile 
umutsuzluğa kapılmadan acı çekmeyi ve her 
şeyin üstesinden gelmeyi bilen o yüreklere ne 
büyük bir cesaret ve kararlılık eşlik ediyordu! 



56 Efendi'nin kanı hâlâ taze olduğu için mi? 
Hayır, millet: İlahi Sevgi'nin maddi bedenlenişi 
olan o kanın ruhani özü kurumaz ya da asla 
tükenmez; o zaman olduğu gibi bugün de 
mevcuttur, canlı ve yaşamla sıcaktır. 
57 Bunun nedeni, bu yüreklerde aynı zamanda 
hayatlarını adadıkları ve hatta Efendilerinin 
dersini öğrendiklerini kanıtlamak için uğruna 
kanlarını verdikleri gerçeğe olan sevginin de 
bulunmasıdır. 
58 Cömertçe verilen bu kan, engellerin ve 
sıkıntıların üstesinden geldi. 
59 Sözümün öğrencilerinin ruhaniliği ile eski 
geleneklerdeki fanatiklerin ya da sadece 
bedenin zevkine saygı göstermek için yaşayan 
paganların putperestliği, materyalizmi, 
egoizmi ve cehaleti arasında ne büyük bir tezat 
vardı! (316, 34 - 42) 
60 Yaşam yolunu iyi örnek çalışmalarla 
tohumlayın, öğretilerimi tahrif etmeyin. Bu 
konuda, Öğretimi 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. 
61 Bugün bildiğiniz Hıristiyan dini, 
havarilerimin uyguladığı ve öğrettiği öğretinin 
bir yansıması bile değildir! 
62 Size tekrar söylüyorum, bu öğrencilerde 
alçakgönüllülüğün, sevginin, merhametin ve 
yücelmenin mükemmel örneklerini 
bulabilirsiniz. Ağızlarından çıkan gerçeği 
kanlarıyla mühürlediler. 
63 İnsanlar tanıklığınıza inanmak için sizden 
daha fazla kan talep etmeyecekler; ama sizden 
doğruluk talep edecekler. (256,30-33) 
 
 
 
 
 
 
 

III. kilise Hıristiyanlığı 
dönemi 

  

Bölüm 14 - Hristiyanlık, kiliseler ve 
tarikatlar  
 
 Hristiyanlığın gelişimi  
1 Ben "İkinci Çağ "da ayrıldıktan sonra, 
havarilerim benim çalışmalarımı sürdürdüler 
ve havarilerimi izleyenler de onların 
çalışmalarını sürdürdüler. Onlar yeni işçilerdi; 
Rab tarafından hazırlanan, O'nun kanı, 
gözyaşları ve sözüyle verimli kılınan, ilk on 
ikilerin ve onları izleyenlerin çalışmalarıyla 
hazırlanan tarlanın işleyicileriydiler. Ancak 
zaman içinde ve nesilden nesile, insanlar 
çalışmalarımı ve öğretilerimi giderek daha 
fazla gizemli hale getirdiler veya tahrif ettiler. 
2 İnsana Benim bir suretimi yapabileceğini kim 
söyledi? Beni çarmıhta asılı olarak resmetmesi 
gerektiğini ona kim söyledi? Ona Meryem'in 
suretini, meleklerin benzerini ya da Baba'nın 
yüzünü yapabileceğini kim söyledi? Ey 
varlığımı hissetmek için ruhsal olanı maddi 
olarak görünür kılmak zorunda olan küçük 
inançlı insanlar! 
3 Baba'nın imgesi İsa, Efendi'nin imgesi ise 
öğrencileriydi. "İkinci Kez "de şöyle demiştim: 
"Oğul'u tanıyan Baba'yı tanır". Bu, İsa'da 
konuşan Mesih'in Baba'nın Kendisi olduğunu 
söylemekti. Yalnızca Baba kendi suretini 
yaratabilirdi. 
4 İnsan olarak ölümümden sonra, elçilerime 
Kendimi Yaşayan Kişi olarak açıkladım ki, 
Yaşam ve Ebediyet olduğumu ve bedende ya 
da beden dışında aranızda bulunduğumu 
bilsinler. Tüm insanlar bunu anlamadı ve bu 
nedenle putperestliğe ve fanatizme düştüler. 
(113, 13 - 17) 
5 Samiriyeli kadına, "Verdiğim bu sudan içen 
bir daha asla susamayacak" dedim. Ve bugün 
size söylüyorum: Eğer insanlık o diri sudan 
içmiş olsaydı, içinde bu kadar büyük bir sefalet 
olmazdı. 
6 İnsanlar Benim öğretime sadakatle bağlı 
kalmadılar ve kendi yorumlarına ve 
kolaylıklarına göre kiliseler kurmak için Benim 
adımı kullanmayı tercih ettiler. Gelenekleri 
reddettim ve onlara Sevgi Öğretisi'ni öğrettim 
ama bugün siz Bana ruhunuza zerre kadar 



faydası olmayan asılsız ayinler ve törenler 
sunmak için geliyorsunuz. Eğer işlerinizde 
ruhanilik yoksa, onlarda hakikat de olamaz ve 
içinde hakikat olmayan şey Babanıza ulaşmaz. 
7 Samiriyeli kadın gözlerimdeki ışığın yüreğinin 
derinliklerine işlediğini hissedince Bana şöyle 
dedi: "Rab, siz Yahudiler Tanrımıza tapınmamız 
gereken yerin Yeruşalim olduğunu 
söylüyorsunuz." Sonra ona, "Kadın, sana 
doğrusunu söyleyeyim, şu anda yaptığın gibi 
bu dağda ya da Yeruşalim'de Baba'ya 
tapınmayacağın günler geliyor" dedim. 
Baba'ya 'ruhta ve gerçekte' tapınacağınız 
zaman yaklaşmaktadır; çünkü Tanrı ruhtur." 
8 Bu benim tüm zamanlar için öğrettiğim 
şeydir. Bakın, gerçek gözünüzün önündeydi ve 
siz onu görmek istemediniz. Eğer bunu 
bilmiyorsanız nasıl yaşayacaksınız? (151, 2 - 5) 
 
Tarikatlar 
9 Eğer seviyorsanız, anlamlı ayinlere ya da 
ritüellere ihtiyacınız olmayacaktır, çünkü içsel 
tapınağınızı aydınlatan, sizi kamçılayabilecek 
tüm fırtınaların dalgalarını kıracak ve insanlığın 
karanlık sislerini dağıtacak olan ışığa sahip 
olacaksınız. 
10 Kutsal Olan'a daha fazla saygısızlık etmeyin; 
çünkü size doğrusunu söyleyeyim, 
atalarınızdan miras aldığınız ve 
fanatikleştiğiniz bu dışsal tapınma eylemlerini 
yerine getirirken Tanrı'nın önünde 
gösterdiğiniz nankörlük büyüktür. (21, 13 - 14) 
11 Yanlış yönlendirilmiş insanlığı düşünün - 
yanlış yönlendirilmiş çünkü kendilerine 
Hıristiyan diyen büyük kiliseler ritüellere ve 
dışsal olana Benim Doktrinimin kendisinden 
daha fazla önem vermektedir. Sevgi işleriyle ve 
Çarmıhtaki Kanla mühürlediğim Yaşam Sözü 
artık insanların yüreklerinde yaşamıyor, eski ve 
tozlu kitaplarda kilitli ve dilsiz.  Ve böylece 
Mesih'i nasıl izleyeceğini ne anlayan ne de 
bilen bir "Hıristiyan" insanlık var. 
12 Bu nedenle bu zamanda sadece birkaç 
öğrencim var - acı çeken kardeşlerini sevenler, 
acılarını hafifletenler - erdem içinde 
yaşayanlar ve örnekleriyle bunu vaaz edenler: 
bunlar Mesih'in öğrencileridir. 
13 Öğretimi bilip de gizleyen ya da yüreğiyle 
değil de yalnızca dudaklarıyla açıklayan kişi 
benim öğrencim değildir. 
14 Bu zamanda taştan tapınaklar aramaya ve 
kendimi onların içinde tanıtmaya gelmedim. 

Ruhunuzu, kalbinizi arıyorum, maddi ihtişamı 
değil. (72, 47 - 50) 
15 Dini topluluklar derin bir uykuya dalmış 
olarak kaldıkları ve her zamanki yollarından 
ayrılmadıkları sürece, ne ruhani uyanış ne de 
ruhani ideallerin gerçekleşmesi olacaktır; 
dolayısıyla insanlar arasında ne barış ne de 
aktif hayırseverlik için yer olacaktır. Büyük 
insani çatışmaları çözen ışık 
parlayamayacaktır.(100, 38) 
 
Din adamları 
16 Gerçek huzurun ne olduğunu bilmediğiniz 
için, onu özlemekle yetiniyor ve mümkün olan 
her yolla ve akla gelebilecek her şekilde biraz 
huzur, rahatlık ve tatmin elde etmeye 
çalışıyorsunuz, ama asla gerçek huzurun ne 
olduğunu bilmiyorsunuz. Size şunu 
söyleyeyim, sadece çocuğun Rab'bin isteğine 
itaat etmesi bunu sağlar. 
17 Dünyada Sözümü iyi açıklayanların, 
öğretilerimi iyi yorumlayanların eksikliği var. 
Bu nedenle, insanlık, kendisini Hıristiyan 
olarak adlandırdığı ölçüde bile, ruhsal olarak 
geri yaşamaktadır, çünkü onu Benim gerçek 
öğretilerimle sarsacak kimse yoktur, insanlara 
öğrettiğim sevgiyle kalpleri besleyecek kimse 
yoktur. 
18 Günden güne - cemaat salonlarında, 
kiliselerde ve katedrallerde - adım söyleniyor 
ve sözlerim tekrarlanıyor, ama kimse içten 
etkilenmiyor, kimse onların ışığıyla titremiyor 
ve bunun nedeni insanların onların anlamını 
yanlış anlamış olmasıdır. Çoğu kişi, Mesih'in 
sözünün etkinliğinin, onu ezberlemenin değil, 
üzerinde çalışmanın, düşünmenin, 
uygulamanın ve yaşamanın gerekli olduğunu 
anlamadan, mekanik bir şekilde tekrar tekrar 
söylemeye dayandığına inanmaktadır. 
19 Eğer insanlar anlamı Mesih'in sözünde 
ararlarsa, bu onlar için her zaman yeni, taze, 
canlı ve yaşama yakın olacaktır. Ancak bunu 
sadece yüzeysel olarak biliyorlar ve bu yüzden 
ondan beslenemiyorlar ve hiçbir zaman da bu 
şekilde beslenemeyecekler. 
20 Zavallı insanlık - Işık ona bu kadar yakın 
olmasına rağmen karanlıkta dolaşıyor, barış 
ulaşılabilecek bir yerde olmasına rağmen 
korkuyla ağıt yakıyor! Ancak insanlar bu İlahi 
Işığı göremezler çünkü acımadan gözlerini 
bağlayanlar olmuştur. Sizi gerçekten seven 
Ben, sizi karanlıktan kurtararak ve o zaman 
size söylediğim her şeyin tüm zamanlar için 



mukadder olduğunu ve bu İlahi Sözü geçmiş 
bir çağın eski bir öğretisi olarak görmemeniz 
gerektiğini size kanıtlayarak yardımınıza 
geldim. Çünkü tüm öğretilerimin özü olan 
sevgi ebedidir ve bu sapkınlıklar, ölçüsüz acılar 
ve dizginlenemeyen tutkular zamanında 
kurtuluşunuzun sırrı onda yatmaktadır. (307, 4 
- 8) 
21 Kör bir inancı, bilgisiz bir inancı, korkular ve 
batıl inançlarla edinilmiş bir inancı vaaz 
edenleri azarlıyorum. 
22 İnsanlığa eziyet eden tüm kötülükleri, tüm 
vebaları, kıtlıkları ve salgın hastalıkları Tanrı'ya 
atfedenlerin sözlerine kulak asmayın; bunlara 
Tanrı'nın cezaları ya da gazabı deyin. Bunlar 
sahte peygamberlerdir. 
23 Onlardan yüz çevir, çünkü Beni 
tanımadıkları halde insanlara Tanrı'nın nasıl 
olduğunu öğretmek istiyorlar. 
24 Bu, vahiylerin ve kehanetlerin yazıldığı 
insan dilinin özünde ilahi dili henüz 
keşfedilmemiş olan geçmiş zamanların kutsal 
kitaplarına verilen kötü yorumun meyvesidir. 
Pek çok kişi gerçekler hakkında en ufak bir 
bilgiye sahip olmadan dünyanın sonundan, 
mahşerden, ölümden ve cehennemden söz 
etmektedir. (290, 16 - 19) 
25 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? İnsanın uyuyan 
ruhunu uyandırmaktan neden korkuyorlar? 
(245, 5) 
26 Benim öğretilerim size Baba'ya mükemmel, 
ruhani ve saf bir saygı göstermeyi öğretir, 
çünkü insanlığın ruhu - farkında olmadan - 
Benim varlığımı hissetmek, vicdanının 
üzerinde Benim sesimi duymak ve zihnine inen 
ışıkta Beni görmek için gireceği Rab'bin 
tapınağının eşiklerine ulaşmıştır. 
27 İnsanların bu dönemde çeşitli dini 
cemaatleri içinde hissettikleri boşluk, ruhun 
ruhsallaşmaya aç ve susamış olmasından 
kaynaklanmaktadır. Ayinler ve gelenekler artık 
onun için yeterli değil; benim gerçeğimi 
bilmeyi arzuluyor. (138, 43 - 44) 
 
Komünyon ve Ayin 

28 İnsanlara asla gizemle örtülü olarak 
gelmedim. İlahi Olan'ı size açıklamak ya da 
Ebedi Olan'ı maddi bir biçimde temsil etmek 
için sizinle mecazi olarak konuştuysam, bu 
Beni anlayabilmeniz için olmuştur. Ancak 
insanlar bu öğretilerin anlamını aramak yerine 
biçimlere, nesnelere ya da sembollere 
tapınmakta ısrar ederlerse, yüzyıllar boyunca 
durgunluk çekmeleri ve her şeyde bir gizem 
görmeleri doğaldır. 
29 İsrail'in Mısır'da kaldığı ve Kanımın bir 
kuzuyla temsil edildiği zamanlardan beri, bu 
kurbanın Mesih'in size Ruhsal Yaşam vermek 
için dökeceği Kanın bir görüntüsü olduğunu 
anlamadan sadece geleneklere ve ayinlere 
göre yaşayan insanlar olmuştur. Bedenimle 
beslendiklerine inanan diğerleri, Son Akşam 
Yemeği'nde ekmeği öğrencilerime verdiğimde, 
bunun, Sözümün anlamını yiyecek gibi alanın, 
kendini Benimle beslediğini anlamalarını 
sağlamak için olduğunu anlamak istemeden 
maddi ekmek yerler. 
30 İlahi Öğretilerimi gerçek anlamda 
kavrayabilenler ne kadar azdır ve onları Ruh ile 
yorumlayanlar ne kadar azdır. Bununla birlikte, 
İlahi Vahyi size bir kerede vermediğimi, 
öğretilerimin her birinde onu size azar azar 
açıkladığımı unutmayın. (36, 7 - 9) 
31 Bu dinleyicilerin yüreklerinde sevinç vardır, 
çünkü zihinlerinin önünde Efendinin 
kendilerine gerçek yaşamın ekmeğini ve 
şarabını yedirmek ve içirmek için onları 
beklediği göksel ziyafetin olduğunu bilirler. 
32 İsa'nın o sırada havarileriyle birlikte 
etrafında toplandığı masa, Cennetin Krallığı'nın 
bir simgesiydi. Orada Baba çocukları 
tarafından kuşatılmıştı, orada yaşamı ve 
sevgiyi temsil eden yiyecekler vardı; İlahi Ses 
yankılanıyordu ve özü dünyayı kapsayan bir 
uyumdu ve orada hüküm süren huzur 
Tanrı'nın Krallığında var olan huzurdu. 
33 Bu sabah saatlerinde Üstadın size sözleriyle 
yeni bir vasiyetname getireceğini düşünerek 
kendinizi arındırmaya çalıştınız ve öyle de 
oldu: Bugün Bedenimi ve Kanımı temsil ettiğim 
ekmeği ve şarabı hatırlamanıza izin veriyorum. 
Ama aynı şekilde, bu yeni zamanda bu besini 
yalnızca Sözümün İlahi anlamında bulacağınızı 
söylüyorum. Bedenimi ve Kanımı arıyorsanız, 
onları yaratılışın İlahisinde aramalısınız, çünkü 
Ben yalnızca Ruh'um. O ekmekten yiyin ve o 
şaraptan için, ama kâsemi de doldurun, sizinle 
birlikte içmek istiyorum: Aşkına susadım. 



34 Bu mesajı kardeşlerinize iletin ve yaşam 
olan kanın yalnızca sonsuz yaşamın, yani 
gerçek sevginin bir sembolü olduğunu öğrenin. 
- Sizin aracılığınızla (Meksika'daki ilk 
dinleyicileri kastediyorum) insanlığı yeni 
vahiylerimle aydınlatmaya başlıyorum. 
35 Size esenlik ve yeni bir öğreti getirdim. Eğer 
İkinci Çağ'daki kurbanım Yehova'nın sunağında 
sunduğunuz masum hayvan kurbanını ortadan 
kaldırdıysa, bugün İlahi Sözümün beslenmesi 
artık Bedenimi ve Kanımı bu dünyanın ekmeği 
ve şarabı aracılığıyla sembolize etmemenize 
neden oldu. 
36 Yaşamak isteyen her ruh kendisini İlahi 
Ruh'tan beslemelidir. Sözümü duyan ve onu 
yüreğinde hisseden kişi kendini gerçekle 
beslemiştir. Bu kişi sadece bedenimi yiyip 
kanımı içmekle kalmadı, aynı zamanda kendini 
beslemek için ruhumu da aldı. 
37 Bu İlahi Yiyeceği tattıktan sonra kim Beni 
insan eliyle yapılmış şekil ve suretlerde tekrar 
arar? 
38 Zaman zaman gelirim ve gelenekleri, 
ayinleri ve adetleri ortadan kaldırırım, 
zihinlerinizde sadece Yasa'yı ve öğretilerimin 
ruhani özünü bırakırım. (68,27) 
 
Vaftiz 
39 Onun zamanında, Vaftizci Yahya olarak da 
adlandırılan kişi, peygamberliğine inananları 
suyla vaftiz etti. Bu eylem ilk günahtan 
arınmanın simgesiydi. Öncünün sözlerini 
duymak için Şeria Irmağı'na gelen kalabalığa 
şunları söyledi 
"Bakın, ben sizi suyla vaftiz ediyorum, ama sizi 
Kutsal Ruh'un ateşiyle vaftiz edecek olan O 
zaten yoldadır." 
40 Bu İlahi Ateşten tüm ruhlar doğdu, saf ve 
temiz olarak ortaya çıktılar. Ama yolda 
itaatsizliğin beraberinde getirdiği günahla 
kendilerini lekelemişlerse, günahlarını silmek, 
lekelerini silmek ve onları ilk saflıklarına 
kavuşturmak için Ruhumun ateşi üzerlerine 
yeniden dökülür. 
41 Bu Ruhsal Vaftizi, insanın Yaratıcısına karşı 
samimi bir tövbe eylemiyle elde ettiği arınma 
olarak anlamak yerine, onu bir ayine 
dönüştürür ve bir eylemin sembolik içeriğiyle 
yetinirseniz - doğrusu size söylüyorum, 
ruhunuz hiçbir şey elde edemeyecektir. 
42 Bu şekilde davranan kişi hala Vaftizci'nin 
zamanında yaşamaktadır ve sanki onun Ruhsal 
Vaftizden, Tanrı'nın çocuklarını arındırdığı ve 

onları ışıkta ölümsüz kıldığı İlahi Ateşten 
bahseden peygamberliklerine ve sözlerine 
inanmamış gibidir. 
43 Yahya, arınmanın bir simgesi olarak 
üzerlerine su dökmek için halkı yetişkin olarak 
yanına çağırdı. Yaptıklarının zaten farkında 
oldukları ve iyilik, doğruluk ve adalet yolunda 
kalmak için sağlam bir iradeye sahip 
olabilecekleri bir zamanda ona geldiler. 
İnsanlığın, Tanrı'ya duyulan sevgiden doğan 
tövbe ve ıslah etme kararlılığı yoluyla gerçek 
yenilenme yerine, su aracılığıyla sembolik 
arınma eylemini gerçekleştirmeyi nasıl tercih 
ettiğini görün. Ritüel eylem hiçbir çaba 
gerektirmez; ancak kalbi arındırmak ve saf 
kalmak için mücadele etmek insan için çaba, 
feragat ve hatta fedakarlık anlamına gelir. Bu 
nedenle insanlar, eğer vicdan kendileriyle 
konuşmuyorsa, ahlaki ya da ruhsal durumlarını 
zerre kadar iyileştirmeyen törenlere, belirli 
eylemlere ve ayinlere uymakla yetinerek 
günahlarını dışsal olarak örtmeyi tercih 
etmişlerdir. 
44 Öğrencilerim, işte bu nedenle aranızda 
törensel eylemlerin gerçekleşmesini 
istemiyorum, çünkü bunları yerine getirerek 
aslında ruh üzerinde etkili olan şeyi 
unutursunuz. (99,56 - 61) 
45 Evrim Yasası uyarınca ruhları enkarne 
olmaları için gönderen Benim ve size 
doğrusunu söyleyeyim, bu dünyanın etkileri 
benim İlahi planlarımı değiştirmeyecektir. 
Çünkü tüm hırslı güç çabalarının üstünde, 
Benim İsteğim gerçekleşecektir. 
46 Her insan dünyaya bir görevle gelir, kaderi 
Baba tarafından belirlenmiştir ve ruhu Babalık 
sevgimle meshedilmiştir. İnsanlar boşuna 
törenler düzenliyor ve küçükleri kutsuyor. Size 
doğrusunu söyleyeyim, hiçbir maddi çağda su 
ruhu Yasama karşı işlediği günahlardan 
arındırmayacaktır. Ve eğer ben her türlü 
günahtan arınmış bir ruh gönderirsem, 
mezheplerin bakanları onu vaftizle hangi 
kirden arındırırlar? 
47 İnsanın kökeninin günah olmadığını, 
doğumunun bir doğa yasasının, sadece insanın 
değil, doğayı oluşturan tüm canlıların yerine 
getirdiği bir yasanın yerine getirilmesinin 
sonucu olduğunu anlamanızın zamanı 
gelmiştir. "Ruhu" değil, "insan" dediğime 
dikkat edin. İnsanın kendisine benzer varlıklar 
yaratma yetkisi Bana aittir; ancak ruhani 
varlıklar yalnızca Benden çıkar. 



48 Büyümek ve çoğalmak evrensel bir yasadır. 
Tıpkı tohumun çoğalması gibi yıldızlar da 
başka, daha büyük yıldızlardan doğdular ve bu 
gerçekle Yaratıcı'ya karşı günah işlediklerini ya 
da onu gücendirdiklerini asla söylemedim. O 
halde, bu İlahi Emri yerine getirirken neden 
günahkâr olduğunuz düşünülsün? Yasa'nın 
yerine getirilmesinin insanı asla 
kirletemeyeceğini anlayın. 
49 İnsanı kirleten ve ruhu gelişim yolundan 
uzaklaştıran şey aşağı tutkulardır: ahlaksızlık, 
ahlaksızlık, zina, çünkü bunların hepsi Yasa'ya 
aykırıdır. 
50 Gerçeği bulana kadar çalışın ve araştırın. O 
zaman yaşamın Yaratıcısının emirlerini artık 
günah olarak adlandırmayacak ve iyi işlerinizin 
örneğiyle çocuklarınızın varlığını 
kutsayacaksınız. (37, 18 -23) 
 
Ölüleri anma töreni 
51 İnsanlar gelenek ve göreneklerine bağlı 
kalırlar. Cesetlerini mezara indirdikleri kişilerle 
ilgili silinmez bir anıya sahip olmaları ve 
kalıntılarını gömdükleri yerin onları 
cezbetmesi anlaşılabilir bir durumdur. Ancak 
maddi yaşamın gerçek anlamını araştıracak 
olurlarsa, bu bedenin çözüldüğünde atom 
atom oluştuğu doğa krallıklarına geri 
döndüğünü ve yaşamın gelişmeye devam 
ettiğini fark edeceklerdir. 
52 Ancak insanoğlu, ruhsal olanla ilgili çalışma 
eksikliğinin 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! 
53 Şimdi anlıyorsunuz ki, "ölümü" ifade eden 
bir mezar taşının "çözülmeyi ve yaşamı" ifade 
etmesi gereken yerlere hediye götürmek 
gereksizdir; çünkü orada doğa tam çiçek 
açmıştır, verimli ve tükenmez yaratıkların ve 
yaşam formlarının rahmi olan toprak vardır. 
54 Bu öğretiler anlaşıldığında, insanlık maddi 
olana yerini ve ilahi olana da kendi yerini nasıl 
vereceğini bilecektir. O zaman seleflere 
yönelik putperest kült ortadan kalkacaktır. 
55 İnsan Yaratıcısını ruhtan ruha tanıyacak ve 
sevecektir. 
56 Sunaklar cenaze yığınlarıdır ve mezarlar 
cehaletin ve putperestliğin kanıtıdır. Tüm 
günahlarını affediyorum ama seni gerçekten 
uyandırmam gerekiyor. Öğrettiklerim 

anlaşılacak ve insanların maddi armağanların 
yerine yüksek düşünceleri koyacakları zaman 
gelecektir. (245, 16 - 21) 
 
Maddi semboller, haçlar ve kutsal emanetler. 
57 "İlk Çağ "da sembolleri biliyordunuz: 
Antlaşma Sandığı'nı koruyan ve içinde Yasa 
Tabletleri'nin saklandığı Buluşma Çadırı ya da 
Mabet. Bu semboller amaçlarını yerine 
getirdiklerinde, Benim İradem onları 
yeryüzünden kaldırdı, dünyanın putperestliğe 
düşmemesi için onları insanların gözünden 
çekti; ama bu öğretici sembollerin anlamını 
veya özünü kullarımın ruhunda yazılı bıraktım. 
58 "İkinci Çağ "da, Mesih'in kurban edilmesi 
tamamlandıktan sonra, Hıristiyanlığın en 
yüksek sembolü olan haçı, dikenli tacı, kadehi 
ve insanlığın coşkulu hürmetinin nesnesi 
haline gelebilecek her şeyle birlikte ortadan 
kaldırdım. (138, 36) 
59 İnsanlık İsa'nın acı çektiğini gördü ve O'nun 
öğretisine ve tanıklığına sizler de inandınız. 
Neden heykellerinizde O'nu çarmıha germeye 
devam ediyorsunuz? O'nu kötülüklerinizin 
kurbanı olarak göstererek geçirdiğiniz yüzyıllar 
sizin için yeterli değil mi? 
60 Beni İsa'nın işkenceleri ve ölüm 
mücadelesiyle hatırlamak yerine, neden ışık ve 
görkemle dolu dirilişimi hatırlamıyorsunuz? 
61 Çarmıhtaki İsa suretindeki Ben'im 
imgelerinize bakarak, bazen onun zayıf, korkak 
ya da ürkek bir insan olduğunu düşünenler 
olmuştur; oysa Ben'im Ruh olduğumu ve sizin 
fedakârlık dediğiniz, benim ise sevgi görevi 
dediğim şeyi tüm insanlığa örnek olarak 
çektiğimi düşünmemişlerdir. 
62 Baba'yla bir olduğumu düşündüğünüzde, 
Beni eğebilecek ne silahlar, ne güçler, ne de 
işkenceler olduğunu hatırlayın; ama bir insan 
olarak acı çektiğimde, kanımı akıttığımda ve 
öldüğümde, bu size Benim yüce 
alçakgönüllülük örneğimi vermek içindi. 
63 İnsanlar bu dersin büyüklüğünü 
anlamadılar ve her yere Çarmıha Gerilmiş 
Olan'ın resmini diktiler; bu, sevdiğini iddia 
ettiği Kişi'ye sevgi ve saygı duymadan O'nu 
çarmıha germeye devam eden ve her gün O'nu 
yaralayan bu insanlık için bir utançtır, tıpkı 
insanların Usta'nın uğruna canını verdiği 
hemcinslerinin yüreklerini yaraladığı gibi. (21, 
l5 - 19) 
64 Hıristiyan inancınızı sembolize ettiğiniz son 
haçın da yeryüzünden silinmesine izin verseniz 



ve buna karşılık olarak bu sembolün yerine 
birbirinize karşı gerçek sevgiyi koysanız sizi 
kınamam; çünkü o zaman inancınız ve Tanrı'ya 
dıştan tapınmanız, sizden beklediğim şeye 
karşılık gelen ruhun tapınması ve inancı haline 
gelecektir. 
65 Keşke ibadetleriniz ve sembolleriniz 
savaşlarınızı önleyecek, sizi ahlaksızlığa 
batmaktan alıkoyacak, sizi barış içinde tutacak 
güce sahip olsaydı. Ama sözlerinizle kutsal 
olan her şeyin üzerinden nasıl geçtiğinizi 
görün; ilahi olduğunu düşündüğünüz şeyleri 
nasıl ayaklar altında çiğnediğinizi görün. 
66 Size tekrar söylüyorum: yeryüzünde tek bir 
kiliseniz, tek bir sunağınız, tek bir sembolünüz 
ya da resminiz olmasaydı, ama ruhla nasıl dua 
edeceğinizi, Babanızı nasıl seveceğinizi ve O'na 
nasıl inanacağınızı bilseydiniz ve kendinizi 
benim öğretilerimde size öğrettiğim gibi 
sevseydiniz, sizin için daha iyi olurdu. O zaman 
kurtulacak, kan lekelerimle işaretlenmiş yolda 
yürüyecektiniz - öğretilerimin doğruluğunu 
mühürlemek için geldiğim lekeler. (280, 69 - 
70) 
 
Azizlere saygı 
67 Size bu öğretileri veriyorum, çünkü siz 
birçok doğru kişinin ruhunu aziz ilan ettiniz, 
onlardan tanrılarmış gibi istiyor ve onlara 
tapıyorsunuz. İnsanlık ne kadar da cahil! 
İnsanlar bir ruh varlığının kutsallığını ve 
mükemmelliğini yalnızca insani işlerine 
dayanarak nasıl yargılayabilir? 
68 Kardeşlerinizin eserleriyle, yaşamlarıyla, 
erdemleriyle yazdıkları iyi örnekleri kendinize 
örnek almanızı söyleyen ilk kişi benim; ve 
ayrıca onları düşündüğünüzde ruhani 
yardımlarını ve etkilerini umabileceğinizi de 
söylüyorum. Ama neden onlara sunaklar 
dikiyorsunuz ki bu sadece o ruhani varlıkların 
alçakgönüllülüğünü aşağılamaya hizmet 
ediyor? Neden onların anısı etrafında sanki 
onlar Tanrıymış gibi kültler yaratıyor ve onları 
kendi kardeşlerinize tapınmaktan daha çok 
unuttuğunuz Baba'nın yerine koyuyorsunuz? 
Burada onlara bahşettiğin ihtişam onlar için ne 
kadar üzücü oldu! 
69 İnsanlar aziz dedikleri kişiler hakkındaki 
yargım hakkında ne biliyorlar? Bu varlıkların 
ruhani yaşamı ya da her birinin Rab'bin 
yanında kendisi için kazandığı yer hakkında ne 
biliyorlar? 

70 Hiç kimse bu vahiylerle kullarımın insanlar 
arasında yaptığı iyilikleri kalplerinizden silmek 
istediğimi düşünmesin; aksine, Benim katımda 
buldukları lütfun büyük olduğunu ve duaları 
aracılığıyla size birçok şey bağışladığımı 
bilmenizi istiyorum; ancak dini fanatizm, 
putperestlik ve batıl inançlardan kaynaklanan 
cehaletinizi ortadan kaldırmanız gerekir. 
71 Eğer bu varlıkların ruhunun yaşam 
dünyanıza hükmettiğini hissediyorsanız, ruhsal 
dünyanın bir parçası olan onlara güvenin ki, siz 
ve onlar Rab'bin yolunda birleşerek ruhsal 
kardeşlik işini başarabilesiniz - tüm 
öğretilerimin sonucu olarak beklediğim bu işi. 
(115, 52 - 56) 
 
Kilise festivalleri 
72 Cennetin Beni kabul etmek için açıldığı anı 
kutlamak için kalabalıkların büyük bir 
yaygarayla kiliselerine koştuğu bu günde, size 
tüm bunların yalnızca insanların kalplerini 
etkilemek için bir gelenek olduğunu 
söylüyorum. Onlar sadece benim İlahi 
Tutkumu bugün hayata geçiren ritüellerdir. 
73 Sunaklar ve imgeler dikerek bu eğilime 
uymayacaksınız. Kutsal olayların temsillerini 
yapmayın ve dikkat çekmek için özel giysiler 
kullanmayın, çünkü tüm bunlar putperest 
tapınmadır. 
74 Beni yüreğinizle çağırın, öğretimi hatırlayın 
ve örneklerimi izleyin. Bana kendi iyiliğinizin 
armağanını sunun ve cennetin kapılarının sizi 
kabul etmek için açıldığını hissedeceksiniz. 
75 Benim ve Tutkum hakkında yapılan sahte 
ve saygısız temsillerden kaçının, çünkü hiç 
kimse Beni somutlaştıramaz. Benim örneğimi 
ve talimatlarımı yaşayın. Bunu yapan kişi 
Efendisini yeryüzünde somutlaştırmış 
olacaktır. (131, 11 - 13, 16) 
76 İnsanlık: İsa'nın doğumunu andığınız bu 
günlerde, barışın kalplerinize girmesine ve 
birleşik ve mutlu bir aile olarak görünmenize 
izin verin. 
77 O dönemde dünyaya gelişimi anarken tüm 
kalplerin içten bir sevinç hissetmediğini 
biliyorum. Düşünmek ve bir araya gelmek için 
zaman ayıran ve neşenin içsel bir neşe 
olmasına ve anma şöleninin ruhta 
gerçekleşmesine izin verenler çok azdır. 
78 Her zaman olduğu gibi bugün de insanlar 
anma günlerini, ruhun sevinçlerinden uzakta, 
duyulara yönelik zevkler aramak için saygısız 
ve anlamsız festivallere dönüştürmüşlerdir. 



79 Eğer insanlar bu günü, reddedilemez kanıtı 
Benim sizinle birlikte yaşamak için insan 
olduğum gerçeği olan İlahi Sevgi üzerinde 
düşünerek ruha adamak için kullansalardı, size 
gerçekten söylüyorum, inancınız varlığınızın en 
yüksek noktasında parlayacak ve size Bana 
giden yolu gösteren bir yıldız olacaktı. 
Ruhunuz iyilikle öylesine dolup taşar ki, yaşam 
yolunuzda ihtiyaç sahiplerine iyilik, rahatlık ve 
şefkat yağdırırsınız. Kendinizi daha çok kardeş 
gibi hissedecek, suçluları yürekten 
affedeceksiniz. Dışlanmışları, ebeveynsiz, 
barınaksız ve sevgisiz çocukları gördüğünüzde 
şefkatle dolardınız. 
Barışın olmadığı, savaşın insan yaşamında iyi, 
asil ve kutsal olan her şeyi yok ettiği halkları 
düşünürsünüz. O zaman duanız tamamen 
Bana yükselecek ve şöyle diyecektir: "Tanrım, 
korkunç acılar çeken bu kadar çok kardeşimiz 
varken bizim barışa ne hakkımız var? 
80 Benim buna cevabım şu olurdu: Mademki 
dostunuzun acısını hissettiniz, dua ettiniz ve 
merhamet gösterdiniz, evinizde toplanın, 
sofraya oturun ve o kutlu saatte sevinin, çünkü 
ben orada hazır bulunacağım. O anda acı 
çeken pek çok kişi olduğunu bilseniz bile, 
sevinçli olmakta tereddüt etmeyin; çünkü size 
gerçekten söylüyorum, eğer sevinciniz içtense, 
ondan ihtiyacı olanlara bir sevgi iç çekişi gibi 
dokunacak bir huzur ve umut nefesi 
yayılacaktır. 
81 Hiç kimse, İsa'nın doğumunu andığınız yıl 
boyunca kutladığınız en saf bayramı 
kalplerinizden silmek istediğimi kastetmiyor. 
Ben size sadece dünyaya hakkı olanı ve Ruh'a 
hakkı olanı vermeyi öğretmek istiyorum; 
çünkü insani olayları kutlamak için bu kadar 
çok bayram kutlarken, neden bu bayramı 
Ruh'a bırakmıyorsunuz ki, çocuk olduktan 
sonra gelip Bana sevgi armağanını sunabilsin, 
böylece Bana tapınmak için çobanların 
sadeliğine ve boynunu eğip gerçek bilgeliğin 
Rabbine bilgisini sunmak için bilgelerin 
alçakgönüllülüğüne erişebilsin? 
82 Bu günlerde insanların yaşamlarını 
çevreleyen neşeyi azaltmak istemiyorum. Bu 
sadece bir geleneğin gücü değildir - çünkü 
merhametim size dokunur, ışığım sizi 
aydınlatır, sevgim sizi bir pelerin gibi sarar. O 
zaman umut, neşe ve şefkatle dolu, verme, 
deneyimleme ve sevme ihtiyacıyla dolu bir 
kalp hissedersiniz. Ancak bu duyguların ve 
ilhamların gerçek cömertlik ve içtenlikle ifade 

edilmesine her zaman izin vermiyorsunuz; 
çünkü Kurtarıcı'nın uğruna dünyaya geldiği 
ruhun o anı yaşamasına, o ışığa girmesine, 
kendini arındırmasına ve kurtulmasına izin 
vermeden bu sevinci dünyanın zevkleri içinde 
heba ediyorsunuz. Çünkü insan olan o İlahi 
Sevgi, içinde yaşam bulabilsin diye her insanın 
yaşam yolunda ebediyen mevcuttur. (299,43 - 
48) 
 
Sahte tapınma biçimlerine rağmen Tanrı'nın 
varlığı 
83 İnsan maddeleşmiş olduğundan, Beni 
duyusal ibadet yoluyla aramalıdır ve ruhunun 
gözleri açık olmadığından, Beni görebilmek için 
Benim suretimi yaratmalıdır. Kendini ruhsal 
olarak bilinçli hale getirmediğinden, Benim 
varlığıma inanmak için her zaman maddi 
mucizeler ve kanıtlar talep eder ve Bana 
hizmet etmek, Beni takip etmek, Beni sevmek 
ve ona verdiklerim için Bana bir şeyler iade 
etmek için Bana koşullar dayatır. Ben tüm 
kiliseleri, tüm dini cemaatleri, insanların dünya 
üzerinde yarattıkları tüm mezhepleri böyle 
görüyorum. Materyalizme, fanatizme ve 
putperestliğe, gizliliğe, hilekârlığa ve küfre 
batmışlardır. 
84 Bundan ne çıkarabilirim? Sadece niyet. Tüm 
bunlardan Bana ulaşan nedir?: Çocuklarımın 
ruhsal ya da fiziksel ihtiyaçları, küçük sevgileri, 
ışığa olan arzuları. Bu Bana ulaşan şeydir ve 
Ben herkesle beraberim. Ben ne kiliselere, ne 
şekillere, ne de ayinlere bakarım. Ben tüm 
çocuklarıma eşit şekilde yaklaşırım. Onların 
ruhunu dua ederek kabul ediyorum. Onu 
kucaklamak için göğsüme çekiyorum ki 
sıcaklığımı hissetsin ve bu sıcaklık ziyaretler ve 
denemeler yolunda uyarıcı ve teşvik edici 
olsun. Ancak insanlığın iyi niyetini kabul 
ettiğim için, onun sonsuza dek karanlıkta 
kalmasına, putperestliğine ve fanatizmine 
sarılmasına izin vermek zorunda değilim. 
85 İnsanın uyanmasını, ruhunun Bana 
yükselmesini ve yükselişinde Babasının gerçek 
ihtişamını görmesini ve ayinlerin ve törenlerin 
sahte ihtişamını unutmasını istiyorum. Gerçek 
yükselişine ulaştığında, kendini 
yenileyebilmesini, insani ihtiyaçlardan 
kurtulabilmesini ve duyu esaretinin, tutkuların, 
kötü alışkanlıkların üstesinden gelebilmesini ve 
kendini bulabilmesini istiyorum; böylece 
Baba'ya asla bir toprak solucanı olduğunu 
söylemesin; böylece Baba'nın onu Kendi 



suretinde ve benzerliğinde yarattığını bilsin. 
(360, 14 - 16) 
86 Yeryüzünde pek çok dini topluluk vardır ve 
bunların çoğunluğu Mesih'e iman üzerine 
kurulmuştur. Yine de birbirlerini sevmezler ve 
birbirlerini İlahi Efendi'nin öğrencileri olarak 
tanımazlar. 
87 Eğer hepsi benim öğretimi anlamış 
olsalardı, mezhepleri uzlaşmaya ve barışa 
yönlendirerek bunu uygulamaya koyacaklarını 
düşünmüyor musunuz? Ama öyle olmadı. 
Hepsi birbirinden uzaklaşmış, böylece 
birbirlerini düşman ya da yabancı olarak gören 
insanları ruhsal olarak ayırmış ve bölmüşlerdir. 
Her biri diğerlerine kendisinin hakikatin sahibi 
olduğunu ve diğerlerinin yanıldığını kanıtlamak 
için araçlar ve argümanlar arar. Ancak hiç 
kimse herkesi birleştirmek için savaşacak güce 
ve cesarete sahip olmadığı gibi, hiç kimse her 
inançta ve her Tanrı ibadetinde bir hakikat 
olduğunu keşfedecek iyi niyete de sahip 
değildir. (326, 19 -20) 
 

Bölüm 15- Sahte Hıristiyanlar, kilise 
sapkınlıkları ve suistimaller  
 
İsim Hristiyanlar 
1 Bu insanlığın büyük bir kısmı kendini 
Hıristiyan olarak adlandırıyor; ama Efendi size 
söylüyor: Eğer gerçekten Hıristiyan olsaydı, 
sevgisiyle, alçakgönüllülüğüyle ve barışıyla 
insanlığın geri kalanını çoktan aşmış olurdu. 
Ama benim zaten "İkinci Çağ "da bir vasiyet 
olarak bıraktığım 
Doktrin insanlığın kalbinde değildir, insanların 
eserlerinde yaşamaz ve gelişmez. Tozlu 
kitaplarda saklanıyor ve ben insanlarla kitaplar 
aracılığıyla konuşmaya gelmedim. 
2 Size bir kitap yerine yaşamımı, sözlerimi, 
işlerimi, bir insan olarak çektiğim acıları ve 
ölümümü getirdim. Kendini Hıristiyan olarak 
adlandıran insanlığın çoğunun Mesih'in 
esenliğine ya da lütfuna sahip olmamasının 
nedeni şudur: çünkü insanlar O'nu örnek 
almamaktadır. 
Çünkü onun öğretisine göre yaşamıyorlar. 
(316, 5) 
3 Öğrencilerim, eski inançlarınızı zihninizden 
silip atabilmeniz için Beni dinleyin. 
Hıristiyanlık, birbirini sevmeyen, yanlış 
yargılarla kardeşlerini aşağılayan, hor gören ve 

tehdit eden inançlara bölünmüştür. Size 
söylüyorum, onlar sevgisiz Hıristiyanlardır, bu 
nedenle Hıristiyan değildirler, çünkü Mesih 
sevgidir. 
4 Bazıları Yehova'yı insani hatalarla dolu, 
intikamcı, zalim ve yeryüzündeki en kötü 
yargıçlarınızdan daha korkunç yaşlı bir adam 
olarak tasvir eder. 
5 Bunu size kimseyle dalga geçmek için değil, 
İlahi Sevgi fikrinizi arındırmak için söylüyorum. 
Geçmişte Bana nasıl ibadet ettiğinizi şimdi 
bilmiyorsunuz. (22, 33 - 35) 
6 Kendilerine Hıristiyan diyen ulusların 
savaşarak kendilerini yok etmeleri ve hatta 
kardeşlerini öldürmeye gitmeden önce dua 
ederek düşmanlarına karşı zafer vermemi 
istemeleri nasıl mümkün olabilir? Benim 
tohumum sevgi yerine nefretin, bağışlama 
yerine affetmenin olduğu yerde var olabilir 
mi? 
İntikam hüküm sürer mi? (67, 28) 
7 Farklı inançlara ve dinlere mensup tüm 
insanlara, maddi zenginlikleri kendi yerlerine 
bırakmayı ve ardından ruhani zenginlikleri hak 
ettikleri yere koymayı bilmediklerini 
söylüyorum. Eğer insanlar yasalarımı yerine 
getirirlerse, 
Buradan Vaat Edilmiş Topraklar'ın yansımasını 
görecek ve orada yaşayanların seslerini 
duyacaklardı. 
8 Benim varlığıma inandığınızı ve ilahiliğime 
iman ettiğinizi iddia ediyorsunuz; ayrıca benim 
isteğimin yerine getirileceğini söylüyorsunuz. 
Ama size gerçekten söylüyorum: İmanınız ve 
buyruklarıma boyun eğmeniz ne kadar da 
küçük! Ama sizin için hazırladığım yolda güçlü 
olabilmeniz için içinizde gerçek imanı 
uyandırıyorum. (70, 12 - 13) 
9 Bugün sizden kanınızı, canınızı feda etmenizi 
istemiyorum. Sizden istediğim şey sevgi, 
samimiyet, doğruluk ve özveridir. 
10 Size böyle öğretiyorum ve size böyle 
talimat veriyorum ve bu Üçüncü Çağda 
Tanrısallığımın öğrencilerini böyle eğitiyorum; 
çünkü dünyanın gidişatına kayıtsızlıkla 
baktığınızı görüyorum ve bunun nedeni, 
kendinizi bu kadar çok sefaletin ve bu kadar 
çok acının olduğu insanların kalbine nasıl 
koyacağınızı bilmemenizdir. 
11 Büyük bir eşitsizlik var, çünkü kendilerini 
kral olarak adlandırmak için sadece taçları 
eksik olan lordlar ve gerçek köleler olan 
tebaalar görüyorum. Bunun üzerine bir savaş 



patlak verdi. Dünyada zengin olmuş efendiler 
arasında, kendilerine Hıristiyan diyen pek çok 
kişi var, ama size söylüyorum, onlar Benim 
adımı pek bilmezler. 
12 Komşularını insan olarak görmeyenler, 
servet biriktirenler ve başkalarına ait olana el 
koyanlar Hıristiyan değildir, çünkü merhamet 
nedir bilmezler. 
13 Ruhani ve maddi olan arasındaki savaş 
gelecek, insanlık bu çatışmanın içinde 
kalacaktır. Ama adaletin zaferinin gelebilmesi 
için ne kadar çok acıya katlanması gerekecek! 
(222, 43 - 45) 
 
İnançsızlar ve inanç fanatikleri 
14 Size söylüyorum, belirsizliklerle ve 
inkârlarla dolu olmanız, yanlış inançlarla ya da 
gerçek sandığınız yalanlarla dolu olmanızdan 
daha iyidir. Şüpheden ya da cehaletten 
kaynaklanan dürüst bir inkâr, yanlış bir şeyi 
samimiyetsizce kabul etmekten 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. 
15 Bugün her yerde inançsızlar, hayal 
kırıklığına uğramışlar ve küskünler 
çoğunluktadır. Bunlar genellikle diğerlerinden 
daha net gören, ritüel davranışı bu şekilde 
algılamayan asilerdir. İnsanlara ruhani 
rehberlik yapanlardan duydukları güvenceler 
de onları ikna etmiyor. Çünkü tüm bu karmaşık 
teoriler, korkularını yatıştıran saf suya susamış 
olan kalplerini tatmin etmez. 
16 İsyankâr olduğunu düşündüğünüz kimseler, 
sorularında, bilgili ve büyük olduklarını 
düşünerek cevap verenlerden daha fazla bilgi 
ışığı gösterirler. Kendilerini İlahi Öğretilerde 
üstat olarak adlandıran pek çok kişiden daha 
net hisseder, görür, duyar ve idrak ederler. 
(248, 12) 
17 Gerçek ne kadar açık ve basit! Ruhanilik ne 
kadar açık ve basit! Ve yine de - inatla 
"fanatizminin" ve geleneklerinin karanlığında 
kalan biri için bunu kavramak ne kadar zordur. 
Aklı anladığından daha fazlası olduğunu 
kavrayamaz; kalbi onun için Tanrısı ve yasası 
olan şeyi reddetmeye direnir: gelenek ve ayin. 
18 Gerçeğimi kesinlikle bilmek 
istemeyenlerden nefret ettiğimi mi 
sanıyorsunuz? Hayır, çocuklarım, Benim 
merhametim sonsuzdur ve ışığı düşünmekten 
zevk alabilmeleri için hapishanelerinden 

çıkmalarına yardım etmek üzere tam da onlara 
yöneliyorum. İmana uyanmaları için gerekli 
olan denemeler onlar için ayrılmıştır. Bunlar 
güçlerinin ötesinde denemeler olmayacak, her 
bir ruha, her bir yaşama, her bir kişiye akıllıca 
uyarlanmış dersler olacaktır. 
19 Oradan, o kararmış beyinlerin, dini 
fanatizm ve cehaletle hasta olmuş kalplerin 
arasından, Gerçeğin büyük ve tutkulu 
askerlerinin ortaya çıktığını göreceksiniz. 
Çünkü kendilerini zincirlerinden, 
karanlıklarından kurtardıkları ve ışığı 
gördükleri gün, sevinç çığlıklarını 
tutamayacaklar ve avazları çıktığı kadar, 
dünyayı ruhanileşme merdiveninden gerçek 
krallığa yükselterek kurtarmak için geri 
geldiğimi haykıracaklardır. (318, 48 - 50) 
 
İsa'nın öğretilerinin çarpıtılması ve bunların 
sonuçları 
20 Size Sözümü "İkinci Çağ "da sizinle 
konuştuğum aynı ruhani içerikle veriyorum ve 
unuttuğunuz ya da atalarınızın hatalı yorumları 
nedeniyle yüz çevirdiğiniz birçok öğretimi size 
hatırlatıyorum. 
21 Öğretimi o kadar ihlal ettiniz ki, size şöyle 
diyebilirim: Benimkinden tamamen farklı ama 
aynı ismi verdiğiniz bir yol yarattınız. Benden 
başka hiç kimse sizi hatalarınızdan kurtaramaz 
- yaşam, sevgi ve gerçek sözleriyle. 
22 Bu nedenle, şimdi Beni dinlediğinize göre, 
Sözümü kavrayın ve anlayın ve içinizde ışık 
olacaktır. Bu, size ruhun reenkarnasyonunun 
bir gerçek olduğunu, insanlığın başlangıcından 
beri İlahi adalet ve sevginin bir ışığı olarak var 
olduğunu ve onsuz ruhun mükemmelliğinin 
uzun yolunda ilerleyemeyeceğinizi tam bir 
açıklıkla söylediğim zamandır. (66, 63 - 65) 
23 Kiliselerin Ruh hakkında insanlığa 
açıkladıkları çok az şey vardır. Ama şimdi 
uyuşukluklarından uyanacaklar ve kuşku ve 
korkularının üstesinden gelerek gizledikleri 
gerçeği insanlığa açıklayanlar kutsanacak. 
Onları bağışlayıcılığımın, lütfumun ve 
bilgeliğimin ışığıyla aydınlatacağım. 
24 İnsanlık kiliselerin sadece insanların 
yeryüzünde ahlaki bir şekilde yaşamaları için 
var olmadıklarını, aynı zamanda ruhu ebedi 
evine götürme görevine sahip olduklarını 
anladığında, insanlık ruhani gelişim yolunda bir 
adım ileri gitmiş olacaktır. (109, 15 - 16) 
25 İnsanlar arasında İsa olarak var olduktan 
sonra, öğretilerimi işleriyle doğrulamak ve 



insanlığın öğretilerimi çarpıtmasını önlemek 
için her zaman "askerler" ya da havariler 
olarak gelenleri gönderdim. Ancak Sözümü 
kusurlu bir şekilde yorumlayan birçok 'sağır' ve 
'kör' bölündü ve böylece mezheplerin 
çeşitliliğini yarattı. Ama insanlar ruhsal olarak 
bölünmüşlerse, Yasamın en yüce buyruğuna 
göre birbirlerini nasıl sevebilirler? 
26 Bu nedenle size diyorum ki, bu uygarlık 
sadece bir sahtekarlıktır çünkü insanlar onu 
kendileri yok etmektedir. İnsanlık Benim 
adalet ve sevgi yasamın temelleri üzerine bir 
dünya inşa etmediği sürece, erdemleri 
üzerinde hem ruhani hem de bilimsel ve ahlaki 
açıdan gerçek bir yükseliş dünyası yaratacak ve 
şekillendirecek olan ruhun huzuruna ve ışığına 
sahip olamayacaktır. (192, 17) 
27 Yalnızca yenilenme ve mükemmellik ideali 
hakikat yoluna geri dönmenizi sağlayacaktır. 
28 Kendilerini İlahi Yasa'nın yorumcuları olarak 
görenler size, ahlaksızlığınız ve dinsizliğiniz 
nedeniyle sizi cehennem azabının beklediğini 
ve ancak tövbe ederseniz, bedeninizi zedeleyip 
yaralarsanız ve Tanrı'ya maddi kurbanlar 
sunarsanız sizi bağışlayacağını ve Krallığına 
alacağını söylüyorlar - doğrusu size 
söylüyorum, onlar yanılıyorlar. 
29 Kutsal vahiylerin büyük ustaları olarak 
hayranlık duyduğunuz ve benim hatalı 
olduğunu düşündüğüm kişiler tarafından 
yönetilen sizlerin sonu nereye varacak? İşte bu 
yüzden, Sevgimin yolunda ilerlemenizi 
sağlayacak olan bu öğretinin ışığıyla sizi 
kurtarmaya geldim. (24,46 - 47) 
30 İnsanlar, size yaşam vermek için ölen 
Mesih'in bir yansıması bile olmayan bir Mesih 
göstermek için öğretilerimin gerçek anlamını 
gizlediler. 
31 Bugün size öğreten Üstattan yüz 
çevirmenizin sonuçlarını yaşıyorsunuz. Acıyla 
çevrilisiniz, yoksulluğunuz yüzünden 
depresyondasınız, cehalet yüzünden eziyet 
çekiyorsunuz. Ancak insanın içinde uyuyan 
yeteneklerin ve armağanların uyanacağı ve 
yeni bir zamanın başladığını müjdeler gibi ilan 
edeceği zaman gelmiştir. 
32 Kiliseler, bilim ve insanların adaleti, 
kendileri için yabancı ve zararlı bir etki olan 
şeyin ilerlemesini önlemeye çalışacaktır. Ancak 
ruhun uyanışını ve ilerleyişini durdurabilecek 
hiçbir güç olmayacaktır. Kurtuluş günü 
yaklaşıyor. (114, 5 - 8) 

33 Beni tanıdıklarını iddia edenler yeryüzünde 
Beni kötü temsil ettiler ve birçoklarının Bana 
sırt çevirmesinin nedeni budur. 
34 Kendilerine ateist diyenlerden hesap 
sormayacağım, çünkü onlar Beni 
yüreklerinden kovdular, ama onlar gerçeği 
çarpıtarak, birçoklarının kabul edemeyeceği 
bir Tanrı sundular. 
35 Adil, sağlıklı ve iyi olan her şey, her zaman 
ilan ettiğim gerçeği içerir. 
36 Gerçeği yeniden seveceğiniz, yani doğruyu 
ve iyiyi yeniden tanıyacağınız saat geldi. 
Benden doğduğunuza göre, yüce, ebedi ve saf 
olanı aramaya gelmelisiniz. (125, 22 - 25) 
37 Evet, İsrail, insan kalbi her zaman maddi 
şeylere tapınmaya çalışmıştır, kulak melodik 
sözlerle beslenmiştir. Bu nedenle, insanoğlu 
"İkinci Çağ "da Hıristiyan öğretisi olarak 
getirdiğim şeyi "din" haline dönüştürdüğünde 
değiştirdi. 
38 İnsanların yüreğinde her zaman bencillik, 
açgözlülük ve kibir uyandı ve kendilerini krallar 
ve lordlar yaptılar ki insanlar önlerinde 
eğilsinler ve onları benim kulum, kölem 
yapsınlar, onları günaha zincirlesinler ve onları 
karanlığa, yönsüzlüğe ve karışıklığa 
sürüklesinler. (363, 36) 
39 Bu zamanın ilahiyatçıları Benim Sözümü ve 
yeni Kutsal Yazıları araştıracaklar ve 
soracaklar: "Bu şekilde konuşan siz kimsiniz?" 
Tıpkı eski din bilginleri ve Ferisilerin isyan edip 
Bana, "Sen kim oluyorsun da Musa'nın 
Yasası'na karşı gelip onun yerine geçiyorsun?" 
dedikleri gibi. O zaman onlara üç vahyin şu 
olduğunu anlatacağım 
her zaman öğrettiğim ve takip ettiğim tek 
kanundur. 
40 Bu Çağ'da Beni kınayanların çoğu İkinci 
Çağ'da şüphe edenlere aittir, ancak onları 
korudum ve Yasamın zaferine tanıklık etmeleri 
ve gözlerini Işığa açmaları için onları tekrar 
dünyaya gönderdim. (234, 46 - 47) 
 
Hristiyanlıktaki yanlış gelişmeler ve şikayetler 
41 "Hıristiyan", bu insanlığın büyük bir 
kısmının, "Mesih" kelimesinin ne anlama 
geldiğini ya da öğretilerini bile bilmeden 
kendisini adlandırdığı şeydir. 
42 Bir zamanlar size verdiğim sözümü, 
örneğimi, öğretimi ne yaptınız? 
43 Siz gerçekten de o dönemin insanlarından 
daha evrimleşmiş insanlar mısınız? Neden 
bunu zihninizin çalışmalarıyla 



kanıtlamıyorsunuz? Bu hayatın ebedi 
olduğunu mu düşünüyorsunuz, yoksa sadece 
insan bilimi aracılığıyla gelişmeniz gerektiğini 
mi düşünüyorsunuz? 
44 Bu dünyayı gerçek Tanrı'ya tapınılan büyük 
bir tapınağa dönüştürmeniz, insanın yaşamının 
her bir komşusunda sevmesi gereken Baba'ya 
sürekli bir sevgi sunusu olması ve bu şekilde 
Yaratıcısına ve Efendisine saygı göstermesi için 
size Yasa'nın gerçek yerine getirilişini öğrettim. 
45 Ama bugün, insanlığa geri döndüğümde, ne 
buluyorum? Yalan ve bencillik, hakikat ve 
hayırseverliğin; gurur ve kibir, uysallık ve 
alçakgönüllülüğün; putperestlik, fanatizm ve 
cehalet, ışık, yükselme ve ruhanileşmenin 
yerini almıştır; 
Sadece görev ve doğruluk için gayret 
gösterilmesi gereken yerlerde vurgunculuk ve 
küfür hüküm sürmekte; kardeşlik, barış ve 
sevginin yerini nefret ve kardeşler arasında 
serbest bırakılmış çekişmeler almıştır. 
46 Ama Yeruşalim Tapınağı'nda "İkinci Kez" 
yaptığım gibi, tüccarları oradan kovmak için 
Tapınağıma geleceğim ve onlara bir kez daha 
şöyle diyeceğim: "Dua Evi'ni bir bakkal dükkanı 
haline getirmeyin." Herkesin gerçek sunak 
önünde hizmet edebilmesi için halka 
öğreteceğim ki, artık hataya düşmesinler ve 
Yasama verdikleri kötü yorumlar yüzünden 
cehaletten sapmasınlar. (154, 15 -20) 
47 Benim ve elçilerimin örneği, Beni izlemeye 
çalışan herkes tarafından örnek alınmamıştır. 
Pek çok kişi hizmetkâr olmak yerine efendiye 
dönüştü; kalplerini üstünlük ve kibir 
duygusuyla doldurdu ve yalnızca zenginlik, 
ihtişam ve onur peşinde koştu. Yoksulların 
ihtiyaçlarını unutarak, başkalarının sefalet ve 
acılarına karşı kayıtsız ve duyarsız hale 
gelmişlerdir. Bu nedenle insanlar hakikati 
aramak için bir mezhepten diğerine giderler, 
bu nedenle Beni özgürce aramak için yeni 
mezhepler yaratmaya ruhani ihtiyaçları vardır. 
48 Bir zamanlar azizler ve yarı-tanrılar olarak 
kabul edilenler şimdi hayal kırıklığına uğramış 
bir insanlık tarafından reddediliyor. 
49 İnsanlar artık günah çıkaran papazın 
kendilerini günahlarından arındırmasını 
istemiyorlar çünkü bunu değersiz buluyorlar. 
Ve sonsuz cehennem ateşi tehdidi artık 
günahkârın yüreğini etkilemez ya da 
korkutmaz. 
50 Bu zihinsel karışıklıktan faydalanan kurt, 
çitin arkasında pusuya yatar. 

51 İlahiyatımın her hizmetkarı ve her temsilcisi 
insanlar arasında barış yaratma görevine 
sahiptir, ancak bu, şu anda yaptıkları şeyin tam 
tersidir. Herkes kendisinin birinci olduğunu 
düşünür, herkes en güçlü olmak ister ve tek 
güçlü olanın, Ben'im, herkesin içinde olduğunu 
unutur. 
52 Şimdi size neden 'İkinci Çağ'da tekrar 
geleceğime dair söz verdiğimi kendinize 
açıklayabilirsiniz; şimdi size neden yeniden 
talimat verdiğimi anlıyorsunuz. Çünkü yalnızca 
Benim Sözüm ruhun karanlık sargısını 
kaldırabilir, yalnızca Benim sevgim sizi 
günahlarınızdan kurtarabilir. (230, 23 - 28) 
53 Hükmüm, Yasama karşı işlenen ağır suçların 
ve ihlallerin üzerine gelecektir. Mükemmel 
Üstat tarafından düzeltilmeyecek tek bir 
günah bile olmayacaktır. Kafanız karışmamalı: 
hatalarınızı düzeltin ve yargılamayın. Şunu 
anlayın ki ben sizi asla cezalandırmam - siz 
kendinizi cezalandırırsınız. 
54 Bilgisizlikten günah işleyeni aydınlatırım ve 
bilerek günah işleyeni tövbeye yöneltirim, öyle 
ki her ikisi de Benim bağışlayıcılığıma 
güvenerek yaptıkları hatayı telafi etmeye 
başlayabilsinler. Bana ulaşmanın tek yolu 
budur. 
55 İnsanları çeşitli mezhepsel yollarda 
yönlendiren siz din adamları, tüm bunları bir 
düşünün. Dua edin ve kendinizinkini 
ruhsallaştırın. Artık zamanı geldi, 
sapkınlıklarınızdan tövbe etmenizi ve ruh için 
ölüm ve karanlık olan insan materyalizmine 
karşı mücadeleye başlamanızı tavsiye 
ediyoruz. Bunun için benim gerçeğimi 
kullanmalı, sözümü bir silah olarak almalı ve 
benim öğretilerimle yaşamalısınız. 
56 Şu ya da bu mezhebi tercih etmiyorum. Ben 
sizin tarafınızda olmayacağım, ama siz Benim 
tarafımda olmalısınız. Çünkü bunu yaparsanız, 
hepinizi ruhen birleştirmeyi başarmış 
olacaksınız. (162, 27 - 30) 
57 Maneviyatla dolu öğretilerim bu halkın 

kalbinde filizlenecek böylece gelecekte 
hakikat ve yaşam meyvelerini verecektir. 
Sözüm yeryüzüne yayılacak ve arındırmadığı, 
aydınlatmadığı ve yargılamadığı hiçbir yer 
bırakmayacaktır. 

 Eğer insanlar iyi niyetli değilse ve birbirlerini 
sevmiyorlarsa, Meksika halkına nasıl yardım 
edebiliriz? 
58 O zaman halklar Ruhsal Yaşama, gerçek ve 
ebedi olana uyanmaya başlayacak ve 



kendilerini Benim Yasamın özüne yönelmekle 
sınırlamak için çeşitli ibadet biçimlerinin dışsal 
ve materyalist kısmını ortadan 
kaldıracaklardır. 
59 İnsanlık maneviyatın verdiği gücün farkına 
varacak ve bakışlarını yüzyıllardır kendisini 
geride tutan her şeyden başka yöne 
çevirecektir. 
60 Hıristiyanlığın sembolü olan haçın 
yeryüzünde milyonlarca kez bulunmasının ne 
faydası var? 
61 Dışsal olanın artık insanlar üzerinde gücü 
yoktur, artık saygı, saflık ya da incitmiş 
olmaktan dolayı pişmanlık yoktur. Bu nedenle 
size diyorum ki, ibadetin sembolleri ve 
biçimleri ortadan kalkacak çünkü onların 
zamanı doldu ve insanı ışığa taşıyan, onu 
yükselten ve Bana götüren içsel ibadet olacak. 
(280, 63 - 67) 
 

IV. Yasa - Tanrı Sevgisi ve 
Komşu Sevgisi 

 

Bölüm 16 - İlahi Yasa  
 
İlahi Yasanın Gücü  
1 Öğretilerimin zamansız olduğunu düşünen 
pek çok insan var, ama bunun nedeni 
maddileşmelerinin öğretilerimin ebedi 
anlamını keşfetmelerine izin vermemesidir. 
2 Benim yasam değişmez. Geçici olan 
kültürleri, uygarlıkları ve yasalarıyla insanlardır 
ve tüm bunlardan yalnızca Ruh'un sevgi ve 
merhamet eserleriyle inşa ettikleri hayatta 
kalır. Her günlük çalışmadan sonra, her 
denemeden sonra, Tanrısal Bilgeliğin pınarına 
başvurduğunda, Yasamın sarsılmaz kayasını ve 
Ruh'un öğretisini içeren her zaman açık olan 
kitabı gören kişidir. (104, 31 -32) 
3 Işığımla tüm insanları gölgede bıraktım, 
onlara var olan tek gerçeği açıkladım; ama her 
insanın ve her halkın nasıl hissettiğini, 
düşündüğünü, inandığını ve farklı şekillerde 
yorumladığını görüyorsunuz. 
4 İnsanların bu farklı düşünme biçimleri 
bölünmelerine neden olmuştur, çünkü her 
halk ve her ırk farklı yollar izler ve farklı 
idealleri benimser. 

5 Çoğunluk, İlahi Yasanın yerine getirilmesinin 
insanüstü fedakarlıklar, feragatler ve çabalar 
anlamına geldiğini düşünerek aydınlık ve 
gerçek yoldan uzaklaşmış ve kendileri için 
Yasayı yerine getirmeleri ve kült eylemleri 
takip etmeleri daha kolay olan dini cemaatler 
ve tarikatlar kurmayı tercih etmişlerdir. Bu 
şekilde insanlar ruhlarında hissettikleri ışık ve 
yükselme arzusunu yatıştırabileceklerine 
inanırlar. 
6 Birçok yüzyıl ve birçok çağ, insanlar yasamın 
yerine getirilmesinin bir insan kurbanı 
olmadığını ve tam tersine, emirlerime 
itaatsizlik ettiklerinde bedenlerini ve ruhlarını 
dünyaya kurban ettiklerini fark etmeden geçti. 
Benim sözüme göre yaşayanların, 
maddeleşmiş olanların bulamayacağı gerçek 
mutluluğu, huzuru, bilgeliği ve yüceliği 
bulacağını anlamadılar, anlamak istemediler. 
insanlar kendilerini çok farklı bir şekilde hayal 
ediyorlar. 
7 Sizi çevreleyen ahlaki ve bilimsel dünya, 
materyalist idealleri olan insanların eseridir - 
sadece insanlığın maddi gelişimini amaçlayan 
insanların ve ben onların işlerini yapmalarına, 
sınırına kadar götürmelerine, sonuçlarını 
bilmelerine ve meyvelerini toplamalarına izin 
verdim, böylece ondan deneyimin ışığını 
alabilirler. Bu ışıkta benim adaletim ortaya 
çıkacak ve bu adalette benim yasam, yani 
sevgi bulunacaktır. (313, 60 - 64) 
8 Eğer öğretilerimi benim değil de kendi 
isteğinize göre yaşamınıza uygulamanıza izin 
verseydim - gerçekten, size söylüyorum, ruhsal 
durgunluğunuzdan çıkış yolunu asla bulamaz 
ve ruhunuzun gelişmesine, açılmasına ve 
mükemmelleşmesine asla izin vermezdiniz. 
9 Orada dinlerinde durgunlaşmış, artık Işığa 
doğru bir adım bile atmayan insanlar 
görüyorsunuz, çünkü İlahi Yasa'nın 
emrettiklerine boyun eğmemişler, ama Yasa'yı 
efsaneler ve sapkınlıklarla doldurarak kendi 
isteklerine boyun eğdirmeye çalışmışlardır. 
10 Bu zamanın pek çok insanı için, Beni ruhla 
arayabilmek ve varlıklarının en iç kısmında 
hissettikleri tüm bu nitelikleri, armağanları ve 
yetenekleri geliştirebilmek için kendilerini tüm 
dinlerden özgürleştirmek gerekli olmuştur. 
(205, 6 - 8) 
 
Ruh İşinde Tanrı'nın Sevgi Yasası 
11 Sizinle konuşan Tanrınızdır, Benim sesim 
Yasa'dır. Bugün onu yeniden duyuyorsunuz, 



taşa kazımaya ya da aranızda bedenlenmiş 
Sözümü göndermeye gerek kalmadan. 
Ruhunuza gelen ve ona yeni bir yaşamın 
başlangıcını duyuran benim ilahi sesimdir. 
Yazıldığı gibi, insanın aklanacağı, Yaratıcısıyla 
barışacağı ve arınacağı çağ ortaya çıkmıştır. 
(15, 8) 
12 İsa aracılığıyla size mükemmel talimatı 
verdim. Doğumdan ölüme kadar bir insan 
olarak benim yaşam yolumu düşünün, o 
zaman sevgi size kendini canlı ve mükemmel 
bir şekilde gösterecektir. 
13 Sizden İsa gibi olmanızı istemiyorum, çünkü 
O'nda sizin başaramayacağınız bir şey vardı: 
bir insan olarak mükemmel olmak, çünkü 
O'nda olan, sınırlı formdaki Tanrı'nın 
Kendisiydi. Ama ben yine de O'nu örnek 
almanızı söylüyorum. 
14 Ebedi Yasam size her zaman bu sevgiden 
söz etmiştir. İlk Zamanlar'da size şöyle 
demiştim: "Tanrı'yı bütün yüreğinizle ve bütün 
aklınızla seveceksiniz" ve "Komşunuzu kendiniz 
gibi sevin". 
15 Daha sonra size şu esin verici sözleri 
verdim: "Kardeşlerinizi Baba'nın sizi sevdiği 
gibi sevin"; "Birbirinizi sevin". 
16 Bu süre içinde size Tanrı'yı yaratılmış her 
şeyden daha çok sevmeniz gerektiğini, var 
olan her şeyde Tanrı'yı ve Tanrı'da var olan her 
şeyi sevmeniz gerektiğini açıkladım. Öyle ki, 
hemcinslerinize merhamet gösterin ve yine 
merhamet edin ki, Baba'yı tüm görkemiyle 
görebilesiniz; çünkü merhamet sevgidir. (167, 
15 - 19) 
17 Size bu ruhsal öğretinin dünyanın dini 
olacağını bile söylemiyorum, çünkü ben asla 
din değil, yasa getirdim. İnsanların varlığını 
aydınlatmak için yeryüzünde zafer kazanacak 
ve kalıcı geçerliliğe sahip olacak yasanın, tam 
olarak bilebilmeniz için Doktrinimde size 
açıkladığım sevgi yasası olacağını söylemekle 
yetiniyorum. 
18 İnsanlık sevmeyi ve gerçek sevgi dolu 
faaliyetlerde bulunmayı öğrenene kadar pek 
çok sahte sevgi ve hayır işi yapmaya devam 
edecek ve pek çok kişi ruhları yüksek bilgiye 
yükselip nihayet anlayana kadar mezhepten 
mezhebe dolaşmak zorunda kalacaktır, 
Ruh'un evrensel ve ebedi öğretisi olan tek 
yasa, herkesin ulaşacağı sevgi yasasıdır. 
19 Tüm dinler ortadan kalkacak ve sadece 
Tanrı'nın tapınağının ışığı kalacak, insanın 
içinde ve dışında parlayacak - hepinizin itaat, 

sevgi, inanç ve iyi niyetle tek bir ibadet 
sunacağı tapınak. (12,63 - 65) 
 
İlahi Yasaların göz ardı edilmesi ve bunun 
sonuçları 
20 Bu kutsal anma sabahında size soruyorum: 
Musa aracılığıyla insanlara gönderdiğim Yasa'yı 
ne yaptınız? Bu emirler sadece o zamanki 
insanlar için mi verilmişti? 
21 Size doğrusunu söyleyeyim, o kutsanmış 
tohum insanların yüreğinde yoktur, çünkü 
Beni sevmezler, birbirlerini sevmezler; ana 
babalarına saygı göstermezler, başkalarının 
malına saygı duymazlar; bunun yerine 
birbirlerinin canını alırlar, evlilikleri bozarlar ve 
kendilerini utandırırlar. 
22 Herkesin ağzından çıkan yalanı duymuyor 
musunuz? Bir ulusun diğerini nasıl barıştan 
mahrum bıraktığının farkında değil misiniz? 
Yine de insanlar yasamı bildiklerini söylüyorlar. 
Emirlerimi tamamen unuturlarsa insanlara ne 
olur? (15, 1 - 3) 
23 "İkinci Çağ "da, İsa Yeruşalim'e girdiğinde, 
dua ve Tanrı'ya tapınmaya adanmış olan 
tapınağın bir pazara dönüştürüldüğünü gördü 
ve gayretle dolu olan Efendi, bu şekilde 
tapınağı kirletenleri dışarı atarak onlara şöyle 
dedi: "Babamın evi bir pazar yeri değildir." 
Bunlar, Tanrı'nın yasasının yerine getirilmesi 
için insanların zihinlerini yönlendirmekle 
görevlendirilenlerden daha az suçluydular. 
Kâhinler tapınağı onur arayışının ve ihtişam 
tutkusunun hüküm sürdüğü bir yer haline 
getirmişlerdi ve bu yönetim yıkıldı. 
24 Bugün Yasama saygısızlık edenleri 
cezalandırmak için kırbaç kullanmadım. 
Bununla birlikte, anlamlarını nasıl 
yorumlayacaklarını bilsinler ve Yasamın 
bükülmez ve değişmez olduğunu 
anlayabilsinler diye, kendi günahlarının 
sonuçlarının insanlarda kendilerini 
hissettirmesine izin verdim. İnsana yolu, 
dosdoğru yolu gösterdim ve o yoldan 
saptığında, kendisini adil bir yasanın 
zorluklarına maruz bırakır, çünkü onda sevgim 
tezahür eder. (41, 55 -56) 
25 Tapınağımı yeniden yükselteceğim - 
duvarları ve kuleleri olmayan bir tapınak, 
çünkü halkın yüreğindedir. 
26 Babil Kulesi insanlığı hâlâ bölmektedir, ama 
temelleri insanların yüreklerinde yıkılacaktır. 



27 Putperestlik ve dini fanatizm de yüksek 
kulelerini inşa etmişlerdir, ancak bunlar 
kırılgandır ve yıkılmak zorunda kalacaklardır. 
28 Size doğrusunu söyleyeyim, yasalarım -hem 
ilahi hem de insani- kutsaldır ve dünyayı 
kendileri yargılayacaktır. 
29 İnsanoğlu kendini putperest olarak 
görmüyor, ama size doğrusunu söyleyeyim, 
hâlâ Altın Buzağı'ya tapıyor! (122, 57) 
30 Kaos geri döndü çünkü erdem yok ve 
erdemin olmadığı yerde hakikat de olamaz. 
Bunun nedeni, Baba'nın Musa'ya verdiği 
yasanın hiçbir gücü olmaması ya da İsa'nın 
öğretisinin sadece geçmiş zamanlar için geçerli 
olması değildir. Her ikisi de ruhani içerikleri 
bakımından ebedi yasalardır. Ama onların, 
suyu içilmeye zorlanmayan bir pınar gibi 
olduklarını, bu sevgi pınarına yaklaşan 
herkesin bunu kendi isteğiyle yaptığını fark 
edin. (144, 56) 
31 Öğretimi doğru yorumlayın; Ruhumun 
yeryüzünde çektiğiniz acıları görmekten zevk 
alabileceğini ya da Beni hoşnut etmek için size 
zevk veren her şeyden sizi yoksun bırakmaya 
geldiğimi düşünmeyin. Yasalarımı kabul 
etmeniz ve saygı göstermeniz için geldim, 
Çünkü onlara itaat ederseniz size mutluluk 
getirecekleri için saygı ve ilginize layıktırlar. 
32 Size Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ve 
'imparatora' ait olanı 'imparatora' vermeyi 
öğrettim; ama bugünün insanları için sadece 
'imparator' var ve Rablerine sunacakları hiçbir 
şeyleri yok. En azından dünyaya sadece gerekli 
olanı verseydiniz, acılarınız daha az olurdu. 
Ancak eylemlerinizi belirlemesine izin 
verdiğiniz imparator, size sapkın yasalar dikte 
etti, sizi köle yaptı ve karşılığında hiçbir şey 
vermeden hayatınızı alıyor. 
33 Ne bedeni ne de ruhu bağlayan yasamın ne 
kadar farklı olduğunu düşünün. Sizi yalnızca 
sevgiyle ikna eder ve size iyilikle yol gösterir. 
Size her şeyi çıkar ve bencillik olmadan verir ve 
zaman içinde sizi ödüllendirir ve geri öder. 
(155, 14 - 16) 
 
En yüksek yasanın yerine getirilmesi 
34 Eğer Rab size: "Tanrı'yı bütün yüreğinle ve 
bütün aklınla seveceksin ve komşunu kendin 
gibi seveceksin" dediyse ve eğer Üstat size 
sevgi öğretisini vaaz ettiyse, aynı kaynaktan 
gelen bu ruhani ses size sevgi yasasına bağlı 
kalmanızı söyler 

tutun, çünkü dünyanın en büyük ordularının 
bile sahip olmadığı bir güce sahiptir ve fetihleri 
güvenli ve kalıcı olacaktır, çünkü sevgi 
temelleri üzerine inşa ettiğiniz her şey sonsuz 
yaşama sahip olacaktır. (293, 67) 
35 Size ruhun gerçek yaşamını gösteriyorum 
ki, haksız tehditler altında yaşamayasınız ve 
yasamı yalnızca ceza korkusuyla yerine 
getirmeyesiniz; sözümü doğru yorumlamayı 
anlamayanlar size bundan söz ettiler. 
36 Yasamı anlayın, karmaşık ya da anlaşılması 
zor değildir. Onu bilen ve ona uyan hiç kimse 
utandırılmayacak, yanlış sözlere veya 
tahminlere, yanlış anlamalara veya kötü 
yorumlara yer vermeyecektir. 
37 Benim Kanunum basittir, her zaman takip 
etmeniz için yolu gösterir. Bana güvenin, sizi 
beyaz parlayan şehre, gelişinizi beklerken 
kapılarını açık tutan Vaat Edilmiş Topraklar'a 
götürecek yol Benim. (32, 9) 
38 Sadece yasalarımı yerine getirdiğinizde 
sağlık, mutluluk ve yaşam bulabileceğinize 
nihayet ne zaman ikna olacaksınız? 
39 Maddi yaşamda hayatta kalmak için 
uymanız gereken ilkeler olduğunu kabul 
ediyorsunuz. Ancak, insanın İlahi Olan'da var 
olan ebedi yaşam kaynağından pay alabilmesi 
için ruhani olanın da saygı duyulması gereken 
ilkeleri olduğunu unuttunuz. (188, 62) 
40 Unutmayın ki, kurtuluşunuz yalnızca benim. 
Geçmiş zamanlarda, şimdiki zamanlarda ve 
gelecek zamanlarda, Benim Yasam ruhunuzun 
yolu ve rehberi olmuştur, olmaktadır ve 
olacaktır. 
41 Ne mutlu benim yasam üzerine bina 
edenlere, çünkü onlar yol ayrımlarında asla 
sapmazlar. Vaat Edilmiş Topraklar'a gelecek ve 
zafer şarkıları söyleyeceklerdir. (225,31 - 32) 
42 Biliyorum ki, bilginiz arttıkça Bana olan 
sevginiz de artacaktır. 
43 Size: "Beni sevin" dediğimde - size ne 
söylediğimi biliyor musunuz?: Gerçeği sevin, 
iyiyi sevin, ışığı sevin, birbirinizi sevin, Gerçek 
Yaşamı sevin. (297, 57 - 58) 
44 Benim sizi sevdiğim gibi birbirinizi ve 
kendinizi sevmenizi istiyorum. Çünkü Ben size 
yalnızca belirli sayıda insanın rehberliğini ve 
önderliğini emanet etmekle kalmadım, aynı 
zamanda Bana karşı ilk göreviniz kendinize iyi 
bakmaktır. Yaratıcınızın yaşayan görüntüsü 
olduğunuzu bilerek kendinizi sevmelisiniz. 
(133, 72) 



45 Yeryüzündeki halkıma emanet ettiğim 
görev büyük ve çok hassastır. Bu nedenle her 
çağda onu Sözümle esinlemek ve ona Yasa'nın 
içeriğinden daha fazlasını açıklamak için 
aradım. 
46 Sevgi, iyilik ve adalet yasası, çağlar boyunca 
ona getirdiğim manevi miras olmuştur. 
Dersten derse, insanlığın Yasa'nın tek bir 
emirde özetlenebileceğini anlamasını 
sağladım. 
Sevgiler. Yaşamın kaynağı olan Baba'yı sevin, 
Baba'nın bir parçası olan hemcinslerinizi sevin, 
Rab'bin yarattığı ve buyurduğu her şeyi sevin. 
47 Sevgi bilgeliğin, yüceliğin, gücün, 
yücelmenin ve yaşamın nedeni, kaynağı ve 
tohumudur. Bu, Yaradan'ın ruh için çizdiği 
gerçek yoldur, öyle ki adımdan adıma ve 
evden eve Bana her zamankinden daha fazla 
yakınlık hissedebilsin. 
48 Eğer insanoğlu zamanın başlangıcından 
itibaren putperest ayinlere ve dini fanatizme 
düşmek yerine ruhsal sevgiyi Tanrı'ya hizmet 
haline getirmiş olsaydı, bugün insanların korku 
ve sefaleti yüzünden bir gözyaşı vadisine 
dönüşmüş olan bu dünya bir Tanrı vadisi 
olurdu. 
Ruhani varlıkların, bu yaşamdan sonra ruhun 
yukarı doğru gelişim yolunda gireceği ruhani 
evlere ulaşmak için erdemler kazanacağı barış. 
girmeli. (184, 35 -38) 
 

Bölüm 17 - Tanrı'ya Tapınmanın 
Yeni Yolu 
 
İbadet biçimlerinin geliştirilmesi 
1 İnsanlık Tanrı'ya tapınmanın 
mükemmelliğine doğru ne kadar yavaş 
ilerliyor! 
2 Size ne zaman yeni bir ders versem, bu sizin 
gelişim düzeyinizin çok ilerisinde görünüyor. 
Ama anlayın ki, size bir yaş veriyorum, böylece 
onu sürerken kavrayabilir ve yaşamınıza 
katabilirsiniz. (99, 30 - 31) 
3 Yehova'nın sunağı üzerinde sunduğunuz 
kurbanlar O'nun tarafından kabul edildi. Ancak 
ruhunuzu Rab'be yükseltmenin en iyi yolu bu 
değildi. O zaman size İsa olarak, "Birbirinizi 
sevin" diyen İlahi Emri öğretmek için geldim. 
4 Şimdi size İkinci Çağ'da İsa'nın eserleri 
aracılığıyla verdiğim öğretilerin bazen 
değiştirildiğini ve bazen de kötü 

yorumlandığını söylüyorum. İşte bu nedenle, 
size duyurduğum gibi, Kendi gerçeğimi 
aydınlatmak için geldim. Böylece benim 
kurbanım birçok hayvanın kurban edilmesini 
önledi ve size Tanrı'ya daha mükemmel bir 
şekilde tapınmayı öğrettim. 
5 Bu zamandaki yeni vahiylerim insanlığın, 
öğretilerimin yalnızca alegorik bir temsili 
oldukları için, sembolik ibadet biçimlerini önce 
anlamlarını yorumlamadan kullanmamanız 
gerektiğini anlamasına neden olacaktır. (74, 
28) 
6 Dua, insanın Benim 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. 
7 Gerçek duayı bilmeyen, onun getirdiği 
nimetleri bilmez, onda bulunan sağlık ve 
yararların kaynağını bilmez. Bana yaklaşma, 
Benimle konuşma ve isteğini Benim önüme 
getirme dürtüsünü hisseder; ama 
maneviyattan yoksun olduğu için, sadece 
düşüncelerini yükseltmek ona o kadar zayıf 
görünür ki, Bana sunmak için hemen maddi bir 
şey arar, çünkü bu şekilde Bana daha iyi saygı 
gösterdiğini düşünür. 
8 Bu şekilde insanlar putperestliğe, fanatizme, 
ayinlere ve dışsal kültlere düşmüş, ruhlarını 
boğmuş ve onu doğrudan Babasına 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!" 
9 Bu materyalizm çağında ulusların birbirlerine 
karşı nasıl savaşmakla meşgul olduklarını 
görüyor musunuz? Ama size söylüyorum, 
oradaki pek çok insan, o savaşların ortasında, 
duanın sırrını keşfetti - yürekten gelen ve Bana 
acil bir yardım çığlığı, bir ağıt, bir yakarış olarak 
gelen o dua. 
10 Yolda kendilerinden istenen mucizeyi 
yaşadıklarında, Ruh'un dilinden başka Tanrı'yla 
konuşmanın başka bir yolu olmadığını 
anladılar. (261, 22 - 24, 27) 
 
Bağlılık ve inanç olmadan sahte dualar 
11 Ey tüm inançlara sahip çocuklarım, ruhun 
en asil duygularını öldürmeyin ve onu dışsal 



gelenekler ve kültlerle yerleştirmeye 
çalışmayın. 
12 Bakın, bir annenin sevgili küçük çocuğuna 
sunacak maddi hiçbir şeyi olmadığında, onu 
kalbine bastırır, tüm sevgisiyle kutsar, 
öpücüklere boğar, sevgiyle bakar, gözyaşlarıyla 
yıkar; ama asla boş sevgi jestleriyle onu 
kandırmaya çalışmaz. 
13 Benim, İlahi Üstat olarak, her türlü manevi 
değerden, hakikatten ve sevgiden yoksun, 
ruhunuzu kendisini beslediğine inandırarak 
kandırmaya çalıştığınız, gerçekte ise 
hakikatten giderek daha fazla habersiz hale 
gelen kült eylemlerle tatmin olmanızı 
onayladığım fikrine nereden kapılıyorsunuz? 
(21, 20 -21) 
14 Dua, yükselmek için bir merdiven, kendini 
savunmak için bir silah, kendine öğretmek için 
bir kitap ve kendini iyileştirmek ve her 
hastalıktan kurtulmak için bir merhem olarak 
hizmet etsin diye Tanrı tarafından insana 
verilen bir lütuftur. 
15 Gerçek dua yeryüzünden kayboldu; insanlar 
artık dua etmiyorlar ve bunu yapmaya 
çalıştıklarında, Benimle ruhla konuşmak 
yerine, boş sözler, ayinler ve gösterişler 
kullanarak dudaklarıyla yapıyorlar. İsa'nın 
öğretmediği biçimleri ve uygulamaları 
kullanırlarsa insanlar mucizeleri nasıl 
görecekler? 
16 Gerçek duanın insanlar arasına geri 
dönmesi gerekir ve bunu size yeniden öğreten 
benim. (39, 12 -14) 
17 Dua etmeyi öğretin, insan kardeşlerinizin 
Yaratıcılarıyla iletişim kurması gerekenin 
ruhları olduğunu anlamalarını sağlayın ki, 
dualarının neredeyse her zaman bedenin 
çığlığı, korkunun ifadesi, inançsızlıklarının, 
isyanlarının ya da Bana güvensizliklerinin kanıtı 
olduğunu anlasınlar. 
18 Hemcinslerinizin, ruhumu harekete 
geçirmek, merhametimi ya da şefkatimi 
uyandırmak için bedenlerini çürütmek ya da 
yırtmak zorunda olmadıklarını anlamalarını 
sağlayın. Kendilerine bedensel acılar ve 
kefaretler yükleyenler bunu yaparlar çünkü 
Bana en hoş gelen sunuların ne olduğu 
hakkında en ufak bir bilgiye sahip olmadıkları 
gibi, Benim sevgim ve Babanızın merhameti 
hakkında da hiçbir fikirleri yoktur. 
19 Size merhamet etmem için gözlerinizde yaş 
ve kalplerinizde acı olması gerektiğini mi 
düşünüyorsunuz? Bu, Bana sertlik, duyarsızlık, 

kayıtsızlık ve bencillik atfetmek anlamına 
gelecektir. Bu kusurları sevdiğiniz Tanrı'da 
hayal edebiliyor musunuz? 
20 Beni tanımak için ne kadar az çaba sarf 
ettiniz! Bunun nedeni zihninizi Ruh'la uyum 
içinde düşünmek üzere eğitmemiş olmanızdır. 
(278, 17 - 20) 
21 Bugün birkaç dakikalığına dünyayı 
arkanızda bırakın ve ruhunuzla Bana gelin. 
22 Yüzyıllar boyunca insanlar dua etmenin 
doğru yolunda başarısız oldular, bu nedenle 
kendilerini güçlendirmediler ve yaşam yollarını 
benim sevgimle aydınlatmadılar, çünkü 
ruhlarıyla değil duyularıyla dua ettiler. 
23 İnsanın bu kadar meyilli olduğu 
putperestlik, içsel duanın ruhani 
sevinçlerinden zevk almasına izin vermeyen bir 
zehir gibidir. 
24 İnsanlar sırf nasıl dua edeceklerini 
bilmedikleri için ne kadar çok sefaleti de 
beraberlerinde sürüklediler! Ve bu çok 
doğaldır, öğrenciler. Ruhumda var olan yaşam 
kaynağına yaklaşacak hiçbir şeyi olmayan bir 
insan, yaşamın ayartmalarına dayanmak için 
hangi ruhsal güce sahip olabilir? Beni 
zirvelerde, ışıkta bulmak için 
yükselebilecekken, Beni uçurumlarda, 
gölgelerde arar. 
25 Ah, keşke bu zamanın insanları duanın 
gücünü anlasalardı - ne kadar çok insanüstü iş 
başarırlardı! Ancak onlar, dokunabilmek ve 
görebilmek için ilahi olanı maddeleştirmeye 
çalıştıkları bir materyalizm çağında 
yaşamaktadırlar. (282, 61 - 64) 
 
Gerçek dua 
26 Dua edenleri kutsarım. Duaları ne kadar 
ruhani olursa, onlara hissettirdiğim huzur da o 
kadar büyük olur. 
27 Bunu kendinize kolayca açıklayabilirsiniz; 
çünkü dua etmek için, Tanrısal'ın varlığını 
hissetmek amacıyla imgelerin ya da nesnelerin 
önünde diz çökmeye dayanan kişi, Baba'nın 
varlığının ruhsal hissini yüreğinde 
yaşayamayacaktır. 
28 "Ne mutlu görmeden inananlara" 
demiştim, şimdi yine söylüyorum; çünkü 
gözlerini dünyanın şeylerine kapatan kişi onları 
ruhsal olana açar ve Benim ruhsal Varlığıma 
inanan kişi onu hissetmeli ve ondan zevk 
almalıdır. 
29 Dünyevi insanlar, doğrudan dua yoluyla ya 
da - ki bu da aynı şeydir - ruhtan ruha dua 



yoluyla Beni kalplerinde hissetme 
mutluluğunu ruhlarından esirgemekten ne 
zaman vazgeçecekler?..: Işığım insanların 
hayatlarını aydınlattığında, gerçeği 
bildiklerinde ve hatalarını anladıklarında. 
30 Şimdi dua etmek ve derin düşünmek için 
doğru zamandır; ancak fanatizmden ve 
putperestlikten uzak dualarla ve İlahi Sözüm 
üzerinde sakin ve derin düşünerek. 
31 Her saat ve her yer dua ve meditasyon için 
uygun olabilir. Öğretilerimde size bunun için 
özel olarak ayrılmış yerler veya anlar olduğunu 
hiç söylemedim. Ruhunuz içinde yaşadığınız 
dünyadan daha büyükken, dua etmek için 
neden dünyanın belirli yerlerine gidersiniz? 
Ben sonsuzken, Kendimi neden görüntülerle 
ve bu kadar sınırlı yerlerle sınırlayayım? 
32 İnsanların ruhani yoksulluklarının ve 
dünyevi kaderlerinin en ciddi nedeni, kusurlu 
dua etme şekilleridir; işte bu yüzden size bu 
farkındalığın tüm insanlığa ulaşması gerektiğini 
söylüyorum. (279, 2 -7) 
33 Her zaman aynı içsel koleksiyonla dua 
etmezsiniz, dolayısıyla her zaman aynı huzuru 
ya da ilhamı deneyimlemezsiniz. 
34 İlham aldığınız ve düşüncelerinizi 
yükselttiğiniz durumlar vardır; ve tamamen 
kayıtsız kaldığınız başka durumlar da vardır. 
Mesajlarımı her zaman aynı şekilde nasıl 
alacaksınız? Dua anlarında Ruh'la işbirliği 
yapmak için zihninizi ve hatta bedeninizi 
eğitmelisiniz. 
35 Ruh her zaman Benimle birleşmeye 
hazırdır; ancak o anlarda ayağa kalkabilmek ve 
dünyevi yaşamında kendisini çevreleyen her 
şeyden kurtulabilmek için bedenin iyi 
durumda olmasına ihtiyacı vardır. 
36 Gerçek duaya erişmeye çalışın; çünkü dua 
etmeyi bilen kişi huzurun, sağlığın, umudun, 
ruhsal gücün ve sonsuz yaşamın anahtarını 
kendi içinde taşır. 
37 Yasalarımın görünmez kalkanı onu yeniden 
canlandırmalardan ve tehlikelerden 
koruyacaktır. Ağzında, yoluna karşı çıkan tüm 
düşmanları yere serecek görünmez bir kılıç 
taşıyacak. Fırtınaların ortasında bir deniz 
feneri onun yolunu aydınlatacaktır. İster 
kendisi için, ister dostlarının yararı için olsun, 
ihtiyaç duyduğu her an bir mucize elinin 
altında olacaktır. 
38 Dua edin, Ruh'un bu yüksek armağanını 
kullanın, çünkü geleceğin insanlarının 
yaşamlarını hareket ettiren bu güç olacaktır - 

(zaten) bedende olan bu insanlar (kendi) 
ruhlarını (Benim) Ruhum'la birleştirmeyi 
başaracaklardır. 
39 Aile babaları, çocuklarına rehberlik etmeleri 
için dua yoluyla kendilerine verilen ilhamlara 
sahip olacaklardır. 
40 Hastalar dua sayesinde sağlığına 
kavuşacaktır. Yöneticiler büyük sorunlarını 
duada ışığı arayarak çözecekler ve bilim 
adamları da aynı şekilde dua armağanıyla 
vahiyler alacaklardır. (40, 40 -47) 
41 Havariler: "İkinci Çağ "da havarilerim Bana 
nasıl dua etmeleri gerektiğini sordular ve Ben 
de onlara sizin "Babamız" dediğiniz mükemmel 
duayı öğrettim. 
42 Şimdi size söylüyorum: Kendinizi bu duaya, 
onun anlamına, alçakgönüllülüğüne ve 
inancına verin ki ruhunuz Benimkiyle 
bütünleşebilsin. Çünkü o zaman bu kutsanmış 
sözleri söyleyen artık bedensel dudaklar değil, 
kendisine uygun dille Benimle konuşan ruh 
olacaktır. (136, 64) 
43 Bana sadece dudaklarınızla "Baba" 
dememeye özen gösterin, çünkü birçoğunuz 
bunu mekanik olarak yapıyorsunuz. 
"Göklerdeki Babamız, adın kutsal kılınsın" 
dediğinizde, bu duanın yüreğinizin 
derinliklerinden gelmesini ve her bir cümle 
üzerinde derinlemesine düşünmenizi 
istiyorum, öyle ki sonrasında ilham alabilesiniz 
ve Benimle mükemmel bir birliktelik içinde 
olabilesiniz. 
44 Size, çocuğu Baba'ya gerçekten yaklaştıran 
güçlü ve başarılı duayı öğrettim. "Baba" 
kelimesini coşku ve hürmetle, yüceltme ve 
sevgiyle, inanç ve umutla telaffuz ettiğinizde, 
mesafeler kaybolur, mekan ortadan kalkar, 
çünkü ruhtan ruha olan o diyalog anında, ne 
Tanrı sizden uzaktır, ne de siz O'ndan 
uzaksınızdır. Bu şekilde dua edin ve sevgimin 
faydalarını elleriniz dolu olarak kalplerinize 
alacaksınız. (166, 52 -53) 
 
Mükemmel duanın dört yönü  
45 Güreşin, ruhsal mükemmelliğe ulaşmak için 
güreşin. Size bu hedefe ulaşmanın yolunu 
gösterdim. Yaşam yolundaki ihanetlere karşı 
sizi savunmak için her türlü maddi silahtan 
daha üstün bir "silah" olarak size duayı 
emanet ettim. Ama yasalarımı yerine 
getirdiğinizde en iyi silaha sahip olacaksınız. 
46 Dua nelerden oluşur? Dua dilekçe, şefaat, 
tapınma ve ruhsal tefekkürdür. Tüm parçaları 



gereklidir ve biri diğerinden gelir. Size 
doğrusunu söyleyeyim: Dilekçe, insanın 
arzularını yerine getirmemi, özlemlerini tatmin 
etmemi istemesinden ibarettir - yaşamında en 
önemli ve en sağlıklı olduğunu düşündüğü 
şeyi. Ve gerçekten, size söylüyorum, 
çocuklarım, Baba istekleri duyar ve herkese en 
çok ihtiyaç duyduğu şeyi, onun iyiliği için 
olduğunda verir. Ancak ruhunuzun 
kurtuluşuna aykırı bir şey istemekten sakının. 
Yalnızca maddi şeyler, bedensel hazlar ve 
geçici güç isteyenler ruhlarının zincire 
vurulmasını isterler. 
47 Fiziksel hazlar yalnızca acı getirir - yalnızca 
bu dünyada değil, ruhani dünyaya geçişten 
sonra da; çünkü orada bile bu fiziksel arzuların 
etkisi ulaşabilir; ve ruh kendini bunlardan 
kurtaramadığı için, bu arzular tarafından eziyet 
edilmeye devam eder ve reenkarne olmak ve 
maddi olarak yaşamaya devam etmek için 
tekrar tekrar dünyaya dönmek ister. Bu 
nedenle çocuklarım, ruhunuzun iyiliği için 
yalnızca gerçekten ihtiyacınız olanı isteyin. 
48 İkinci tür dua olan şefaat, komşunuza 
duyduğunuz sevgiden, bu dünyaya geldiğimde 
size Efendi olarak öğrettiğim sevgiden 
kaynaklanır. Yakındaki ve uzaktaki 
kardeşleriniz için, çeşitli uluslarda savaşın 
sonuçlarına maruz kalanlar için, bu dünyanın 
geçici yöneticilerinin zulmüne katlananlar için 
dua edin. 
49 Kendinizi hazırlayın, ey çocuklarım, 
hemcinsleriniz için dua edin, ancak bu şefaatte 
bile nasıl isteyeceğinizi bilmelisiniz, çünkü 
önemli olan ruhtur. Eğer bir kardeşiniz, anne 
babanız ya da çocuklarınız hastaysa, onlar için 
dua edin, ancak ruhun ihtiyacı bu değilse, bu 
yaşamda kalmaları için ısrar etmeyin. Bunun 
yerine, bu ruhun özgür bırakılmasını, çektiği 
acılarla arınmasını, acının ruhsal yükselişi 
teşvik etmesini isteyin. İşte bu nedenle Üstat 
size "İkinci Kez" "Baba, Senin İsteğin olsun" 
demeyi öğretmiştir. Çünkü Baba, ruhun neye 
ihtiyacı olduğunu çocuklarının hepsinden daha 
iyi bilir. 
50 Üçüncü tür dua olan İlahi Ruh'a tapınma, 
mükemmel olan her şeye tapınma anlamına 
gelir; çünkü bu tür bir dua aracılığıyla kendinizi 
mükemmellikle, tüm evreni kucaklayan 
sevgiyle birleştirebilirsiniz. Tapınmada 
hepinizin ulaşması gereken mükemmellik 
halini bulabilirsiniz ve tapınma sizi ruhsal 
tefekküre götürür; bu da tapınma ile birlikte 

sizi Ebedi Yaşamın Kaynağı olan İlahi Ruh ile 
birliğe getirir - Baba'nın Krallığına ulaşmanız 
için size her gün güç veren Kaynak. 
51 İşte böyle dua etmelisiniz: yalvarışla 
başlayıp ruhsal tefekkürle bitirmelisiniz. Bu 
size güç verecektir. 
52 O halde, iyi bir donanıma sahip 
olduğunuzda, sadece kendiniz için mücadele 
etmekle kalmamalı, aynı zamanda 
hemcinslerinizin de bu yolda ilerlemesine 
yardımcı olmalısınız. Çünkü ruhsallaşmanızı 
yalnızca kendiniz için gerçekleştiremezsiniz; 
tüm insanlığın kurtuluşunu sağlamak için 
mücadele etmelisiniz. (358, 10 - 17) 
 
Sözsüz, spontane kalp duası  
53 İnsanlar, işte Kutsal Ruh'un sesi, Tanrı'nın 
aklınız aracılığıyla ruhsal tezahürü, size yeni bir 
yasa ya da yeni bir öğreti değil, Baba ile 
iletişim kurmanın, O'nu kabul etmenin ve O'na 
tapınmanın yeni, daha gelişmiş, daha ruhsal ve 
daha mükemmel bir yolunu açıklıyor. (293, 66) 
54 Sözümü işiten, onun büyük yorumcuları 
haline gelen ama yine de Öğretimin en iyi 
amel-öğrencileri olmayan, size "Birbirinizi 
sevin" diyen İlahi Emri yerine getirmeyen ne 
kadar çok kişi var. 
55 Öte yandan, öğretilerimin bir zerresini bile 
pratikte uygulayan kişinin ne kadar kolay 
dönüştüğünü görün. Buna bir örnek ister 
misiniz? 
56 Hayatı boyunca Beni sevdiğini kelime 
dualarıyla anlatan biri vardı - başkaları 
tarafından formüle edilen ve anlamını 
bilmediği kelimelerden oluştuğu için 
kendisinin bile anlamadığı dualar. Ama çok 
geçmeden dua etmenin gerçek yolunu anladı 
ve eski alışkanlıklarını bir kenara bırakarak 
zihninin en iç kısmına yoğunlaştı, düşüncelerini 
Tanrı'ya gönderdi ve ilk kez O'nun varlığını 
hissetti. 
57 Efendisine ne diyeceğini bilemedi, göğsü 
hıçkırmaya ve gözleri yaşarmaya başladı. 
Zihninde tek bir cümle oluşmuştu: "Babacığım, 
seninle nasıl konuşacağımı bilmezken sana ne 
diyebilirim ki? 
58 Ama o gözyaşları, o hıçkırıklar, o içsel sevinç 
ve hatta onun şaşkınlığı, Baba'ya sizin insan 
dillerinizde ya da kitaplarınızda asla 
bulamayacağınız kadar güzel bir dille konuştu. 
59 Rabbiyle ruhani olarak dua etmeye 
başlayan insanın bu kekelemesi, bebeklerin ilk 
sözlerini andırır; bu sözler, hayata yeni 



başlayan bir varlığın ilk sözlerini duydukları için 
ebeveynleri için zevk ve haz kaynağıdır. (281, 
22 - 24) 
60 Daha gelişmiş ruh, insan sözünün ruhani 
düşüncenin ifadesini zayıflattığını ve azalttığını 
bilir. Bu nedenle, yükselmek ve varlığının en iç 
kısmında saklı taşıdığı sırrı yalnızca Tanrı'nın 
bildiği dilde ifade etmek için maddi dudakları 
sessiz bırakır. (11, 69) 
61 Düşüncelerinizi Babanızı aramak için 
yükselttiğinizi gördüğümde Ruhuma ne kadar 
sevinç veriyorsunuz. Size Varlığımı 
hissettiriyorum ve sizi huzurla dolduruyorum. 
62 Beni arayın, Benimle konuşun, 
düşüncelerinizin isteğinizi ifade etmek için çok 
beceriksiz olmasına aldırmayın; Ben onları 
nasıl anlayacağımı bilirim. Babanızla 
konuşurken duyduğunuz güvenle Benimle 
konuşun. Şikayetlerinizi en iyi arkadaşınıza 
anlatır gibi Bana anlatın. Bilmediklerinizi, size 
yabancı olan her şeyi Bana sorun, ben de size 
Üstat'ın sözüyle konuşayım. Ama dua edin ki, 
ruhunuzun Bana yükseldiği o kutlu anda, 
Babanızın size bahşettiği ışığı, gücü, bereketi 
ve huzuru alabilesiniz. (36, 15) 
63 Acılarınızı sessizce Bana anlatın, 
özlemlerinizi Bana sırlayın. Her şeyi bilmeme 
rağmen, ruhunuzun Baba ile mükemmel 
birlikteliğini uygulamaya hazır olana kadar 
kendi duanızı formüle etmeyi yavaş yavaş 
öğrenmenizi istiyorum. (110, 31) 
64 Dua, ihtiyaca göre uzun ya da kısa olabilir. 
Eğer arzu ederseniz, bedeniniz yorulmadığında 
ya da dikkatinizi gerektiren başka bir iş 
olmadığında bütün saatlerinizi bu ruhani 
mutluluk içinde geçirebilirsiniz. Ve o kadar kısa 
olabilir ki, sizi aniden gafil avlayan bir 
denemeye maruz kaldığınızda bir saniyeyle 
sınırlı kalabilir. 
65 Bana ulaşan, zihninizin dua oluşturmaya 
çalıştığı sözcükler değil, kendinizi Benim 
önümde gösterdiğiniz sevgi, inanç ya da 
ihtiyaçtır. Bu nedenle size dualarınızın sadece 
bir saniye süreceği durumlar olacağını 
söylüyorum, çünkü alıştığınız gibi düşünceler, 
cümleler veya fikirler formüle etmek için 
zamanınız olmayacak. 
66 Beni her yerde çağırabilirsiniz, çünkü Benim 
için yer fark etmez, çünkü aradığım şey sizin 
ruhunuzdur. (40, 36 - 38) 
67 İkinci Çağ'da bir kadın İsa'ya Tanrı'ya 
tapınması gereken yerin Yeruşalim olup 
olmadığını sorduğunda, Üstat ona şu yanıtı 

vermiştir: "Ne Yeruşalim'in ne de başka bir 
yerin Tanrı'ya tapınmak için doğru yer 
olmadığı zaman geliyor, çünkü O'na ruhta ve 
gerçekte tapınılacak", yani ruhtan ruha. 
68 Öğrencilerim benden dua etmeyi 
öğretmemi istediklerinde, onlara örnek olarak 
sizin Babamız dediğiniz duayı verdim ve 
böylece gerçek ve mükemmel duanın İsa'nınki 
gibi kalpten kendiliğinden gelen ve Baba'ya 
ulaşan dua olduğunu anlamalarını sağladım. 
İtaat, alçakgönüllülük, suçun itirafı, şükran, 
inanç, umut ve tapınma içermelidir. (162, 23 - 
24) 
 
Günlük dua 
69 Sevgili öğrenciler: Her gün ruhsal dua edin 
ve kendinizi mükemmelleştirmek için tüm iyi 
niyetinizi ortaya koyun. 
70 Unutmayın, Üstadınızla samimi bir 
birlikteliğe girmenin ve o anlarda sonsuz 
huzuru deneyimlemenin yanı sıra, bu benim 
İlahi İlhamlarımı almanız için en iyi fırsattır. 
Onlarda anlamadığınız ya da yanlış anladığınız 
her şeyin açıklamasını bulacaksınız. Bir 
tehlikeyi önlemenin, bir sorunu çözmenin, bir 
belirsizliği ortadan kaldırmanın yolunu 
bulacaksınız. Bu kutsanmış ruhani diyalog 
saatinde, tüm duyularınız aydınlanacak ve 
kendinizi iyilik yapmaya daha hazır ve eğilimli 
hissedeceksiniz. (308, 1) 
71 Beş dakikadan fazla sürmeyecek kadar kısa 
olsa bile, duayı ihmal etmeyin; ama duada, 
vicdanınızın ışığıyla kendinizi yakın bir 
incelemeye tabi tutun, böylece 
davranışlarınıza göz kulak olabilir ve neyi 
geliştirmeniz gerektiğini bilebilirsiniz. 
72 Dua ederken yükseldiğinizde zaman 
kavramını kaybederseniz, bu ruhsallaşmanın 
bir işareti olacaktır, çünkü birkaç dakikalığına 
da olsa zamanın dışına çıkabilmişsinizdir - 
materyalizmin kölelerinin yalnızca zevkleri ya 
da paralarının artması için arzuladıkları o 
zamanın. 
73 Kendini her gün inceleyen kişi düşünme, 
yaşama, konuşma ve hissetme biçimini 
geliştirecektir. (12, 30 - 32) 
74 Size bilgeliğin dua yoluyla kazanıldığını 
öğrettim, ama bu nedenle dualarınızı 
uzatmanızı istemiyorum. Sizden beş dakikalık 
bir dua talep ettim ve bununla kısaca dua 
etmenizi kastediyorum, böylece o anlarda 
kendinizi gerçekten Babanıza adayabilirsiniz; 
ancak kalan zamanınızı hemcinslerinize karşı 



manevi ve maddi görevlerinize ayırmalısınız. 
(78, 52) 
75 Şimdi size kendinizi donatmanız 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 ilham alarak günlük planınızı 
oluşturun ve şimdi yaşam mücadelesine 
yükselin. Bunu yaparken, güçlü olmayı ve itaat 
ve imanı bir an bile ihlal etmemeyi kendinize 
görev edinin. 
76 Doğrusu size söylüyorum, yakında sebatınız 
ve işlerinizin sonucu sizi şaşırtacak. (262, 7 - 8) 
 
Kendini yansıtma günü olarak dinlenme günü 
77 İlk kez size yedinci günü Bana adamayı 
öğrettim. İnsan kendini altı gün boyunca 
dünyevi görevlerini yerine getirmeye 
adadığına göre, en azından bir gününü 
Rabbinin hizmetine adaması doğruydu. Ondan 
ilk günü değil, son günü Bana adamasını 
istedim, öyle ki bu günde işlerinden 
dinlenebilsin ve kendini ruhsal tefekküre 
adayabilsin, böylece ruhuna Babasına 
yaklaşma ve dua yoluyla O'nunla konuşma 
fırsatı verebilsin. 
78 Dinlenme günü, kısa bir süreliğine de olsa 
hayatın zorlu dünyevi mücadelesini unutan 
insanın, vicdanına kendisiyle konuşma, yasayı 
hatırlatma fırsatı vermesi ve kendini 
sorgulaması, günahlarından tövbe etmesi ve 
yüreğinde tövbe etmek için asil kararlar alması 
için tesis edilmiştir. 
79 Şabat eskiden dinlenmeye, dua etmeye ve 
Yasa'yı incelemeye adanmış bir gündü. Ancak 
insanlar geleneği takip ederken, hemcinslerine 
karşı kardeşlik duygularını ve komşularına 
karşı manevi görevlerini unuttular. 
80 Zaman geçti, insanlık ruhsal olarak gelişti ve 
Mesih size dinlenme günlerinde bile aktif 
hayırseverlik uygulamanız ve tüm iyi işleri 
yapmanız gerektiğini öğretmek için geldi. 
81 İsa size bir günün derin düşünmeye ve 
fiziksel dinlenmeye adanmış olmasına rağmen, 
Ruh'un görevinin yerine getirilmesi için ne 
günün ne de saatin önceden 
belirlenemeyeceğini anlamanız gerektiğini 
söylemek istemiştir. 
82 Üstat sizinle en büyük açıklıkla 
konuşmasına rağmen, insanlar bundan saptılar 

ve her biri kendisi için en uygun olan günü 
seçti. Bu nedenle, bazıları Şabat'ı dinlenmeye 
adanmış bir gün olarak tutmaya devam 
ederken, diğerleri ibadetlerini kutlamak için 
Pazar gününü seçtiler. 
83 Bugün sizinle bir kez daha konuşuyorum ve 
öğretilerim size yeni bilgiler getiriyor. Pek çok 
deneyim yaşadınız ve kendinizi geliştirdiniz. 
Bugün hangi günü dünyevi işlerden arınmaya 
ayırdığınız önemli değil, ama her gün sizin için 
çizdiğim yolda yürümeniz gerektiğini 
bilmelisiniz. Dualarınız için sabit bir saat 
olmadığını anlayın; günün her vakti dua etmek 
ve hemcinslerinizin yararına Benim öğretimi 
uygulamak için uygundur. (166, 31 - 35) 
 
İsteyin ve alacaksınız  
84 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. (262, 72) 
85 Sefaletten korkmayın, o sadece geçicidir ve 
onun içinde dua etmeli ve Eyüp'ün sabrını 
örnek almalısınız. Bolluk geri dönecek ve o 
zaman Bana teşekkür etmek için yeterli sözcük 
bulamayacaksınız. 
86 Ey kutsanmış hastalar, eğer bir kez hastalık 
sizi üzerse, umutsuzluğa kapılmayın; ruhunuz 
hasta değildir. Kendinizi dua ederek Bana 
yükseltin; imanınız ve ruhsallaşmanız sizi 
beden sağlığınıza kavuşturacaktır. Size 
öğrettiğim şekilde dua edin: ruhsal olarak. (81, 
43 - 44) 
87 Deneme anlarında, kısa ama yüksek sesle 
ve içtenlikle dua edin; kendinizi rahatlamış 
hissedeceksiniz; ve Rabbinizle uyum içinde 
olmayı başardığınızda, size Benim İsteğim 
sizin, sizin İsteğiniz de Benim diyebileceğim. 
(35, 7) 
88 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. 
89 Bununla 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 hissediyorsanız, Bana 
söylemenize gerek yoktur. Ruhun sesini nasıl 
duyacağımı ve onun dilini nasıl anlayacağımı 
biliyorum. Sizin için bunu bilmekten daha 
büyük bir mutluluk var mı? Yoksa ne yapmam 
gerektiğini söylemeniz için size güvendiğimi mi 
sanıyorsunuz? (247, 52 - 54) 
90 Size dua etmeyi ve başkaları için istemeyi 
öğrettim, ama kendiniz için istediğinizde de 
sizi dinliyorum. Bu duayı kabul ediyorum. Ama 
size söylüyorum, henüz olgunlaşmadığınız için 
isteğinize göre size verdiğim zaman sona erdi. 
Şimdi öğrencilerim gibi davranmanız ve dua 
ederken Bana aklınızı ve yüreğinizi sunmanız, 
yine de içlerinde okumama ve İsteğimi 
yapmama izin vermeniz Benim İsteğimdir. 
(296, 69) 
91 Bana soru sorduğunuzda ya da Bana 
sorduğunuzda, sorununuzu Bana açıkça ifade 
etmek için kendinizi zorlamayın ya da 
zihninizde en iyi ifadeleri aramaya çalışmayın. 
Ruhunuzun şu anda kendini dünyadan 
ayırması ve ilhamımı alabilmeleri için 
kalbinizin ve zihninizin saf olması Benim için 
yeterlidir. Eğer varlığımı içinizde 
hissedemiyorsanız, Bana harika sözler 
söylemenizin ne yararı var? Ben her şeyi 
bilirim ve sizi anlayabilmem için Bana hiçbir 
şey açıklamanıza gerek yoktur. (286, 9 - 10) 
92 Eğer benim öğretimi anlayabilirseniz, bu 
size pek çok tatmin ve yukarıya doğru 
evrimleşebilmeniz için pek çok fırsat 
verecektir. Herhangi bir karar vermeden önce 
dua etmeyi öğrenin, çünkü dua Babanızdan 
istemenin mükemmel bir yoludur, çünkü 
O'ndan yaşam mücadelesinde hayatta kalmak 
için ışık ve güç istiyorsunuz. 
93 Dua ettiğinizde, iyiyi kötüden, tavsiye 
edileni yapılmaması gerekenden açıkça ayırt 
etmenizi sağlayacak olan aydınlanma kısa 
sürede aklınıza gelecektir ve bu da kendinizi 
vicdanın sesini duymaya içten nasıl 

hazırlayacağınızı bildiğinizin en açık kanıtı 
olacaktır. 
94 Sıkıntılarınıza sabırla katlanın ve eğer 
imtihanlarınızın anlamını kavrayamıyorsanız, 
dua edin ki onların anlamını size açıklayayım 
ve böylece onları içsel olarak onaylayabilesiniz. 
(333,61 - 62, 75) 
95 Dudaklarınız ya da düşünceleriniz Bana her: 
"Tanrım, bana merhamet et, acıma - Tanrım, 
beni bağışlamanı esirgeme" dediğinde, 
cehaletinizi, kafa karışıklığınızı ve Beni ne 
kadar az tanıdığınızı kanıtlamış olursunuz. 
96 Bana acınıza merhamet etmemi mi 
söylüyorsunuz? Benden çocuklarıma 
merhamet etmemi mi istiyorsunuz? 
Günahlarınızı bağışlamam için Bana yalvarın - 
Ben, sevgi, lütuf, merhamet, bağışlama ve 
şefkat olan Ben? 
97 Yeryüzünde katı kalpli olanları harekete 
geçirmeye çalışmanız, gözyaşları ve 
yakarışlarla komşularına karşı merhametin 
zerresine sahip olmayanlarda merhamet 
uyandırmaya çalışmanız iyidir; ancak bu 
ifadeleri ya da düşünceleri sizi sevgiden ve sizi 
sonsuza dek sevmek için yaratanı harekete 
geçirmek için kullanmayın. (336, 41 - 43) 
98 Yeryüzündeki insan yaşamıyla ilgili her 
konuda Baba'nın size bahşettiği büyük 
nimetlerden memnun olun. Ruhunuza ve 
bedeninize [maddeye] yıkım getirebilecek 
şeyleri istemeyin. Benden isteyebileceğinizden 
çok daha fazlasını size verebilirim. Ama yaşam 
yolunda gerçekten nelerden yoksun 
olduğunuzu bilen benim. Size dedim ki: Yasamı 
nasıl yerine getireceğinizi bilirseniz, Beni tüm 
görkemimle göreceksiniz. (337, 21) 
 
Şefaatin bereketi  
99 Sadece sözlerle dua etme alışkanlığı 
edinmeyin, ruhunuzla dua edin. Ben de size 
diyorum ki: dua ile kutsayın, dostlarınıza ışık 
dolu düşünceler gönderin, kendiniz için bir şey 
istemeyin; unutmayın: Kim Benim olanla 
ilgilenirse, Ben her zaman onun üzerinde bir 
koruyucu olurum. 
100 Sevgiyle ektiğiniz tohum birçok şekilde 
size geri dönecektir. (21, 3 - 4) 
101 Sadece acı verici bir sınavdan geçerken 
dua etmeyin, huzur içindeyken de dua edin, 
çünkü o zaman kalpleriniz ve zihinleriniz 
başkalarıyla meşgul olabilecektir. Yalnızca size 
iyilik yapmış olanlar ya da size zarar vermemiş 
olanlar için de dua etmeyin; çünkü bu sevap 



olsa da, size bir şekilde zarar vermiş olanlar 
için şefaat etmeniz kadar büyük değildir. (35, 
8) 
102 Şimdi size ne öğretiyorum? Her şeyi ve 
herkesi yürekten ve ruhen kutsamayı; çünkü 
bu şekilde kutsayan kişi, herkese sıcaklığını 
veren Babası gibidir. Bu nedenle size diyorum 
ki: Ruhunuzla, düşüncelerinizle, kalbinizle 
kutsamayı öğrenin; huzurunuz, gücünüz ve 
kalp sıcaklığınız, ne kadar uzakta olursa olsun, 
gönderdiğiniz kişiye ulaşacaktır. 
103 Tüm insanlar birbirlerini tanımadan ya da 
hiç görmeden birbirlerini kutsasalardı ne 
olurdu?: yeryüzünde mükemmel bir barış 
hüküm sürerdi, savaş hayal bile edilemezdi! 
104 Bu mucizenin gerçekleşmesi için, erdemde 
sebat ederek ruhunuzu yüceltmelisiniz. Bunun 
imkansız olduğunu mu düşünüyorsunuz? (142, 
31 m.) 
105 İsteyin, size verilecektir. İnsan 
kardeşlerinizin iyiliği için arzu ettiğiniz her şeyi 
Benden isteyin. İsteyin, isteğinizi ihtiyaç 
sahiplerininkiyle birleştirin, istediğinizi size 
vereceğim. (137, 54) 
 
Dua ihtiyacı 
106 "İzleyin ve dua edin", size tekrar tekrar 
söylüyorum; ama bu tür tavsiyelere alışmanızı 
değil, üzerinde düşünmenizi ve harekete 
geçmenizi istiyorum. 
107 Sizi dua etmeye çağırıyorum çünkü dua 
etmeyen kişi kendini gereksiz, maddi ve bazen 
de anlamsız düşüncelere kaptırır; bu da 
farkında olmadan kardeş savaşlarını destekler 
ve besler. Ama dua ettiğinizde, düşünceniz 
sanki bir ışık kılıcı gibi, karanlığın perdelerini ve 
bugün pek çok varlığı hapseden ayartma 
tuzaklarını parçalar; çevrenizi ruhani güçle 
doyurur ve kötülüğün güçlerine karşı koyar. (9, 
25 - 26) 
108 İnsanlar, kendi özlerini keşfedebilmek için 
dua etmenin ve bu yaşamın ötesinde yatan 
ruhsal tefekkürün önemi üzerinde 
düşünemeyecek kadar her zaman dünyanın 
ihtişamıyla meşgul olmuşlardır. Dua eden kişi 
Baba'yla konuşur ve sorduğunda hemen yanıt 
alır. İnsanların ruhani konulardaki cehaletleri 
dua etmemelerinin bir sonucudur. (106, 33) 
109 Ruhunuza ve dünyaya hakkını adil bir 
şekilde nasıl vereceğinizi bileceğiniz bir 
zamana yaklaşıyorsunuz. Her girişimden önce 
dua ettiğinizde, size emanet edileni nasıl 
koruyacağınızı bildiğinizde, gerçek bir dua 

zamanı, fanatizmden uzak bir Tanrı'ya ibadet 
zamanı olacaktır. 
110 Bir kişi kendi isteğini yerine getirmek 
yerine önce dua ederek Babasına sorarsa nasıl 
hata yapabilir? Dua eden kişi Tanrı'yla birlik 
içinde yaşar, Babası'ndan aldığı nimetlerin 
değerini bilir ve aynı zamanda geçirdiği 
denemelerin anlamını ya da amacını anlar. 
(174, 2 - 3) 
 
Dua yaşamının iyileştirici etkileri  
111 Size her zaman şöyle dedim: Dua edin. 
Bugün size dua yoluyla bilgeliğe 
erişebileceğinizi söylüyorum. Eğer tüm 
insanlar dua etseydi, benim çizdiğim ışık 
yolundan asla sapmazlardı. Dua sayesinde 
hastalar iyileşecek, artık imansız kalmayacak 
ve ruhlar huzura kavuşacaktı. 
112 Benim lütfumu reddeden bir insan nasıl 
mutlu olabilir? Sevgi, merhamet ve nezaketin 
insan yaşamının nitelikleri olmadığını mı 
düşünüyor? (69, 7 - 8) 
113 Bilin ki, içinde sevgi olmayan sözün ne 
yaşamı ne de gücü vardır. Bana sevmeye nasıl 
başlayabileceğinizi ve bu duyguyu 
kalplerinizde uyandırmak için ne yapmanız 
gerektiğini soruyorsunuz ve ben de size şunu 
söylüyorum: Öncelikle yapmanız gereken şey 
doğru bir şekilde dua edebilmektir. Bu sizi 
Efendiye yaklaştıracaktır ve o Efendi Benim. 
114 Dua ederken teselli, esin ve güç bulacak, 
tanık ya da aracı olmadan Tanrı'yla güven 
içinde konuşabilmenin nefis tatminini 
yaşayacaksınız. Tanrı ve ruhunuz bu tatlı 
sırdaşlık, ruhani söylem ve kutsama anında 
birleşti. (166, 43 - 44) 
115 Ne zaman bir sırdaşa, iyi bir dosta ihtiyaç 
duyarsanız, Bana dönün ve yüreklerinizde var 
olabilecek acıları Benimle paylaşın; Ben de size 
en iyi yolu - aradığınız çözümü - tavsiye 
edeyim. 
116 Eğer ruhunuz yüklerle ağırlaşıyorsa, bunun 
nedeni günah işlemiş olmanızdır. Sizi kabul 
edeceğim ve yargılamamda iyiliksever 
olacağım, ıslah etme kararlılığınızı 
güçlendireceğim ve kaybettiğiniz gücü size geri 
vereceğim. 
117 Yalnızca benim öğretilerimi uygulamak sizi 
lütuf içinde tutacak ve ruhsal ve fiziksel 
sağlığınızı koruyacaktır. Kazandığınız deneyim, 
ruhunuzda azar azar biriktirdiğiniz bir ışık 
olacaktır. (262, 20 - 21) 



118 Uyanık yaşamayı bilen ruh, Rabbinin 
kendisi için çizdiği yoldan asla sapmaz ve daha 
yüksek gelişimine ulaşana kadar mirasını ve 
yeteneklerini ortaya koyabilir. 
119 Bu varlık denemelerde ilerlemelidir çünkü 
uyanık bir şekilde yaşar ve maddenin 
kendisine hükmetmesine asla izin vermez. 
İzleyen ve dua eden kişi her zaman hayatın 
krizlerinden galip çıkacak ve hayatın yolunu 
sağlam adımlarla kat edecektir. 
120 Dua etmeyi ve nöbet tutmayı unutan 
kişinin davranışı ne kadar farklıdır! İnsanın 
içine yerleştirdiğim en iyi silahlar olan inanç, 
sevgi ve bilginin ışığıyla kendini savunmaktan 
gönüllü olarak vazgeçer. Sezgileri, vicdanı ve 
rüyaları aracılığıyla kendisiyle konuşan iç sesini 
duymayan kişidir. Ancak kalbi ve zihni bu dili 
anlamaz ve kendi ruhunun mesajına inanmaz. 
(278, 2 - 3) 
121 Dua, sorularınız, endişeleriniz ve ışık 
arzunuzla Bana ulaşmanız için ruhunuza 
vahyedilen araçlardır. Bu diyalog sayesinde 
şüphelerinizi giderebilir ve bazı sırları gizleyen 
perdeyi yırtabilirsiniz. 
122 Dua, gelecek zamanlarda çiçek açacak ve 
bu insanlık arasında meyve verecek olan 
ruhtan ruha diyaloğun başlangıcıdır. 
123. Bugün tüm bunları Beni dinleyen bu halka 
açıkladım, öyle ki onlar ruhsallaşma zamanının 
öncüleri olabilsinler. (276, 18 - 19) 
 
Duanın gücü 
124 Sizden biri dua ettiğinde, ruhsal alandaki 
düşünceleriyle ne elde ettiğinin farkında 
değildir. Bu nedenle, insan kardeşleriniz için - 
savaşta kendilerini yok eden halklar için - dua 
ettiğinizde, ruhunuzun da o anlarda kötülüğe 
karşı zihinsel bir savaş verdiğini ve barış, akıl, 
adalet ve onlar için iyilik arzusu olan kılıcınızın 
nefret, intikam ve kibir silahlarına karşı 
geldiğini öğrenmelisiniz. 
125 Artık insanların duanın gücünün farkına 
varma zamanı gelmiştir. Duanın gerçek bir 
güce ve ışığa sahip olabilmesi için, onu Bana 
sevgiyle göndermeniz gerekir. (139, 7 - 8) 
126 Duada birleşen düşünce ve ruh, insanda 
her türlü insan gücünden daha üstün bir güç 
yaratır. 
127 Dua ile zayıf olan güçlenir, korkak olan 
cesaretle dolar, cahil olan aydınlanır, çekingen 
olan kendini bilmez olur. 
128 Ruh, gerçek duaya ulaşmak için zihinle 
uyumlu bir şekilde çalışabildiğinde, kendi 

varlığını ilgilendiren şeylerden geçici olarak 
uzaklaşan, kendini başka yerlere transfer 
eden, bedenin etkisinden kurtulan ve kendini 
iyilik yapma, kötülükleri ve tehlikeleri 
defetme, ihtiyacı olanlara bir ışık kıvılcımı, bir 
damla merhem veya bir nefes huzur getirme 
mücadelesine adayan görünmez bir asker 
haline gelir. 
129 Size anlattıklarımdan, bu insanlığı ele 
geçirmiş olan kaosun ortasında ruhunuzla ve 
zihninizle ne kadar çok şey yapabileceğinizi 
anlayın. Birbirine zıt düşünce ve fikirler 
dünyasındasınız; tutkuların öfkelendiği ve 
nefret duygularının çarpıştığı, düşüncenin 
materyalizmle karıştırıldığı ve ruhani varlıkların 
karanlıkla kuşatıldığı bir dünyadasınız. 
130 Sadece dua yoluyla zihinsel ve ruhsal 
olarak ışığın bölgelerine, barışın alanlarına 
yükselmeyi öğrenmiş olanlar, tüm insani 
tutkuların yansıdığı mücadeleler dünyasına 
yenilmeden girebilecek ve tam tersine, ruhun 
ışığına ihtiyaç duyanlar için yararlı bir şeyler 
bırakabileceklerdir. (288, 18 - 22) 
131 Dua etmeyi öğrenin, çünkü ihanete karşı 
kendinizi savunabileceğiniz gibi, duayla da pek 
çok iyilik yapabilirsiniz. Dua bir kalkan ve 
silahtır; düşmanlarınız varsa kendinizi duayla 
savunun. Ancak bilin ki bu silah kimseyi 
yaralamamalı ya da zarar vermemelidir, çünkü 
tek amacı karanlığa ışık getirmektir. (280, 56) 
132 Doğanın güçleri insana karşı serbest 
bırakılır. Korkmamalısınız çünkü kötülüğü 
yenmeniz ve insan kardeşlerinizi 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. 
133 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. (250, 24 - 25) 
134 Size gerçekten söylüyorum, eğer ruh, 
düşünce ve irade olarak zaten birlik içinde 
olsaydınız, tek başına duanız, birbirlerine 
saldırmak isteyecekleri Saat'e hazırlık içinde 
yaşayan ulusları durdurmaya yeterdi. 
Düşmanlıkları ortadan kaldıracak, 
hemcinslerinizin tüm o kötü planlarına engel 
olacak, güçlüleri yenen görünmez bir kılıç ve 



zayıfları koruyan güçlü bir kalkan gibi 
olacaksınız. 
135 İnsanlık, daha yüksek bir gücün bu bariz 
kanıtı karşısında bir an durup düşünecek ve bu 
düşünme onu, aksi takdirde doğanın ve 
unsurlarının elinden alacağı pek çok şiddetli 
sarsıntı ve ziyaretten kurtaracaktır. (288, 27) 
136 Eğer büyük bir inancınız ve duanın gücü 
hakkında daha büyük bir bilginiz olsaydı, 
düşünme yetiniz aracılığıyla ne kadar çok 
merhamet işi yapardınız. Ancak ona sahip 
olduğu tüm gücü vermemişsinizdir ve bu 
nedenle, gerçekten hissedilen ve gerçek bir 
dua anında neyi önlediğinizi çoğu zaman fark 
etmezsiniz. 
137 Daha yüce bir şeyin dünyanızda en 
insanlık dışı savaşların patlak vermesini 
engellediğinin farkında değil misiniz? Bu 
mucizenin, ruhlarıyla karanlık güçlerle savaşan 
ve savaşa karşı koyan milyonlarca erkek, kadın 
ve çocuğun dualarından etkilendiğinin farkında 
değil misiniz? Dua etmeye devam edin, 
izlemeye devam edin, ama bu faaliyete 
elinizden gelen tüm inancı katın. 
138 Dua edin ve savaşın, acının ve sefaletin 
üzerine düşüncelerinizin barış örtüsünü serin; 
bu örtüyle, koruması altında hemcinslerinizin 
aydınlanma ve sığınma bulacağı bir kalkan 
oluşturacaksınız. (323,24 - 26) 
 
Tanrı'ya ibadet olarak Tanrı ve komşu sevgisi  
139 Bilin ki, ey yeni öğrencilerim, Babanızın 
size olan sevgisi nasıl sürekliyse, sizin de 
Rab'be olan saygı ve hürmetiniz, bunları 
sunmak için belirli zamanları ya da günleri 
beklemeden sürekli olmalıdır. Ama fanatizme 
düşmeden sevgi işlerimi her gün nasıl 
hatırlayacağınızı bilmek istiyorsanız, size 
söyleyeceğim: yaşamınız, birbirinizi severek 
her şeyi yaratan O'na sürekli bir saygı duruşu 
olmalıdır. 
140 Böyle davranın ki, Benden 
alçakgönüllülükle dilediğiniz şeyi size vereyim: 
suçlarınız bağışlansın. Sizi teselli ediyor ve 
rahatlatıyorum; ama size söylüyorum: 
Hatalarınızı keşfettiğinizde ve vicdanınız sizi 
yargıladığında, dua edin, hatalarınızı düzeltin, 
kendinizi güçle donatın ki aynı günahı bir daha 
işlemeyesiniz ve sizi bağışlamam için tekrar 
tekrar Bana yalvarmak zorunda kalmayasınız. 
Yükselebilmeniz ve ışığa ve ruhsallaşmaya 
erişebilmeniz için Sözüm size öğretir. (49, 32 - 
33) 

141 "Susadım" dedim, sözlerimi anlamayan ve 
ölüm mücadelemle beslenen o kalabalığa. 
Acımın farkında olmadan ruhumu yaralayanın 
sadece bir kalabalık değil, tüm dünya 
olduğunu gördüğüm bugün ne diyebilirim ki? 
142 Susuzluğum sonsuz, akıl almaz derecede 
büyük ve sadece senin sevgin onu giderebilir. 
Neden Bana sevgi yerine dışsal bir kült 
sunuyorsunuz? Ben sizden su isterken, sizin 
Bana safra ve sirke sunduğunuzu bilmiyor 
musunuz? (94, 74 - 75) 
143 Size doğrusunu söyleyeyim, Beni en 
hararetle sevecek olanlar çok acı çekmiş ve 
Beni sık sık incitmiş olanlardır, onların kalpleri 
sürekli olarak Benim İlahiliğime bir sunu 
sunacaktır. Bu ne maddi armağanlar, ne 
ilahiler ne de dünyevi sunaklar olacaktır. 
Benim için en hoş sunu ve ibadetin kardeşleri 
için yaptıkları sevgi işleri olduğunu bilirler. (82, 
5) 
144 Günden güne ruhani dualarınız Bana 
ulaşıyor, dünyevi doğanızın bilmediği bir dille, 
çünkü bunlar dudaklarınızdan dökülen 
kelimeler ya da zihninizin oluşturduğu fikirler 
değil. Ruhun duası o kadar derindir ki, insan 
yetilerinin ve duyularının ötesindedir. 
145 Bu duada ruh, yüksek ruhların ikamet 
ettiği ışık ve huzur bölgelerine girer ve orada 
kendini bu özle doyurur ve sonra gücü ona 
aktarmak için fani bedenine geri döner. (256, 
63 - 64) 
146 İnsanlar: Nasıl dua edeceğinizi bilmenizin 
zamanı geldi. Bugün size yere kapanın 
demiyorum, dudaklarınızla dua etmenizi ya da 
güzel dualarla seçilmiş sözcüklerle Bana 
yakarmanızı öğretmiyorum. Bugün size 
söylüyorum: Zihinsel olarak Bana dönün, 
ruhunuzu yükseltin ve Ben her zaman 
Varlığımı hissettirmek için aşağı ineceğim. 
Tanrınızla nasıl konuşacağınızı bilmiyorsanız, 
tövbeniz, düşünceleriniz, acınız Benim için 
yeterli olacaktır, sevginiz Benim için yeterli 
olacaktır. 
147 Bu benim duyduğum dil, anladığım dil, 
kelimelerin olmadığı dil, doğruluk ve 
samimiyetin dili. Bu Üçüncü Çağ'da size 
öğrettiğim dua budur. 
148 Ne zaman iyi bir iş yapsanız, benim 
huzurumu, güvencemi ve umudumu 
hissettiniz, çünkü Baba o zaman size çok 
yakındır. (358, 53 - 55) 
149 İnsani kibir ve gösteriş olan her şeyi 
reddediyorum, çünkü sadece ruhani olan, asil 



ve cömert olan, saf ve ebedi olan Ruhuma 
ulaşır. Samiriyeli kadına söylediğimi hatırlayın: 
"Tanrı Ruh'tur ve O'na tapınanlar O'na ruhta 
ve gerçekte tapınmalıdırlar". Beni Sonsuz'da, 
Saf olan'da arayın ve orada bulacaksınız. 
150 Sizin için yarattığım şeyi neden Bana 
sunuyorsunuz? Eğer sizin işiniz değilse neden 
Bana çiçek sunuyorsunuz? Öte yandan, Bana 
sevgi, merhamet, bağışlama, adalet, 
komşunuza yardım gibi işler sunarsanız, bu 
haraç kesinlikle manevi olacak ve Baba'ya bir 
okşayış gibi, çocukların Rablerine yeryüzünden 
gönderdikleri bir öpücük gibi yükselecektir. 
(36, 26 + 29) 
151 Tanrı'ya tapınmanızı maddi toplantı 
yerleriyle sınırlamanızı da istemiyorum, çünkü 
o zaman ruhunuzu hapsetmiş ve sonsuzluğu 
kazanmak için kanatlarını açmasına izin 
vermemiş olursunuz. 
152 Üzerinde beklediğim tapınmayı 
kutlamanız için size bıraktığım sunak, tüm 
dinlerin, tüm kiliselerin ve mezheplerin 
ötesinde, herhangi bir sınırlama olmaksızın 
yaşamın kendisidir; çünkü ruhani, ebedi ve 
ilahi olanda temellenmiştir. (194,27 - 28) 
 
Tanrı ve insan arasındaki diyalog  
153 Bugün size bir kez kavrandığında 
gerçekleştirilmesi en kolay olan bir öğretiyle 
geliyorum, dünyaya gerçekleştirilmesi 
imkansız gibi görünse bile. Size yaşamınız, 
çalışmalarınız ve ruhsal dualarınız aracılığıyla 
Tanrı'ya duyulan sevginin tapınmasını 
öğretiyorum; bu tapınma herhangi bir yerde 
dudaklardan dökülmez ve esinlenmek için kült 
eylemlere ya da imgelere ihtiyaç duymaz. (72, 
21) 
154 İnsanlar Bende uzak, ulaşılmaz bir Tanrı 
tanımak isterken, Ben onlara kirpiklerinin 
gözlerine olduğundan daha yakın olduğumu 
kanıtlamak için yola çıktım. 
155 Mekanik bir şekilde dua ederler ve acil 
olarak istedikleri her şeyin hemen 
gerçekleştiğini görmezlerse, cesaretleri 
kırılarak haykırırlar: "Tanrı bizi duymadı". 
156 Eğer nasıl dua edeceklerini bilselerdi, 
kalplerini ve zihinlerini ruhlarıyla 
birleştirselerdi, Rab'bin İlahi sesini ruhlarında 
duyabilir ve O'nun Varlığının kendilerine çok 
yakın olduğunu hissedebilirlerdi. Ama 
dışsallaştırılmış kültler aracılığıyla Bana 
sorarlarsa varlığımı nasıl hissedecekler? 
Rablerine kendi elleriyle yaptıkları suretlerde 

bile tapınırlarsa, ruhlarının duyarlı hale 
gelmesini nasıl başarabilirler? 
157 Size çok yakın olduğumu, Benimle kolayca 
bağlantı kurabileceğinizi, Beni 
hissedebileceğinizi ve ilhamlarımı 
alabileceğinizi anlamanızı istiyorum. (162, 17 - 
20) 
158 Ruhun Tanrısını bulabilmesine yardımcı 
olan sessizliği uygulayın. Bu sessizlik bir bilgi 
pınarı gibidir ve ona giren herkes bilgeliğimin 
berraklığıyla dolar. Sessizlik, sadece ruhun 
erişebildiği, yıkılmaz duvarlarla çevrili bir yer 
gibidir. İnsan, Tanrı'yla bağlantı kurabileceği 
gizli yerin bilgisini sürekli olarak içinde taşır. 
159 Nerede olduğunuzun önemi yoktur, ister 
bir dağın tepesinde ister bir vadinin 
derinliklerinde, bir şehrin kargaşasında, evin 
huzurunda ya da bir savaşın ortasında olun, 
Rabbinizle her yerde bağlantı kurabilirsiniz. 
Beni mabedinizde, yüceliğinizin derin 
sessizliğinde aradığınızda, evrensel ve 
görünmez tapınağın kapıları anında açılacak ve 
böylece her ruhta mevcut olan Babanızın 
evinde olduğunuzu gerçekten 
hissedebileceksiniz. 
160 Sınavların acısı sizi ağırlaştırdığında ve 
yaşamın ıstırapları duygularınızı yok ettiğinde, 
biraz huzura kavuşmak için sıcak bir istek 
duyduğunuzda, uyku odanıza çekilin ya da 
sessizliği, kırların yalnızlığını arayın; orada 
vicdanınızın rehberliğinde ruhunuzu kaldırın ve 
kendinizi bırakın. Sessizlik, fiziksel gözlerle 
görülemeyen bir alem olan ruhun alemidir. 
161 Manevi coşkuya girildiği anda, yüksek 
duyuların uyanması, sezginin devreye girmesi, 
ilhamın parlaması, geleceğin görülebilmesi ve 
manevi yaşamın uzak olanı açıkça tanıması ve 
daha önce ulaşılamaz görüneni mümkün 
kılması sağlanır. 
162 Bu mabedin, bu hazinenin sessizliğine 
girmek istiyorsanız, yolu kendiniz 
hazırlamalısınız, çünkü ancak gerçek saflıkla 
oraya girebilirsiniz. (22, 36 - 40) 
163 Peygamberlerimin insanlığı uyarmak için 
yeniden ortaya çıkmaları gereklidir. Çünkü 
kendilerini yok eden, hırs ve şiddetle körleşmiş 
halklar varken, ışığımı alan ve insanlığı 
tarafsızca yargılayanlar görevlerini 
üstlenmekten ve İyi Haberi paylaşmaktan 
korkarlar. 
164 Eğer insanlar ruhla nasıl dua edeceklerini 
bilselerdi, sesimi duyarlar, ilhamımı alırlardı. 
Ama her dua ettiklerinde, ruhani gözlerinin 



üzerinde Varlığımın ışığını onlardan gizleyen 
bir perde vardır. Bedenlerinin dinlendiği 
anlarda insanlara gelmeli, ruhlarını 
uyandırmalı, onu çağırmalı ve onunla 
konuşmalıyım. Gecenin derinliklerinde bir 
hırsız gibi yüreğinize girip sevgi tohumunu 
eken Mesih'tir. (67, 29) 
165 Aynı anda hem dua etmeyi hem de 
meditasyon yapmayı öğrenin ki, her birinizin 
içinde bilgi ve anlayış ortaya çıksın. (333, 7) 
166 Maneviyat özgürlüktür. Bu nedenle, şu 
anda Beni duyanlar ve bu özgürleştirici 
öğretinin anlamını kavrayanlar, önlerinde 
mücadele edecekleri geniş bir vadinin 
açıldığını görürler ve Yüce Yaratıcı Tanrı'nın 
Kendisi ile insan arasında diyalog kurmak için 
geldiği zamanın geldiğine tanıklık ederler. 
(239, 8) 
167 Mesih'in öğretisi ruhsaldı, ama insanoğlu 
onu alçak ruhların kavrayabileceği bir hale 
getirmek için ayinler ve şekillerle çevreledi. 
168 Materyalizasyonun, aldatmacanın ve 
kusurluluğun her kültten yok olacağı, her 
insanın kendi ruhu vasıtasıyla tamamen ruh 
olan Tanrısını tanıyacağı büyük vahiylerin 
ruhunun zamanına girmiş bulunuyorsunuz. Bu 
şekilde mükemmel birlikteliğin şeklini 
keşfedecektir. (195, 77 - 78) 
169 İnsanlar ruhumla sohbet etmeyi 
öğrendikten sonra artık kitaplara bakmalarına 
ya da soru sormalarına gerek kalmaz. 
170 Bugün hala daha fazlasını bilmek için 
inandıkları kişilere soruyorlar ya da gerçeği 
bulma arzusuyla kutsal yazıları ve kitapları 
araştırıyorlar. (118, 37) 
171 Kısa bir süre için her gün meditasyon 
yapmayı öğrenseydiniz ve meditasyonunuz 
Ruhsal Yaşamla ilgili olsaydı, sonsuz 
açıklamalar keşfeder ve başka hiçbir şekilde 
elde edemeyeceğiniz vahiyler alırdınız. 
172 Ruhunuz zaten Beni sorgulamak ve 
yanıtımı almak için yeterli ışığa sahiptir. İnsan 
ruhu halihazırda büyük bir gelişim seviyesine 
ulaşmıştır. Mütevazı bir geçmişe sahip olan ve 
bilgi eksikliklerine rağmen, derin gözlemleriyle 
ve başkaları için açıklanamaz olan şeyleri 
kendilerine açık bir şekilde izah etmeleriyle sizi 
şaşırtan insan dostlarınızı gözlemleyin. Bunu 
kitaplardan mı yoksa okullardan mı 
öğreniyorlar? Ancak sezgi ya da zorunluluktan 
dolayı ruhani duanın bir parçası olan 
meditasyon armağanını keşfetmişlerdir. 
Etkilerden ve önyargılardan korunarak inzivaya 

çekildiklerinde, Ebedi olanla, Ruhani olanla, 
Gerçek olanla iletişim kurmanın yolunu 
keşfettiler; ve bazıları daha fazla, bazıları daha 
az, yaşamın gerçek özü üzerine meditasyon 
yapan herkes zihinlerinin fakültesinde ruhani 
ışık aldı. (340, 43 - 44) 
173 Bana duanın ne olduğunu sorun, ben de 
size cevap vereyim: Ruhunuzun özgürce 
Baba'ya yükselmesine izin vermek; tam bir 
güven ve inançla bu eyleme teslim olmak; Ruh 
aracılığıyla alınan izlenimleri yürekte ve 
zihinde kabul etmek; Baba'nın iradesini gerçek 
bir alçakgönüllülükle onaylamak. Bu şekilde 
dua eden kişi hayatının her anında benim 
varlığımdan zevk alır ve asla bana ihtiyaç 
duymaz. (286,11) 
174 Varlığının en saf halinde, ruhunda, bu 
zamanda yasamı yazacağım, sesimi 
duyuracağım, tapınağımı inşa edeceğim; çünkü 
insanın içinde olmayan, ruhunda olmayan, 
sanki yokmuş gibidir. 
175 İster Benim şerefime devasa maddi 
kiliseler inşa edin, ister Bana ihtişam dolu 
şenlikler ve törenler sunun - bu sunular Bana 
ulaşmayacaktır çünkü ruhani değildir. Dışa 
dönük her kült her zaman kibir ve gösteriş 
taşır; öte yandan gizli sunu - dünyanın 
görmediği ve sizin Bana ruhtan ruha 
sunduğunuz sunu - alçakgönüllülüğü, içtenliği, 
doğruluğu nedeniyle Bana ulaşır, tek 
kelimeyle: ruhtan kaynaklandığı için. 
176 "İkinci Çağ "da size verdiğim, Ferisi ve 
Halkçı benzetmesi olarak bilinen benzetmemi 
hatırlayın ve talimatımın çağlar boyunca aynı 
olduğunu fark edeceksiniz. (280, 68) 
177 Bazılarının hak etmeden sevildiğini biliyor 
musunuz? İşte seni böyle seviyorum. Bana 
çarmıhınızı verin, Bana sıkıntılarınızı verin, 
Bana başarısız umutlarınızı verin, Bana 
taşıdığınız ağır yükü verin. Tüm acılarla başa 
çıkacağım. Mutlu olabilmeniz için yükünüzden 
kurtulun; Sevgimin mabedine girin ve evrenin 
sunağı önünde sessiz olun ki ruhunuz Baba ile 
en güzel dilde, Sevgi dilinde sohbet edebilsin. 
(228,73) 
 

Bölüm 18 - Merhamet işleri ve 
sevginin merkeziliği  
 
İyi işlerin geriye dönük kutsaması 



1 Her türlü insani sefaleti, acıyı, muhtaçlığı 
gözlemleyin ve her yerde sizi çevreleyen acıyı 
gördüğünüzde kalbinizin giderek daha şefkatli 
olmasına izin verin. 
2 Varlığınızın en derininde iyilik yapmak için 
cömert ve asil bir dürtü hissediyorsanız, bu 
dürtünün sizi ele geçirmesine ve kendini 
göstermesine izin verin. Mesajını ileten ruhtur 
çünkü bedenini (ruhunu) istekli ve hazır 
bulmuştur. (334, 3 - 4) 
3 Sevgi dolu şefkati uğraşlarınız arasında ilk 
sıraya koymaya dikkat edin ve hayırsever 
olduğunuz için asla pişman olmayın; çünkü bu 
erdem sayesinde varlığınızın en büyük tatmin 
ve mutluluğuna sahip olacak ve aynı zamanda 
her asil ruhun özlemini çektiği tüm bilgelik, güç 
ve yüceliğe erişeceksiniz. 
4 İnsan kardeşlerinize merhamet göstererek 
ruhunuzu arındıracak ve bu şekilde eski 
borçlarınızı ödeyeceksiniz. İnsan yaşamınızı 
yüceltecek ve ruhani yaşamınızı 
yükselteceksiniz. 
5 O zaman, hepinizin çalacağı kapıya 
vardığınızda, mutluluğunuz çok büyük 
olacaktır, çünkü ruhani dünyanın size 
sunacağı, sizi kutsayacak ve sizi yenilenme ve 
ruhsallaşma çalışmalarına çağıracak olan hoş 
geldin çağrısını duyacaksınız. (308,55 - 56) 
6 Size diyorum ki: Özgürlüğünü ya da sağlığını 
yitirmiş olanların acılarını yüreklerinde 
duyabilen, onları ziyaret edip teselli eden 
işçilerime ne mutlu! Çünkü bir gün tekrar 
karşılaşacaklar - bu hayatta ya da başka bir 
hayatta - ve o zaman onlara bir hapishanede 
ya da hastanede sevgi mesajını getirenlerden 
daha fazla sağlık, daha fazla özgürlük ve daha 
fazla ışığa sahip olup olmayacaklarını 
bilemezsiniz. Sonra minnettarlıklarını 
gösterecek ve başka bir zaman kendilerine 
elini uzatan kişiye ellerini uzatacaklardır. 
7 Sözümü onların kalbine yaklaştırdığınız o an - 
elinizin onların alnını okşadığı ve Beni 
düşünmelerini ve Beni hissetmelerini 
sağladığınız o an - onların zihninden asla 
silinmeyecek, tıpkı onların zihninde yüzünüzün 
ve kardeşçe sesinizin unutulmayacağı gibi, bu 
yüzden nerede olursanız olun sizi tanıyacaklar. 
(149, 54 - 55) 
8 Rüzgarın soluğu ve güneş sizi nasıl okşarsa, 
halkım, siz de komşularınızı öyle 
okşayacaksınız. Bu, ihtiyaç sahiplerinin ve 
sıkıntı çekenlerin bol olduğu bir zamandır. 
Sizden bir iyilik isteyenin, başkalarına yararlı 

olmanız ve kurtuluşunuz için çalışmanız için 
size lütufta bulunduğunu anlayın. Size 
merhametli olma ve böylece Babanız gibi olma 
fırsatı verir. Çünkü insan dünyaya iyilik 
tohumlarını saçmak için doğmuştur. O halde, 
sizden bir şey isteyen kişinin size bir iyilik 
yaptığını anlayın. (27, 62) 
 
Gerçek ve sahte hayırseverlik 
9 Ey öğrenciler, en yüce göreviniz sevgi 
faaliyeti olacaktır! Çoğu zaman bunu 
övünmeden, sağ elin yaptığını sol elin 
bilmesine izin vermeden gizlice yapacaksınız. 
Ancak, sevgi faaliyetinizin hemcinsleriniz 
tarafından görüleceği ve böylece onların da bu 
faaliyete katılmayı öğrenecekleri durumlar 
olacaktır. 
10 Ödül konusunda kaygılanmayın! Ben tek bir 
tanesini bile unutmadan, çocuklarının 
yaptıklarını adaletle ödüllendiren Babayım. 
11 Size gerçek sevgiyle bir bardak su 
verirseniz, bunun karşılıksız kalmayacağını 
söyledim. 
12 Bana vardıklarında şöyle diyenlere ne 
mutlu: "Tanrım, çalışmalarımın karşılığı olarak 
hiçbir şey beklemiyorum; var olmak ve Senin 
çocuğun olduğumu bilmek bana yeter ve 
şimdiden ruhum mutlulukla doldu." (4, 78 - 
81) 
13 Sadece ruhsallaşmanızı ve ödülünüzü 
düşünerek bencil arzular beslemeyin; çünkü 
ruhsallığa girdiğinizde hayal kırıklığınız çok acı 
verici olacaktır, çünkü gerçekte bir ödül 
kazanmadığınızı keşfedeceksiniz. 
14 Size ne söylemek istediğimi daha iyi 
anlayabilmeniz için size şu örneği veriyorum: 
Hemcinsleri arasında hayır işleri yapmayı 
kendilerine iş edinmiş erkekler ve kadınlar 
vardır ve her zaman olmuştur; ancak Bana 
geldiklerinde, ruhani mutlulukları için Bana 
hiçbir değer gösteremediler. Bunun sebebi 
neydi? Babalarının adaletsizliğinin kurbanı 
olduklarını düşünebiliyor musunuz? Yanıt 
basittir, öğrenciler: İşleri samimi olmadığı için 
kendileri için iyi bir şey biçemediler. Çünkü bir 
şey vermek için ellerini uzattıklarında, bunu 
asla acı çeken kişiye karşı gerçek bir merhamet 
duygusuyla değil, kendilerini, kurtuluşlarını ve 
ödüllerini düşünerek yaparlardı. Bazıları kişisel 
çıkarları, bazıları da kibirleri nedeniyle buna 
yönelmiştir ve bu gerçek merhamet değildir, 
çünkü ne hissedilmiş ne de özverilidir. Size 



söylüyorum, içinde içtenlik ve sevgi olmayan 
kişi gerçeği ekmez, ödül de kazanmaz. 
15 Görünüşteki hayırseverlik, uyandırdığınız 
hayranlıktan ve aldığınız pohpohlamalardan 
kaynaklanan birçok tatmin sağlayabilir; ama 
görünüşteki benim krallığıma girmez, oraya 
yalnızca doğru olan gider. Orada hepiniz en 
ufak bir kirliliği veya sahtekârlığı gizleyemeden 
gideceksiniz. Çünkü Tanrı'nın huzuruna 
çıkmadan önce, kendilerine emanet edilen 
görevle ilgili olarak Yaratıcı'nın önünde hesap 
veren basit ruhani varlıklar olarak yüce 
yargıcın huzuruna çıkmak için şatafatlı 
pelerinleri, taçları, nişanları, unvanları ve 
dünyaya ait olan her şeyi bir kenara bırakmış 
olacaksınız. (75, 22 - 24) 
16 Komşusuna sevgiyle yararlı olmak isteyen 
kişi, yaşamın sunduğu pek çok yoldan herhangi 
birinde kendini iyiliğe adar. Kendisini İlahi 
İrade tarafından çok yüksek amaçlar için 
kullanılmaya hazır bulacak olan bir insan 
olduğunu bilir. Sizden, ey öğrenciler, bilgi 
edinmenizi istiyorum ki böylece yukarı doğru 
gelişim yolunu kaybetmiş olanları hatalarından 
kurtarabilesiniz. 
17 Gerçek sevgi - kalbin insani duygularının 
ötesine geçen sevgi - bilgeliğin meyvesidir. 
Sözümle hayal gücünüze nasıl bilgelik ektiğimi 
görün ve ardından sevginizin meyvesini 
bekliyorum. 
18 İyilik yapmanın, teselli etmenin ve hizmet 
etmenin pek çok yolu vardır. Hepsi tek olan 
sevginin ifadeleridir - ruhun bilgeliği olan 
sevgi. 
19 Bazıları bilim yolunda yürüyebilir, bazıları 
ruhun yolunda, bazıları da duygularla 
yönetilebilir, ama hepsinin toplamı ruhani 
uyumu sağlayacaktır. (282, 23 - 26) 
 
Sevginin ruhsal ve maddi etkinliği 
20 Maddi açıdan yoksulsanız ve bu nedenle 
komşunuza yardım edemiyorsanız, üzülmeyin. 
Dua edin, hiçbir şeyin olmadığı yerde ışığın 
parlamasını ve huzurun gelmesini sağlayayım. 
21 Merhametin doğduğu gerçek hayırseverlik, 
ihtiyaç sahiplerine verebileceğiniz en iyi 
hediyedir. Eğer bir bozuk para, bir somun 
ekmek ya da bir bardak su verirken, 
hemcinsinize karşı sevgi duymuyorsanız - 
gerçekten söylüyorum, o zaman hiçbir şey 
vermemişsiniz demektir; verdiklerinizden 
ayrılmamanız sizin için daha iyi olacaktır. 

22 Ey insanlık, sevginin gücünü ne zaman 
anlayacaksın? Şimdiye kadar yaşamın kaynağı 
olan bu gücü hiç kullanmadınız. (306, 32 - 33) 
23 Etrafınızdaki herkesi düşman değil, kardeş 
olarak görün. Hiç kimse için ceza talep 
etmeyin; hoşgörülü olun ki bağışlama 
konusunda örnek teşkil edebilesiniz ve 
ruhunuzda pişmanlık duygusu oluşmasın. 
Dudaklarınızı kapatın ve bırakın davanızı Ben 
yargılayayım. 
24 Hastaları iyileştirin, aklı karışık olanları 
sağlığına kavuşturun. Zihni bulandıran ruhları 
kovun ve her ikisinin de kaybettikleri ışığı 
yeniden kazanmalarını sağlayın. (33, 58 - 59) 
25 Öğrenciler: "İkinci Çağ "da size öğrettiğim 
ilke, yani birbirinizi sevmek, yaşamınızdaki tüm 
eylemler için geçerlidir. 
26 Bazıları Bana, "Efendim, yaşamı fiziksel 
emekle dolu önemsiz bir varlık olduğuma göre, 
komşumu nasıl sevebilirim?" diyor. 
27 Çocuk öğrencilerime şunu söylüyorum: 
Önemsiz gibi görünen bu fiziksel işte bile, 
işinizi insan kardeşlerinize hizmet etme 
arzusuyla yaparsanız komşunuzu sevebilirsiniz. 
28 Herkes iyilik yapma düşüncesiyle çalışsa ve 
kendi küçük çabasını başkalarınınkiyle 
birleştirse hayatlarınızın ne kadar güzel 
olacağını hayal edin. Gerçekten, size 
söylüyorum, artık sefalet olmayacak. Ancak 
gerçek şu ki, herkes kendisi için çalışır, 
kendisini ve en fazla kendisini düşünür. 
29 Kimsenin kendine yetemeyeceğini ve 
başkalarına ihtiyacı olduğunu hepiniz 
bilmelisiniz. Hepiniz, elbirliğiyle yerine 
getirmeniz gereken evrensel bir misyona 
derinden bağlı olduğunuzu bilmelisiniz - ama 
dünyevi yükümlülüklerle değil, ruhla, ilhamla 
ve ideallerle, tek kelimeyle: aranızdaki 
sevgiyle. O zaman meyve herkesin yararına 
olacaktır. (334, 35 - 37) 
30 Sevgi Yasamda siz öğrencilerime, İsa'da 
yaptığım gibi mükemmel işler yapamasanız 
bile, en azından yaşamınızda onlara yaklaşmak 
için çaba göstermeniz gerektiğini söylüyorum. 
Bana öykünmek için biraz iyi niyet ve 
komşunuz için biraz sevgi görmeniz Benim için 
yeterlidir; Ben de sizin yanınızda duracağım ve 
yolunuzda lütfumu ve gücümü göstereceğim. 
31 Savaşta asla yalnız olmayacaksınız. 
Günahlarınızın ağırlığı altında ezildiğinizde sizi 
yalnız bırakmadığıma göre, bu sevgi 
misyonunun çarmıhının ağırlığı altında 



yolunuza devam ettiğinizde sizi bırakacağımı 
mı sanıyorsunuz? (103, 28 - 29) 
 
Sevginin kapsamlı anlamı 
32 Öğretilerim her zaman size onun en içteki 
varlığının sevgi olduğunu açıkça göstermiştir. 
33 Sevgi Tanrı'nın özüdür. Tüm varlıklar 
yaşamak için bu güçten yararlanır; yaşam ve 
tüm yaratılış ondan kaynaklanır. Sevgi, Baba 
tarafından yaratılmış olan her şeyin 
kaderindeki köken ve amaçtır. 
34 Her şeyi hareket ettiren, aydınlatan ve 
canlandıran bu güç karşısında ölüm yok olur, 
günah buharlaşır, tutkular geçer, kirlilikler 
yıkanır ve kusurlu olan her şey 
mükemmelleşir. (295, 32) 
35 Size kendi varlığımı ve sizin varlığınızın 
nedenini açıkladım. Size hayat veren ve her 
şeyi canlandıran ateşin sevgi olduğunu 
gösterdim. Tüm yaşam biçimlerinin ortaya 
çıktığı kökendir. 
36 Bakın: sevgiden doğdunuz, sevgiden var 
oldunuz, sevgiden bağışlanma buldunuz ve 
sonsuza dek sevgiden olacaksınız. (135, 19 - 
20) 
37 Sevgi, varoluşunuzun kaynağı ve nedenidir, 
ey insanoğlu. Bu hediye olmadan nasıl 
yaşayabilirsin? İnanın bana, içlerinde ölüm 
taşıyan ve sırf kimseyi sevmedikleri için hasta 
olan pek çok kişi var. Pek çok kişiyi kurtaran 
iyileştirici merhem sevgidir ve gerçek yaşama 
yükselten, kurtaran ve yücelten İlahi armağan 
da sevgidir. (166, 41) 
38 Aşk! Sevmeyenler içlerinde derin bir hüzün 
taşırlar: sahip olamamak, hayattaki en güzel ve 
en yüce şeyi hissedememek. 
39 Bu, Mesih'in yaşamı ve ölümüyle size 
öğrettiği ve İlahi Sözünde size miras bıraktığı 
şeydir ve şu cümlede özetlenmiştir: "Size 
gösterdiğim sevgiyle birbirinizi sevin". 
40 Sevmeyenlerin, acılarından ve 
önyargılarından arınarak gelip Benimle 
dinlenecekleri ve Benim sonsuz şefkat dolu 
sevgi dolu Sözümü duyduklarında hayata 
dönecekleri gün gelecektir. 
41 Size doğrusunu söyleyeyim, benim gücüm, 
bilgeliğim ve gerçeğim sevgidedir. Bu, en aşağı 
insanoğlundan mükemmelliğe ulaşmış en 
yüksek ruhlara kadar farklı şekillerde kendini 
gösteren, ölçülemeyecek kadar uzun 
basamaklı bir merdiven gibidir. 
42 Sevin, yolunuza çıksa bile, ama her zaman 
sevin. Nefret etmeyin, çünkü nefret ölümün 

izini bırakır; oysa sevgi birbirinizi affetmenizi 
sağlar ve tüm kırgınlıklar yok olur. (224,34 - 
36) 
43 Size söylüyorum: Sevgisini en yüksek 
biçimde ve mutlak bir içtenlikle göstermeyen 
kişi sevmiyordur. Gerçek bilgiye sahip 
olmayacak ve çok az şeye sahip olacaktır. Öte 
yandan, tüm ruhuyla ve kendisine verilen tüm 
güçlerle seven kişi içinde bilgeliğin ışığını 
taşıyacak ve gerçekte kendisini çevreleyen her 
şeyin sahibi olduğunu hissedecektir; çünkü 
Baba'nın sahip olduğu şey aynı zamanda 
çocuklarının da malıdır. (168, 11) 
44 Sevgi, başkalarının bilimin engebeli 
yollarında boşuna aradığı gerçeği anlamanız 
için size bilgelik verecektir. 
45 Tüm eylem, söz ve düşüncelerinizde 
Üstadın size rehberlik etmesine izin verin. 
Kendinizi onun nazik ve sevgi dolu örneğine 
göre donatın, o zaman İlahi Sevgiyi 
göstereceksiniz. Bu şekilde kendinizi Tanrı'ya 
yakın hissedeceksiniz çünkü O'nunla uyum 
içinde olacaksınız. 
46 Eğer seviyorsanız, İsa gibi nazik olmayı 
başaracaksınız. (21, 10 - 12) 
47 Seven kişi anlar; öğrenen kişi irade sahibi 
olur; irade sahibi olan kişi birçok şey yapabilir. 
Size söylüyorum, ruhunun bütün gücüyle 
sevmeyen kişi ne ruhsal yüceliğe ne bilgeliğe 
sahip olacak, ne de büyük işler yapacaktır. (24, 
41) 
48 Yüreğinizin kibirlenmesine izin vermeyin, 
çünkü o, her şeyin kendisinden çıktığı ve her 
şeyin yeniden canlandığı O'nun sonsuzluk 
ateşini simgeler. 
49 Ruh, beden aracılığıyla sevmek için kalbi 
kullanır. Yalnızca madde yasasına göre 
severseniz, sevginiz sınırlı olduğu için geçici 
olacaktır. Ama ruhen seviyorsanız, bu duygu 
ebedi, mükemmel ve değişmez olan Baba'nın 
duygusuna benzer. 
50 Tüm yaşam ve yaratılmış olan her şey 
Ruh'la ilişkilidir, çünkü Ruh sonsuz yaşama 
sahiptir. Kendinizi sınırlamayın, Beni sevin ve 
kendinizi sevin çünkü sevmekte sınır 
tanımayan o Tanrı kıvılcımına, yani Tanrı'nın 
Kendisine sahipsiniz. (180, 24 - 26) 
51 Sizi dağın zirvesine götüren yolu tırmanın 
ve her adımınızda öğretilerimi daha iyi 
anlayacak ve İlahi Mesajın yorumlanmasında 
giderek daha mükemmel hale geleceksiniz. 
52 Ruhun dili nedir?: Sevgidir. Sevgi tüm 
ruhların evrensel dilidir. İnsan sevgisinin de 



konuştuğunu görmüyor musunuz? Çoğu 
zaman kelimelere ihtiyaç duymaz, eylemler ve 
düşünceler aracılığıyla daha iyi konuşur. Eğer 
insan sevgisi kendini bu şekilde ifade ediyorsa, 
yasalarımda kendinizi 
mükemmelleştirdiğinizde onun dili nasıl 
olacak? (316, 59 - 60) 
53 Benim bilgelik olduğumu düşündüğünüzde 
- bu bilgelik sevgiden kaynaklanır. Beni Yargıç 
olarak tanıdığınızda - bu içtihat sevgiye 
dayanır. Beni güçlü olarak gördüğünüzde - 
Benim gücüm sevgiye dayanır. Sonsuz 
olduğumu bildiğinizde - Benim sonsuzluğum 
sevgiden gelir çünkü o yaşamdır ve yaşam 
ruhu ölümsüz kılar. 
54 Sevgi ışıktır, yaşamdır ve bilgidir. Ve 
zamanın başlangıcından beri size verdiğim bu 
tohum - kalpleriniz olan tarlalara mükemmel 
bir toprak sahibi olarak ektiğim tek tohum. 
(222. 23) 
 
Sevginin yüksek gücü 
55 Ey dünyanın erkekleri ve kadınları, 
bilimlerinizde sizi bilge ve mutlu kılabilecek tek 
şeyi unuttunuz: her şeye ilham veren sevgiyi 
unuttunuz - her şeye muktedir olan ve her şeyi 
dönüştüren sevgiyi! Acı ve karanlığın ortasında 
yaşıyorsunuz; çünkü size öğrettiğim sevgiyi 
uygulamadığınız için, fiziksel ya da ruhsal acı 
çekmenize neden oluyorsunuz. 
56 Mesajlarımı keşfetmek ve anlamak için 
öncelikle kalpten nazik ve kibar olmalısınız - 
her ruhta yaratıldığı andan itibaren mevcut 
olan erdemler; ancak gerçek, yüksek sevgi 
duygusunu hissetmek için iyi duygularınızı 
geliştirerek kendinizi ruhsallaştırmalısınız; yine 
de hayatta ruhani sevgi dışında her şeyi 
istediniz. (16,31 - 32) 
57 Her zaman size sevginin gücünü öğreten 
liderleriniz oldu. Onlar Yasam hakkında daha 
fazla bilgiye ve işlerinde daha fazla saflığa 
sahip olan daha ileri kardeşlerinizdi. Onlar, 
sapkınlık ve günahlarla dolu yaşamlarını iyilik, 
fedakârlık ve aktif hayırseverliğe adanmış bir 
varoluşla değiştirdiklerinde size güç, sevgi ve 
tevazu örneği verdiler. 
58 Çocukluktan yaşlılığa kadar, sevgiyle elde 
edilen her şeyin ve hayırseverlik eksikliğinin 
neden olduğu acıların açık örneklerine 
sahipsiniz; ancak siz - kayalardan daha 
duyarsızsınız - günlük yaşamın size verdiği 
derslerden ve örneklerden nasıl öğreneceğinizi 
anlamadınız. 

59 Yırtıcı hayvanların bile bir sevgi çağrısına 
nasıl nazikçe karşılık verdiklerini hiç 
gözlemlediniz mi? Aynı şekilde, doğanın 
güçleri olan elementler de karşılık verebilir - 
maddi ve manevi dünyada var olan her şey. 
60 Bu nedenle size, evrenin Babası ve 
Yaratıcısı'nın adıyla her şeyi sevgiyle 
kutsamanızı söylüyorum. 
61 Kutsamak doyurmak anlamına gelir. 
Kutsamak, iyiyi hissetmek, söylemek ve 
aktarmaktır. Kutsamak, sizi çevreleyen her şeyi 
sevgi düşünceleriyle doyurmaktır. (14, 56 - 60) 
62 Size doğrusunu söyleyeyim, sevgi evreni 
hareket ettiren değişmez güçtür. Sevgi 
yaşamın kökeni ve anlamıdır. 
63 Şimdi herkes için ruhsal bir diriliş zamanını 
başlatıyorum - bir çarmıhın yüksekliğinden 
dünyaya saçtığım o kutsanmış sevgi tohumunu 
yeşerteceğim, size öğrettiğim gibi insanlar 
birbirlerini severlerse, "ölümün" dünyadan 
silineceğini ve onun yerine yaşamın insanlar 
üzerinde hüküm süreceğini ve tüm işlerinde 
kendini göstereceğini duyuracağım bir zaman. 
(282,13-14) 
 

V. Tanrı'nın vahyinin biçimleri 
 

Bölüm 19 - Tanrı'nın Üçlü Birliği  
 
Tanrı'nın Mesih ve Kutsal Ruh ile Birliği 
1 Sözümün ışığı bu Üçüncü Çağ'da insanları 
birleştirecektir. Benim gerçeğim her zihinde 
parlayacak, inanç ve mezhep farklılıklarını 
ortadan kaldıracak. 
2 Bugün bazıları Beni Yehova'da sevip Mesih'i 
inkâr ederken, diğerleri Beni Mesih'te sevip 
Yehova'yı tanımıyor; bazıları Benim varlığımı 
Kutsal Ruh olarak kabul ederken, diğerleri Üçlü 
Birliğim konusunda tartışıyor ve bölünüyor. 
3 Şimdi bu insanlığa ve onu ruhen yönetenlere 
soruyorum: Hepiniz gerçek Tanrı'ya inandığınız 
halde neden birbirinizden uzaklaşıyorsunuz? 
Yehova'da Beni seviyorsanız, gerçeğin 
içindesiniz demektir. Eğer Beni Mesih 
aracılığıyla seviyorsanız - O Yol, Gerçek ve 
Yaşam'dır. Eğer Beni Kutsal Ruh olarak 
seviyorsanız, Işığa yaklaşıyorsunuz demektir. 
4 Sizin tek bir Tanrınız, tek bir Babanız vardır. 
Tanrı'da var olan üç İlahi Şahıs değil, gelişimin 



üç farklı aşamasında kendisini insanlığa ifşa 
etmiş olan tek bir İlahi Ruh vardır. Bu derinliğe 
nüfuz ederken, çocukluklarında, sadece tek bir 
İlahi Ruh'un var olduğu yerde üç Kişi 
gördüklerine inandılar. Bu yüzden Yehova 
adını duyduğunuzda, Tanrı'yı Baba ve Yargıç 
olarak düşünün. Mesih'i düşündüğünüzde, 
O'nda Efendi olarak, Sevgi olarak Tanrı'yı 
tanıyın; ve Kutsal Ruh'un kökenini anlamaya 
çalıştığınızda, O'nun muazzam bilgeliğini daha 
gelişmiş olan öğrencilere açıkladığında 
Tanrı'dan başkası olmadığını bilin. 
5 İlk Çağ insanlığını bugün olduğu gibi ruhsal 
olarak gelişmiş bulsaydım, Kendimi ona Baba, 
Efendi ve Kutsal Ruh olarak açıklardım; o 
zaman insanlar sadece bir tanrının olduğu 
yerde üç tanrı görmezlerdi. Ancak öğretilerimi 
doğru yorumlayamadılar ve kafaları karıştı ve 
kendi fikirlerine göre erişilebilir ve küçük 
tanrılar yaratmaya devam etmek için Benim 
yolumdan uzak durdular. 
6 İnsanlar bu gerçeği fark edip kabul 
ettiklerinde, birazcık sevgiyle kaçınabilecekleri 
bir hata yüzünden birbirlerini yanlış 
yargıladıkları için üzüleceklerdir. 
7 Eğer Mesih Sevgi ise, Ben Sevgi olduğuma 
göre, O'nun Yehova'dan bağımsız olduğuna 
inanabilir misiniz? 
8 Eğer Kutsal Ruh Bilgelik ise, ben Bilgelik 
olduğuma göre, bu Ruh'un Mesih'ten bağımsız 
olarak var olduğuna inanıyor musunuz? Söz ve 
Kutsal Ruh'un iki farklı şey olduğunu mu 
düşünüyorsunuz? 
9 Sadece tek bir Tanrı'nın var olduğunu ve 
ebediyen tek bir Tanrı olacağını anlamak için 
İsa'nın insanlığa öğrettiği Söz'ün sadece bir 
kısmını bilmek yeterlidir. Bu nedenle onun 
aracılığıyla şöyle dedim: "Oğul'u tanıyan 
Baba'yı tanır, çünkü o bendedir, ben de 
ondayım." Daha sonra, başka bir zamanda 
insanlara geri döneceğini açıkladığında, sadece 
"tekrar geleceğim" demekle kalmadı, aynı 
zamanda Kutsal Ruh'u, Yorgan Ruhu'nu, 
Gerçeğin Ruhu'nu göndereceğine söz verdi. 
10 Mesih neden Kutsal Ruh'tan ayrı olarak 
gelmelidir? Ruhu'yla birlikte gerçeği, ışığı ve 
teselliyi getiremez miydi? (1, 66 - 70, 73 - 76) 
11 Ben sizin Efendinizim; ama Beni Baba'dan 
ayrı görmeyin, çünkü Ben Baba'yım. 
12 Oğul ve Kutsal Ruh arasında hiçbir fark 
yoktur, çünkü Kutsal Ruh ve Oğul tek bir 
Ruh'tur ve o Ruh Benim. 

13 Çağlar boyunca vahiylerimde, size çok 
sayıda ve çeşitli dersler aracılığıyla öğreten tek 
bir Tanrı görün: birçok sayfası olan tek bir 
kitap. (256, 4) 
 
Tanrı'nın Kendisini Göstermesinin Üç Yolu  
14 Artık Baba'nın Kendisini aşamalı olarak 
açıklamasının nedenini biliyorsunuz ve 
insanların Üçlü Birlik kavramıyla ilgili hatalarını 
da anlıyorsunuz. 
15 Artık Bana hayal gücünüzde fiziksel bir 
biçim vermeye çalışmayın, çünkü Benim 
Ruhumda hiçbir biçim yoktur, zekânın, 
sevginin ya da bilgeliğin biçimi olmadığı gibi. 
16 Bunu size söylüyorum, çünkü birçokları 
Baba'yı düşündüklerinde Beni yaşlı bir adam 
şeklinde hayal ederler; ama Ben yaşlı bir adam 
değilim, çünkü Ben zamanın dışındayım, 
Ruhumun yaşı yoktur. 
17 Mesih'i düşündüğünüzde, zihninizde 
hemen İsa'nın fiziksel görüntüsünü 
oluşturursunuz. Ama ben size diyorum ki, 
bedende doğan İlahi Sevgi, insan olan Sözüm 
Mesih, bedensel kabuğunu terk ettiğinde, 
içinden çıktığı Ruhumla birleşti. 
18 Ama Kutsal Ruh'tan söz ettiğinizde, onu bir 
biçimde hayal etmeye çalışmak için güvercin 
sembolünü kullanırsınız. Ancak size 
sembollerin zamanının geçtiğini ve bu nedenle 
Kutsal Ruh'un etkisi altında hissettiğinizde, 
O'nu ilham olarak, ruhunuzdaki ışık olarak, 
belirsizlikleri, gizemleri ve karanlıkları çözen 
netlik olarak aldığınızı söylüyorum. (39, 42, 44 
- 47) 
19 İnsanlar yaştan yaşa Benim hakkımda daha 
net ve daha açık bir fikre sahip olurlar. Beni 
Mesih aracılığıyla tanıyanlar, Beni yalnızca 
Musa'nın Yasaları aracılığıyla tanıyanlara göre 
gerçeğe daha yakın bir fikre sahiptirler. 
Kalabalıkların doğruluğundan korktukları için 
izledikleri ve itaat ettikleri Tanrı, daha sonra 
Mesih'in sevgisinin tohumu yüreklerinde 
filizlendiğinde Baba ve Efendi olarak arandı. 
(112, 3) 
20 Ben zamanların üstündeyim, yaratılmış olan 
her şeyin üstündeyim, Benim İlahi Ruhum 
gelişime tabi değildir. Ben ebedi ve 
mükemmelim - sizin gibi pekala bir başlangıcı 
olan, kesinlikle gelişim yasalarına tabi olan ve 
dahası zamanın geçişini varlığınızın üzerinde 
hisseden biri değilim. 
21 O halde, Baba'nın bir çağa, Mesih'in başka 
bir çağa ve Kutsal Ruh'un başka bir çağa ait 



olduğunu söylemeyin. Çünkü Baba ebedidir ve 
hiçbir çağa ait değildir, ama çağlar O'nundur 
ve Mesih, insan olarak gittiğinde, Tanrı'nın 
Kendisidir, tıpkı Kutsal Ruh gibi, Babanızın 
Kendisinden başkası değildir, aranızda O'nun 
en yüksek tezahür biçimini hazırlar, yani 
herhangi bir dünyevi aracının yardımı 
olmadan. (66, 43) 
22 Size Baba dediğinizin Tanrı'nın mutlak gücü, 
Evrensel Yaratıcı, Yaratılmamış Tek Kişi 
olduğunu; Oğul dediğinizin Mesih olduğunu, 
yani Baba'nın yarattıklarına olan mükemmel 
sevgisinin ifşası olduğunu; ve Kutsal Ruh 
dediğinizin, ruhunuzun benim ifşalarımı daha 
iyi anlayabildiği bu zamanda Tanrı'nın size ışık 
olarak gönderdiği bilgelik olduğunu açıkladım. 
23 Kutsal Ruh'un ışığı, Tanrı'nın bilgeliği, 
yakında ortaya çıkmakta olduğunu 
gördüğünüz bu üçüncü çağda hüküm sürecek 
ve maneviyata ihtiyaç duyan, gerçeğe susamış 
ve sevgiye aç bir insanlığın zihinlerini 
aydınlatacaktır. 
24 Aynı şekilde, tek bir Tanrı'nın kendisini üç 
farklı görünüm altında da olsa insanlara 
açıkladığı da doğrudur: Baba'nın ilk çağdaki 
işlerinde sevgiyi ararsanız, onu bulursunuz; ve 
bilgeliğin ışığını ararsanız, onu da aynı şekilde 
keşfedersiniz, tıpkı Mesih'in işlerinde ve 
sözlerinde sadece sevgiyle değil, aynı zamanda 
güç ve bilgelikle de karşılaşacağınız gibi. O 
halde, şu anda Kutsal Ruh'un işlerinde hem 
gücü, yasayı ve kudreti hem de sevgiyi, şefkati 
ve iyileştirici merhemi keşfetmenizde garip 
olan ne olabilir? (293, 20 - 21, 25 - 26) 
25 Yasa, sevgi, bilgelik - bunlar, gelişim 
yolunda Yaratıcısı hakkında sağlam bir inanca 
ve tam bir bilgiye sahip olabilmesi için insana 
Kendimi gösterdiğim üç vahiy biçimidir. Vahyin 
bu üç aşaması birbirinden farklıdır, ancak 
hepsi tek ve aynı kökene sahiptir ve 
bütünlükleri içinde mutlak mükemmelliktirler. 
(165, 56) 
26 Ben'de Yargıç, Baba ve Efendi vardır - tek 
bir varlıkta vahyin üç farklı aşaması, üç güç 
merkezi ve varlığın tek bir özü: sevgi. (109,40) 
27 Sizi her zaman ölümden kurtaran Yehova 
benim. Ben sizinle her zaman konuşmuş olan 
tek Tanrıyım. Mesih, İsa aracılığıyla sizinle 
konuşan benim "Sözüm "dür. Size, "Oğul'u 
tanıyan Baba'yı tanır" dedi. Ve bugün sizinle 
konuşan Kutsal Ruh da Benim, çünkü sadece 
bir Kutsal Ruh, sadece bir Söz vardır ve bu 
Benimdir. 

28 Dinleyin, öğrencilerim: "Birinci Çağ "da size 
Yasa'yı verdim, İkinci Çağ'da bu emirleri 
yorumlamanız için size sevgiyi öğrettim ve 
şimdi bu Üçüncü Çağ'da size açıklanan her 
şeyin anlamına nüfuz edebilmeniz için size Işığı 
gönderiyorum. 
29 Öyleyse neden tek bir İlahi Ruh varken, ki o 
da Benimdir, üç ilah keşfetmek istiyorsunuz? 
30 İlk insanlara Yasa'yı verdim ve yine de 
Musa'ya Mesih'i göndereceğimi bildirdim. Size 
"Sözümü" verdiğim Mesih, görevi sona ermek 
üzereyken size şöyle dedi: "Kendisinden 
çıktığım Baba'ya dönüyorum." Ayrıca size, 
"Baba ve Ben Bir'iz" dedi. Ancak bundan 
sonra, Benim İsteğime ve sizin evriminize göre, 
vahiylerimin gizemini aydınlatacak olan 
Gerçeğin Ruhu'nu size göndereceğine söz 
verdi. 
31 Ama sırlarıma kim ışık tutabilir ve bu 
gizemleri kim açıklayabilir? Bilgelik kitabımın 
mühürlerini benden başka kim çözebilir? 
32 Size doğrusunu söyleyeyim, şu anda Yehova 
ve Mesih'ten farklı bir şey olduğunu 
düşündüğünüz Kutsal Ruh, Gerçeği anlamanız, 
görmeniz ve hissetmeniz için ruhunuza 
bildirdiğim Bilgelikten başka bir şey değildir. 
(32, 22 - 27) 
33 Size Yasayı bildiren Tanrı olarak vahiylerimi; 
size sonsuz sevgimi açıklayan Baba olarak 
vahiylerimi; ve size bilgeliğimi açıklayan Üstat 
olarak öğretilerimi zihninizde ve ruhunuzda 
birleştirin, o zaman tüm bunlardan bir öz, İlahi 
bir niyet alacaksınız: ruhsal ışık yolunda Bana 
gelmeniz - size sadece bir tezahürden daha 
fazlası. Sizi, her zaman yanınızda ve sonsuza 
dek içinizde olduğum Kendi krallığıma 
götürmek istiyorum. (324, 58) 
34 Bu, insanların İlahi bir Vahyi yorumlamak ya 
da kendilerini gözlerine bir gizem olarak sunan 
bir konuda açıklık kazanmak için mücadele 
ettikleri ilk sefer olmayacaktır. Daha "İkinci 
Çağ "da, dünyadaki vaaz faaliyetimden sonra, 
insanlar İsa'nın kişiliği hakkında tartışıyorlardı 
ve onun ilahi olup olmadığını, Baba ile bir mi 
yoksa ondan ayrı bir kişi mi olduğunu bilmek 
istiyorlardı. Öğrettiklerimi her şekilde 
yargıladılar ve soruşturdular. 
35 Şimdi yine yorumlara, tartışmalara, 
argümanlara ve soruşturmalara konu 
olacağım. 
36 Mesih'in Ruhu'nun, Kendisini tanıttığında, 
Baba'nın Ruhu'ndan bağımsız olup olmadığı 
sınanacaktır; ve konuşanın Baba ya da Oğul 



değil, Kutsal Ruh olduğunu söyleyenler 
olacaktır. 
37 Ama "Kutsal Ruh" dediğiniz şey Tanrı'nın 
Işığı'dır ve "Oğul" dediğiniz şey de O'nun "Sözü 
"dür. Dolayısıyla, bu sözcüğü burada 
duyduğunuzda, "İkinci Çağ" öğretilerimden 
yararlandığınızda ya da "Birinci Çağ "ın Yasa ve 
vahiylerini düşündüğünüzde, Tek Tanrı'nın 
huzurunda olduğunuzun, O'nun Sözünü 
işittiğinizin ve Ruhunun ışığını aldığınızın 
farkında olun. (216, 39 - 42) 
 
Yaratıcı Ruh ve Baba olarak Tanrı  
38 Ben yaratılmış olan her şeyin özüyüm. Her 
şey benim sonsuz gücüm sayesinde yaşıyor. 
Ben her bedende ve her formdayım. Ben her 
birinizin içindeyim, ama Beni hissedebilmeniz 
ve keşfedebilmeniz için kendinizi hazırlamalı 
ve duyarlı hale getirmelisiniz. 
39 Ben tüm varlıklar için yaşam soluğuyum 
çünkü Ben Yaşam'ım. Bu nedenle, tüm 
işlerinizde Ben varsam, Bana tapınmak ya da 
Beni kendinize yakın hissetmek için kilden ya 
da mermerden suretimi yapmanıza gerek 
olmadığını anlamanızı sağladım. Bu anlayış 
eksikliği insanlığı putperestliğe sürüklemekten 
başka bir işe yaramamıştır. 
40 Benim Sözüm sayesinde Baba ile tüm 
yaratılanlar arasında var olan uyumu 
hissedersiniz, Benim tüm varlıkları besleyen Öz 
olduğumu ve sizin de Benim bir parçam 
olduğunuzu anlarsınız. (185, 26 - 28) 
41 Baba'nın Ruhu görünmezdir, ama Kendisini 
sonsuz biçimlerde açığa vurur. Tüm evren 
Tanrısallığın maddi bir tezahüründen başka bir 
şey değildir. Yaratılan her şey Gerçeğin bir 
yansımasıdır. 
42 Tanrısallığımın çocukları olan ruhani 
varlıkların varlığını, yaşadıkları yere göre, bu 
evlerin her birine varlığımın en görünür 
kanıtını ve gücüm hakkında bir fikir vermek 
için, içine bilgelik, güzellik, canlılık ve anlam 
yerleştirdiğim bir dizi yaşam formuyla 
kuşattım. Size hayatın anlamının sevmek, 
bilmek, gerçeği bilmek olduğuna işaret 
ediyorum. (168, 9 -10) 
43 Öğrenciler, üç doğa Benden çıkmıştır: İlahi 
olan, Ruhani olan ve Maddi olan. Yaratılan her 
şeyin Yaratıcısı ve Sahibi olarak, sizinle ilahi ve 
aynı zamanda anlaşılır bir şekilde 
konuşabilirim. Maddi doğa Benden çıktığına 
göre, Kendimi insanlara anlaşılır kılmak için 

sesimin ve sözümün fiziksel olarak 
duyulmasına da izin verebilirim. 
44 Ben mükemmel bilimim, her şeyin 
kökeniyim, tüm nedenlerin nedeniyim ve her 
şeyi aydınlatan ışığım. Ben yaratılmış her 
şeyin, her öğrenmenin üstündeyim. (161, 35 - 
36) 
45 Şimdi anlayış zamanıdır, ruhun ve zihnin 
aydınlanma zamanıdır, insan sonunda Beni 
ruhsal olarak arayacaktır, çünkü Tanrı'nın ne 
bir kişi ne de bir hayal olduğunu, sınırsız ve 
mutlak Evrensel Ruh olduğunu anlayacaktır. 
(295, 29) 
 
Mesih; sevgi ve Tanrı'nın sözü 
46 Baba Kendisini İsa'da insanlığa tanıtmadan 
önce, size vahiylerini maddi formlar ve olaylar 
kullanarak gönderdi. Mesih adı altında 
Tanrı'nın sevgisini insanlar arasında gösteren 
O'nu tanıdınız, ama O dünyaya geldiğinde 
Kendisini zaten Baba olarak açıklamıştı, bu 
nedenle Mesih'in dünyada doğduğunu 
söylememelisiniz - doğan İsa'ydı, Mesih'in 
içinde yaşadığı bedendi. 
47 Düşündüğünüzde sonunda Beni anlayacak 
ve Mesih'in İsa'dan önce var olduğunu kabul 
edeceksiniz, çünkü Mesih Tanrı'nın sevgisidir. 
(16, 6 - 7) 
48 İşte yanınızdayım, ruhunuzun ebedi huzuru 
için savaşmanız için size güç veriyorum. Ama 
size doğrusunu söyleyeyim, insanlık Beni 
tanımaya başlamadan önce bile, Ben sizi 
sonsuzluktan aydınlatıyor ve kalplerinizle 
konuşuyordum. Çünkü Baba'yla Bir olduğum 
için, her zaman O'nun içindeydim. Dünya Beni 
İsa'da kabul edene ve Tanrı Sözü'nü duyana 
kadar insanlığın üzerinden çağlar geçmesi 
gerekti, ancak size söylemeliyim ki o dönemde 
öğretimi duyan herkes Tanrı'nın Mesih'teki 
varlığını hissetmek için gerekli ruhsal gelişime 
sahip değildi. (300, 3) 
49 Yehova'da zalim, korkunç ve intikamcı bir 
Tanrı tanıdığınıza inanıyordunuz. O zaman 
Rab, sizi hatanızdan kurtarmak için, "Oğul'u 
tanıyarak Baba'yı tanıyabilmeniz için" size İlahi 
Sevgisi olan Mesih'i gönderdi; ve yine de, 
günahına yeniden dolanmış olan cahil insanlık, 
sadece "Ruhsal Vadi "de Kendisini 
gücendirenlerin gelmesini bekleyen, öfkeli ve 
kırgın bir İsa gördüğüne inanmaktadır: 
"Benden uzaklaşın, sizi tanımıyorum"; ve 
onları hemen sonsuzluktaki en acımasız 
işkencelere maruz bırakmak için. 



50 Hataya düşmemeniz için öğretilerimin 
anlamını anlamanızın zamanı geldi. İlahi sevgi 
Bana gelmenize engel olmayacaktır, ancak 
hatalarınızı telafi etmezseniz, vicdanınızın 
acımasız yargıcı size ışığın krallığına girmeye 
layık olmadığınızı söyleyecektir. (16, 46 - 47) 
51 Efendiniz gibi olmanızı, kendinizi doğru bir 
şekilde öğrencilerim olarak adlandırmanızı 
istiyorum. Benim mirasım sevgi ve bilgeliktir. 
Size gelen Mesih'ti ve şu anda sizinle konuşan 
da Mesih'tir; ama Beni Tanrı'dan ayırmaya ya 
da Beni O'nun dışında görmeye çalışmayın, 
çünkü Ben Baba'yla Bir'im ve her zaman öyle 
oldum. 
52 Size Mesih'in İlahi Sevgi olduğunu 
söyledim; bu nedenle, Beni Baba'dan ayırmaya 
çalışmayın. O'nun çocuklarına karşı sevgisi 
olmayan bir Baba olduğuna inanıyor 
musunuz? Bu fikre nereden kapıldın? Bunun 
farkına varmanızın zamanı geldi. 
53 Hiç kimse Yaratıcı olan Tanrı'ya Baba 
demekten utanmasın, çünkü bu O'nun gerçek 
adıdır. (19, 57 - 58) 
54 Dünya İsa'da Tanrı'sının insan olduğunu 
gördü. İnsanlar ondan sadece sevgi dersleri, 
sonsuz bilgelik öğretileri, mükemmel adalet 
kanıtları aldılar, ama asla bir şiddet sözü, bir 
eylem veya bir kızgınlık işareti almadılar. Onun 
yerine ne kadar hakarete uğradığını ve alay 
edildiğini görün. O'nun elinde tüm dünyanın 
sahip olmadığı bir yetki ve güç vardı, ama 
dünyanın Babalarını gerçek doğası, gerçek 
adaleti ve merhametiyle tanıması gerekiyordu. 
55 Dünya İsa'da, karşılığında kendisi için hiçbir 
şey talep etmeden çocukları için her şeyini 
veren bir Baba; intikam almadan en ağır 
suçları sonsuz bir sevgiyle bağışlayan bir Baba 
ve Kendisini gücendiren çocuklarının canını 
almak yerine onları bağışlayan ve kanıyla 
ruhsal kurtuluşlarına giden yolu gösteren bir 
Baba gördü. (160, 46 - 47) 
56 Bir insan olarak İsa sizin idealiniz ve 
mükemmelliğin gerçekleşmesiydi; O'nda 
öğrenciliğe layık bir örneğe sahip olmanız için, 
size bir insanın Tanrısı gibi olabilmesi için ne 
olması gerektiğini öğretmek istedim. 
57 Tek bir Tanrı vardır ve Mesih O'nunla 
Bir'dir, çünkü O Tanrılığın "Sözü "dür, yaratılan 
her şeyin Babası'na ulaşmanın tek yoludur. 
(21, 33 - 34) 
58 Öğrenciler, Mesih İlahi Sevginin en yüce 
tezahürüdür, ruhun bölgelerinde yaşam olan 
ışıktır; karanlığı delen ve her ruhsal bakışın 

önünde gerçeği ortaya çıkaran, gizemleri 
çözen, kapıyı açan ve bilgeliğe, sonsuzluğa ve 
ruhun mükemmelliğine giden yolu gösteren 
ışıktır. (91, 32) 
 
Kutsal Ruh - Tanrı'nın gerçeği ve bilgeliği 
59 Yüreğinizin özlemini çektiği iyileştirici güç 
ve teselli bilgelikte yatar. Bu nedenle, bir 
zamanlar size teselli ruhu olarak gerçeğin 
ruhunu vaat etmiştim. 
60 Ancak gelişim yolunda durmamak ya da 
sınavlardan korku duymamak için kesinlikle 
inançlı olmak gerekir. (263, 10 - 11) 
61 Bu, Kutsal Ruh'un ışığı olan İlahi Bilgeliğin 
kalbin ve zihnin en gizli köşelerini bile 
aydınlatacağı ışık çağıdır. (277, 38) 
 

Bölüm 20 - Meryem; Tanrı'nın anne 
sevgisi 
 
Meryem'in alçakgönüllülük içindeki dünyevi 
varlığı 
1 Meryem, özü her zaman ruhumda olan 
Cennet Bahçemin çiçeğidir. 
2 Güzelliğini alçakgönüllülükle saklayan şu 
çiçekleri görüyor musunuz? Aynı şekilde 
Meryem de öyleydi ve öyledir: onu saflık ve 
huşu içinde seyredebilenler için tükenmez bir 
güzellik pınarı ve tüm varlıklar için bir iyilik ve 
şefkat hazinesidir. 
3 Meryem tanrısal özünü gizleyerek dünyaya 
geldi; kim olduğunu ve Oğlu'nun kim olduğunu 
biliyordu, ama bu lütufla övünmek yerine, 
kendisini yalnızca En Yüce Olan'ın bir 
hizmetkârı, Rab'bin öğütlerinin bir aracı olarak 
ilan etti. (8, 42 - 43, 46) 
4 Meryem, yeryüzündeki bütün krallardan 
daha güçlü ve daha yüce bir Kral alacağını 
biliyordu. Ama bu yüzden mi kendini erkekler 
arasında kraliçe ilan etmişti? Dudakları 
meydanlarda, sokaklarda, basit kulübelerde ya 
da saraylarda Mesih'in Annesi olacağını, 
Baba'nın "Biricik Oğlu "nun onun rahminden 
çıkacağını ilan etti mi? 
5 Kesinlikle hayır, halkım: en büyük 
alçakgönüllülük, uysallık ve lütuf ondaydı ve 
vaat gerçekleşti. İnsan bir annenin yüreği 
mutlu olmuştu ve daha doğum yapmadan 
önce bile - o zaman ve sonrasında Oğul'un 
yaşamı boyunca - İsa'nın kaderini, insanlar 
arasında yerine getirmesi gereken görevi ve ne 
yapmak için geldiğini ruhsal olarak bilen çok 



sevgi dolu bir anneydi. Aynı işi paylaştığı için 
bu kadere asla karşı çıkmadı. 
6 Eğer zaman zaman gözyaşı döktüyse, bu 
insan annenin ağlamasıydı, bedensel doğanın 
oğlundaki, kendi bedenindeki acıyı 
hissetmesiydi. 
7 Ama Oğlu Efendinin öğrencisi miydi? Hayır. 
Meryem'in İsa'dan bir şey öğrenmesine gerek 
yoktu. O, Baba'nın Kendisiydi ve sadece bu 
güzel ve zor görevi yerine getirmek için beden 
almıştı. 
8 O mükemmel annenin yüreği yalnızca en 
sevdiği Oğlunu sevmekle mi sınırlıydı? 
Kesinlikle hayır; o küçük insan kalbi aracılığıyla 
Anne Kalbi kendini teselli ve yüce sözlerle, 
öğütler ve faydalarla, mucizelerle, ışık ve 
gerçekle ortaya koydu. 
9 Hiçbir zaman kendini göstermedi, Efendinin 
sözünü asla yanlış anlamadı. Ama tıpkı beşiği 
olan yemliğin ayaklarının dibinde olduğu gibi, 
Oğul'un, Efendi'nin, tüm yaratılışın Babası'nın 
üzerinde öldüğü ve bir insan olarak son 
nefesini verdiği çarmıhın da ayaklarının 
dibindeydi. 
10 Böylece bir insan anne olarak kaderini 
yerine getirdi ve tüm anneler ve tüm insanlar 
için yüce bir örnek oluşturdu. (360, 28 - 31) 
 
Meryem ve İsa  
11 İnsanlar sık sık İsa'nın çarmıha gerildikten 
sonra bile neden günahkâr Mecdelli tarafından 
görülmesine izin verdiğini ve daha sonra 
öğrencilerini görmeye gittiğini merak 
etmişlerdir, ancak annesini ziyaret ettiğine 
dair hiçbir şey bilinmemektedir. Buna karşılık 
size diyorum ki, Kendimi Meryem'e de ona 
yaptığım gibi tanıtmam gerekli değildi. Çünkü 
Mesih ile Meryem arasındaki bağ, dünya var 
olmadan önce bile her zaman var olmuştur. 
12 Günahkârları kurtarmak için İsa aracılığıyla 
Kendimi insanlığa açıkladım ve Bana ihtiyacı 
olanların imanını canlandırmak için çarmıha 
gerildikten sonra Bana bakmalarına izin 
verdim. Ama size gerçekten söylüyorum, 
Meryem'in - bir insan olarak Benim sevgi dolu 
Annem - herhangi bir lekeden arınması 
gerekmediği gibi, herhangi bir iman eksikliği 
de olamazdı, çünkü O'na ana rahmini 
sunmadan önce bile Mesih'in kim olduğunu 
biliyordu. 
13 Beni rahmine aldığı aynı saflık ve nezaketle, 
Beni geldiğim diyara geri döndüren kişiyi 
ziyaret etmek için Ruhumu insanlaştırmak 

gerekli değildi. Ama yalnızlığında onunla nasıl 
konuştuğumu ve Ruhumun onu nasıl İlahi bir 
şefkatle kuşattığını kim bilebilir? 
14 İsa'nın ilk ziyaretinin Annesine olması 
gerektiğini düşündükleri için Bana bu soruyu 
soranlara böyle yanıt veriyorum. 
15 Meryem'e Kendimi tanıttığım biçim, 
Mecdelli'ye ve öğrencilerime Kendimi 
hissettirmek için kullandığım biçimden ne 
kadar farklı olmalıydı. (30, 17 - 21) 
 
Meryem'in Bakireliği 
16 Üstadın bulunduğu dağın tepesinde, "İlahi 
Kelam "ın beden alması mucizesinin 
gerçekleşmesi için "İkinci Çağ "da kadın olan 
Evrensel Anne Meryem de vardır. 
17 İnsanoğlu Meryem'i ve İsa'nın dünyaya 
geliş şeklini sık sık yargılamış ve araştırmıştır 
ve bu yargılar, Yüreği Kanının dünyaya 
akmasına neden olan anne Ruh'un saflık 
giysisini yırtmıştır. 
18 İnanmayanın şüphesini gidermek ve ona 
ruhani öğretilerin bilgisini vermek için bu süre 
zarfında bilinmeyenin perdelerini kaldırdım. 
19 İnsanlar, bir yol gibi olan gerçeğimi, çoğu 
zaman sapacakları birçok yol haline getirdiler. 
Bazıları Cennetteki Anne'nin şefaatini isterken, 
diğerleri onu yanlış değerlendirir, onun sevgi 
ve şefkat örtüsü herkesi sonsuza dek sarar. 
20 Zamanın başlangıcından beri, 
peygamberlerin sözünü ettiği Ruhsal Anne'nin 
varlığını, o dünyaya gelmeden önce bile 
açıkladım. (228, 1 - 5) 
21 Meryem, erdemini, örneğini ve mükemmel 
tanrısallığını ortaya çıkarmak için 
gönderilmiştir. O, erkekler arasındaki diğer 
kadınlar gibi bir kadın değildi. O farklı bir 
kadındı ve dünya onun hayatını düşündü, 
düşünme ve hissetme biçimini öğrendi, 
ruhunun ve bedeninin saflığını ve zarafetini 
bildi. 
22 Sadeliğin, alçakgönüllülüğün, özverinin ve 
sevginin bir örneğidir. Ancak yaşamı o zamanın 
dünyası ve sonraki nesiller tarafından 
bilinmesine rağmen, onun erdemini, 
bekaretini tanımayan pek çok kişi vardır. Onun 
hem bakire hem de anne olduğu gerçeğini 
açıklayamazlar. Bunun nedeni, insanın doğası 
gereği inançsız olması ve İlahi işleri uyanmış 
bir ruhla nasıl değerlendireceğini 
bilmemesidir. Kutsal yazıları inceleyip 
Meryem'in bedenlenişini ve atalarının 



yaşamını kavrayabilseydi, sonunda onun kim 
olduğunu öğrenecekti. (221, 3) 
23 Tanrı'nın yarattıklarına duyduğu şefkatli 
sevginin şekli yoktur 
. Bununla birlikte, İkinci Çağ'da İsa'nın Annesi 
Meryem'de bir kadın şeklini almıştır. 
Bu nedenle, Meryem Ana'nın görüntülerinden 
bilinen Meryem figürü, yalnızca kısa bir süre 
için varsayılan ruhani bir vahiy figürü olarak 
kabul edilmelidir. 
24 Meryem'in her zaman var olduğunu 
anlayın, çünkü onun özü, sevgisi ve şefkati her 
zaman Tanrısallığın içinde olmuştur. 
25 İnsanlar Meryem hakkında ne kadar çok 
teori ve hata üretmişlerdir! Anneliği, hamile 
kalması ve saflığı hakkında. Bu süreçte ne 
kadar çok küfrettiler! 
26 Bu saflığı gerçekten anladıkları gün, kendi 
kendilerine, "Hiç doğmamış olsaydık bizim için 
daha iyi olurdu" diyeceklerdir. Ruhlarında 
ateşten gözyaşları yanacak. O zaman Meryem 
onları lütfuyla saracak, İlahi Anne onları 
örtüsüyle koruyacak ve Baba sonsuz bir 
sevgiyle şöyle diyerek onları bağışlayacaktır: 
"İzleyin ve dua edin, çünkü sizi bağışlıyorum ve 
sizde dünyayı bağışlıyor ve kutsuyorum." (171, 
69 - 72) 
 
Meryem'in kadınlar için örneği  
27 Efendinizin yaşamı tüm insanlar için bir 
örnektir. Ancak kadın, annelik görevi 
konusunda eğitimden yoksun olduğu için, 
Meryem ona ilahi şefkatin cisimleşmiş hali 
olarak gönderilmiştir; Meryem, aynı şekilde 
size ilahi alçakgönüllülük örneğini vermek 
üzere, erkekler arasında bir kadın olarak 
ortaya çıkmıştır. (101, 58) 
28 Mübarek kadınlar: Siz de benim elçiliğime 
aitsiniz. Fiziksel olarak farklı olsanız ve her 
birinizin görevi farklı olsa bile, o adamın ruhu 
ile sizinki arasında hiçbir fark yoktur. 
29 İsa'yı ruhunuzun efendisi olarak kabul edin 
ve sevgisinin çizdiği yolda O'nu izleyin. Onun 
sözünü kendinize mal edin ve çarmıhını 
kucaklayın. 
30 Ruhunuzla insanlarla konuştuğum aynı 
kelimelerle konuşuyorum, çünkü ruhsal olarak 
eşitsiniz. Bununla birlikte, kadın kalbiniz 
öykünecek bir örnek arıyorsa, yaşamda 
kendinizi mükemmelleştirmek için sizi 
destekleyecek mükemmel örneklere 
ihtiyacınız varsa, Meryem'i hatırlayın, 
dünyadaki yaşamı boyunca onu gözlemleyin. 

31 Meryem'in alçakgönüllü yaşamının, hizmeti 
boyunca onu tanıyan ve onunla görüşen 
öğrencilerim tarafından yazılması Baba'nın 
isteğiydi. 
32 Bu yaşam - onu bilenler için mütevazı - 
doğumundan yeryüzündeki sonuna kadar ışıl 
ışıldı. Meryem, ruhunun alçakgönüllülüğüyle, 
sonsuz şefkatiyle, yüreğinin saflığıyla, insanlığa 
olan sevgisiyle, insanlarla konuşacak olanın 
Mesih olduğunu bilerek, sözlerden çok 
sessizlikle ifade ettiği sevgi dolu öğreti 
sayfaları yazdı. 
33 Meryem'in ruhu, insanlığa alçakgönüllülük, 
itaat ve uysallığın mükemmel örneğini vermek 
üzere Baba'dan yayılan Anne Sevgisinin ta 
kendisiydi. Dünyadaki yürüyüşü bir ışık iziydi, 
hayatı basit, görkemli ve saftı. Mesih'in bir 
bakireden doğacağını bildiren kehanetler onda 
gerçekleşmişti. 
34 Sadece o Tanrı'nın tohumunu rahminde 
taşıyabilmişti, sadece o İsa'ya karşı görevini 
yerine getirdikten sonra insanlığın Ruhsal 
Annesi olarak kalmaya layıktı.  
35 Bu nedenle, Meryem sizin mükemmel 
örneğinizdir, kadınlar. Ama ona dönün ve 
sessizliğinde, alçakgönüllülüğünde, muhtaçlara 
duyduğu sevgiyle kendini sonsuza dek inkar 
etmesinde, sessiz acısında, herkesi bağışlayan 
merhametinde ve şefaat, teselli ve tatlı yardım 
olan sevgisinde onu örnek alın. 
36 Bakireler, eşler, anneler, ebeveynsiz kızlar 
ya da dullar, yalnız kadınlar, kalbi acıyla 
delinmiş olanlar - Meryem'e sevgi dolu ve 
şefkatli anneniz deyin, onu düşüncelerinize 
çağırın, onu ruhunuza kabul edin ve kalbinizde 
hissedin. (225, 46 - 54) 
 
İnsanlığın Avukatı, Tesellicisi ve Koruyucusu 
olarak Meryem  
37 Meryem dünyada sessizce dolaştı, ama 
kalpleri huzurla doldurdu, muhtaçlar için 
aracılık etti, herkes için dua etti ve sonunda 
insanların cehaleti ve kötülüğü için bağışlama 
ve merhamet gözyaşlarını döktü. Rab'be 
gelmek istiyorsanız neden Meryem'e 
dönmeyesiniz, çünkü onun aracılığıyla İsa'yı 
kabul ettiniz? Kurtarıcı'nın ölüm saatinde Anne 
ve Oğul birleşmemiş miydi? O anda Oğul'un 
kanı Anne'nin gözyaşlarına karışmamış mıydı? 
(8, 47) 
38 Çarmıhtan dünyaya yaşam ve ruhsal bilgelik 
kitabını miras bıraktım - yüzyıllar, çağlar ve 
dönemler boyunca insanlar tarafından 



yorumlanacak ve anlaşılacak bir kitap. Bu 
nedenle çarmıhın dibinde acıdan sarsılan 
Meryem'e şöyle dedim: "Kadın, bu senin 
Oğlun", bakışlarımla o anda insanlığı, ama 
Mesih'in iyi bir öğrencisine dönüşmüş 
insanlığı, ruhsallaşmış insanlığı temsil eden 
Yahya'yı işaret ettim. 
39 Ayrıca Yuhanna'ya şu sözlerle hitap ettim: 
"Oğlum, bu senin Annen" - şimdi sana 
açıklayacağım sözler. 
40 Meryem saflığı, itaati, imanı, şefkati ve 
alçakgönüllülüğü somutlaştırmıştır. Bu 
erdemlerin her biri, o kutsal ve saf kadının 
rahminde insan olmak için dünyaya indiğim 
merdivenin bir basamağıdır. 
41 Şefkat, saflık ve sevgi, içinde yaşam 
tohumunun döllendiği ilahi rahimdir. 
42 İnsan olmak ve çocuklarımla birlikte 
yaşamak için size indiğim merdiven, kendinizi 
insanlardan ışık ruhlarına dönüştürerek Bana 
yükselebilmeniz için size sunduğum 
merdivenin aynısıdır. 
43 Meryem merdivendir, Meryem ana 
rahmidir. Ona dönün ve Benimle buluşun. 
(320, 68 - 73) 
44 Seni çarmıhın dibinde, Kanımı ve Annemin 
gözyaşlarını alan o tepede bıraktım Meryem. 
Orada çocuklarını beklemeye devam etti, 
çünkü onların omuzlarından haçı alan ve 
onlara cennetin yolunu gösteren kendisi 
olacaktı. (94, 73) 
45 Meryem'in mesajı bir teselli, şefkat, 
alçakgönüllülük ve umut mesajıydı. Annelik 
doğasını tanıtmak ve "Söz "ün insan olabilmesi 
için bakire rahmini sunmak üzere dünyaya 
gelmek zorundaydı. 
46 Ancak onun görevi yeryüzünde sona 
ermedi. Bu dünyanın ötesi onun gerçek eviydi; 
buradan tüm çocuklarının üzerine şefkat ve ilgi 
örtüsünü yayabilir, buradan kayıpların 
adımlarını izleyebilir ve acı çekenlerin üzerine 
İlahi Tesellisini dökebilirdi. 
47 Meryem'in İlahi bir kaderi yerine getirmek 
üzere dünyaya gelmesinden yüzyıllar önce - bir 
kadında insan olarak - Tanrı'nın bir 
peygamberi onu duyurdu. Onun aracılığıyla, 
bir bakirenin gebe kalacağını ve İmmanuel, 
yani Tanrı bizimle anlamına gelen bir Oğul 
doğuracağını öğrendiniz. 
48 İlahi Anne Sevgisi Ruhu'nun üzerine indiği 
lekesiz bir kadın olan Meryem'de, Peygamber 
tarafından bildirilen İlahi Vaat yerine 
getirilmiştir. 

49 O zamandan beri dünya onu tanıyor ve 
insanlar ve uluslar onun adını sevgiyle anıyor 
ve acılarında onu Anne olarak özlüyorlar. 
50 Ona Acıların Annesi diyorsunuz çünkü 
dünyanın acının kılıcını onun kalbine 
sapladığını biliyorsunuz ve hayal gücünüzden o 
kederli yüz ve o sonsuz keder ifadesi çıkmıyor. 
51 Bugün size kalplerinizden o sonsuz acı 
imgesini çıkarmanızı ve bunun yerine 
Meryem'i ruhsal olarak çalışan ve tüm 
çocuklarının Üstat tarafından işaretlenen yolda 
yukarı doğru gelişmelerine yardımcı olan 
nazik, gülümseyen ve sevgi dolu bir Anne 
olarak düşünmenizi söylemek istiyorum. 
52 Meryem'in görevinin yeryüzündeki 
annelikle sınırlı olmadığını şimdi anlıyor 
musunuz? "İkinci Çağ "daki tezahürü de tek 
değildi, ama insanlarla ruhtan ruha konuşacağı 
yeni bir çağ onun için ayrılmıştır. 
53 Bir peygamber ve kahin olan öğrencim 
Yuhanna, kendinden geçtiği sırada güneş 
giysili, ışık saçan bakire bir kadın gördü. 
54 Bu kadın, bu bakire, rahminde yeni bir 
Kurtarıcı değil, tüm mükemmelliğin Efendisi 
olan Mesih'in ilahi ayak izlerini takip etmek 
için kendilerini sevgiyle, imanla ve 
alçakgönüllülükle besleyecek olan bir dünya 
dolusu insanı barındıracak olan Meryem'dir.  
55 Peygamber o kadının sanki doğum 
yapıyormuş gibi acı çektiğini gördü, ama bu acı 
insanların arınması, ruhların kefareti içindi. Acı 
sona erdiğinde, ruhlarda ışık olacak ve 
Evrensel Annenizin ruhunu neşe dolduracaktır. 
(140, 44 - 52) 
 
Meryem'in İlahi Doğası 
56 Cennetteki Annenizin örtüsü sonsuzluktan 
beri dünyaya gölge vermiştir ve aynı zamanda 
sizin de çocuklarınız olan Çocuklarımı sevgiyle 
korur. Meryem bir ruh olarak dünyada 
doğmamıştır; onun annelik özü her zaman 
Benim bir parçam olmuştur. 
57 O benim saflığımın, kutsallığımın eşidir. 
Kadın olduğunda benim kızımdı ve 
Bedenlenmiş Sözü aldığında benim annemdi. 
(141, 63 - 64) 
58 Meryem doğası gereği Tanrısaldır, ruhu 
Baba ve Oğul ile birdir. Zamanın 
başlangıcından beri insanlığa "İlahi Söz "ün 
beden alacağı saf yaratık olarak duyurulan 
seçilmiş kızken, onu neden insani olarak 
yargılayalım? 



59 Öyleyse neden insanlar bana küfrediyor, 
gücümden şüphe ediyor ve işlerimi saygısızca 
araştırıyor? Bunun nedeni, kendisini benim 
İlahi Talimatıma kaptırmamış, kutsal kitapların 
ne dediğini düşünmemiş ve kendisini benim 
İradem'e teslim etmemiş olmasıdır. 
60 Bugün, Üçüncü Çağ'da, Meryem'in 
kendisini insanlara tanıttığından da şüphe 
etmektedir. Ama size onun tüm işlerime 
katıldığını söylüyorum çünkü o benim İlahi 
Ruhumda yaşayan en şefkatli sevginin vücut 
bulmuş halidir. (221, 4 - 6) 
61 Meryem, Tanrısallıkla öylesine kaynaşmış 
olan Ruh'tur ki, üç tezahürle temsil edildiği 
gibi, onun veçhelerinden birini oluşturur: 
Baba, Söz ve Kutsal Ruh'un Işığı. Bu anlamda 
Meryem, İlahi Özeni açığa çıkaran ve 
somutlaştıran Tanrı'nın Ruhudur. (352, 76) 
62 Ne kadar çok kişi en yüce cennete ulaşıp, 
her zaman dünyada olduğu kadın, beden almış 
Mesih'in annesi olarak insan formunda hayal 
ettikleri ve tahtta oturan, güzel ve güçlü bir 
kraliçe olarak hayal ettikleri Meryem'le 
buluşmayı ummaktadır. 
 63 Ama ben size artık zihninizde Tanrısal 
olana biçim vermemeniz gerektiğini 
söylüyorum. Ruhsal Anneniz Meryem vardır, 
ama ne bir kadın formuna ne de başka bir 
forma sahiptir. O, merhameti sonsuzluğa 
uzanan kutsal ve sevgi dolu şefkattir. Kalplerde 
hüküm sürer, ancak onun hükümdarlığı 
alçakgönüllülük, merhamet ve saflıktır. Ama 
insanların hayal ettiği gibi bir tahtı yok.  
64 Güzel, ama en güzel yüzle bile hayal 
edemeyeceğiniz bir güzellikte. Onun güzelliği 
gökseldir ve siz göksel olanı asla 
kavrayamayacaksınız. (263, 30) 
 
Meryem'in evrensel ışıltısı  
65 Meryem, Evrensel Anneniz, Benim içimde 
yaşar ve çok sevdiği çocuklarına en şefkatli 
okşamaları verir. Huzurunu ve bir sığınak 
hazırlığını kalplerinize bırakmak için 
kalplerinizdeydi. Meryem dünyayı izler ve bir 
kutuptan diğerine onu korumak için bir tarla 
kuşu gibi kanatlarını onun üzerine açar. 
(145,10) 
66 Tanrısallığımda şefaatçi sevgi yaşar; o 
Meryem'dir. İmana kapalı kalmış kaç kalp 
onun aracılığıyla tövbeye ve sevgiye açıldı! 
Onun annelik özü tüm yaratılışta mevcuttur, 
herkes tarafından hissedilir ve yine de bazıları 

bunu gözleri açık bir şekilde inkar eder. (110, 
62) 
67 Meryem'in İlahi Anneliğini inkar edenler, 
İlahiyat'ın insana verdiği en güzel vahiylerden 
birini inkar etmiş olurlar. 
68 Mesih'in tanrısallığını kabul edip Meryem'i 
inkar edenler, benim tanrısallığımda var olan 
en şefkatli ve sevimli özelliği reddettiklerini 
bilmiyorlar. 
69 Kutsal Yazılar'ı bildiğini sanan ama hiçbir 
şey anlamadıkları için hiçbir şey bilmeyen ne 
kadar çok kişi vardır. Ve yaratılışın dilini 
keşfettiklerini düşünmelerine rağmen hata 
içinde yaşayan ne kadar çok insan var. 
70 Ana Ruh tüm varlıklarda sevgiyle etkindir, 
O'nun suretini her yerde görebilirsiniz. O'nun 
İlahi Anne Sevgisi tüm yaratıkların kalplerine 
kutsanmış bir tohum olarak düşmüştür ve 
Doğanın her krallığı bunun canlı bir tanıklığıdır 
ve her annenin kalbi bu büyük Sevginin 
önünde dikilmiş bir sunaktır. Meryem İlahi bir 
çiçekti ve meyvesi de İsa'ydı. (115,15-18) 
 

Bölüm 21 - Tanrı'nın her şeye gücü 
yeterliği, her yerde hazır ve nazır oluşu 
ve doğruluğu  
 
Tanrı'nın gücü  
1 Eğer şimdiki insan tüm bilimiyle doğanın 
unsurlarını kendi iradesine boyun 
eğdiremiyorsa, gücünü ruhani güçlere nasıl 
dayatabilir? 
2 Nasıl ki kozmostaki gök cisimleri, insan 
iradesi onları rotalarını ya da kaderlerini 
değiştirmeye muktedir olmaksızın değişmez 
düzenlerini takip ediyorsa, ruhani dünyada var 
olan düzen de hiç kimse tarafından 
değiştirilemez. 
3 Geceyi ve gündüzü ben yarattım, yani ışık 
benim ve onu benden başka kimse tutamaz. 
Aynı şey ruhani yaşam için de geçerlidir. (329, 
31 - 33) 
4 Eğer Bana inanıyorsanız, Benim gücümün 
insanların günahından sonsuz derecede büyük 
olduğuna ve bu nedenle günah gerçeğin ve 
doğruluğun ışığına yol verir vermez insanın ve 
yaşamının değişmesi gerektiğine 
güvenebilirsiniz.  
5 Bu dünyada insanların Tanrı'nın isteğini 
yerine getirdikleri bir yaşam hayal edebiliyor 
musunuz? (88, 59 - 60) 



6. Benim için bir insanın tövbe etmesi, 
yenilenmesi ve kurtuluşu imkansız 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. 
7 Unutmayın: size varlık verdikten sonra 
görevim sizi mükemmelliğe ulaştırmak ve 
hepinizi tek bir ruhani ailede birleştirmektir; 
ve unutmayın ki, İradem her şeyin üzerinde 
gerçekleşmektedir. 
8 Ben, İlahi Ekici, sevgi tohumumu her ruhun 
içine fark edilmeden yerleştiririm. Bu tohumun 
tüm insanlığın içinde ne zaman filizleneceğini 
yalnızca ben bilirim ve çalışmalarımın 
meyvelerini sonsuz bir sabırla bekleyebilirim. 
(272, 17 - 19) 
9 Büyüklüğümle sizi aşağılamak ya da bununla 
övünmek istemiyorum, ama yine de, her şeye 
gücü yeten, bilgelik ve mükemmellik sahibi bir 
Tanrı'yı Baba edinmekten en büyük zevki 
duyasınız diye, isteğim olduğu ölçüde bunu 
size gösteriyorum. 
10 Gücümün sonunu asla 
deneyimlemeyeceğiniz ve ruhunuzun gelişimi 
ne kadar yüksek olursa, Beni o kadar iyi 
tanıyacağınız düşüncesiyle sevinin. Kim 
Rabbinin yüceliğine asla ulaşamayacağını 
bilmeyi kabul edemez? Dünyevi babanıza 
kıyasla yaşça daha genç olmayı kabul 
etmediniz mi? Ona kendi isteğinizle deneyim 
ve yetki vermediniz mi? Senden daha güçlü, 
gururlu, cesur ve erdemlerle dolu bir baban 
olduğunu görmekten memnun değil miydin? 
(73, 41 - 42) 
11 Benim gücümün yanında insanların gücü ne 
ifade eder? Ruhsallaşmanın sonsuz gücü 
karşısında materyalist halkların muhalefeti ne 
yapabilir? Hiçbir şey! 
12 İnsanın güç arzusunun sınırına ve kibrinin 
zirvesine ulaşmasına izin verdim ki, Baba 
tarafından kendisine bahşedilen özgür irade 
armağanının bir gerçek olduğunu kendi başına 
öğrenebilsin. 
13 Ama o zaman, sınıra ulaştığında, gözlerini 
ışığa ve sevgiye açacak ve tek mutlak güç ve 
tek evrensel bilgelik olan Tanrınız tarafından 
fethedilmiş olarak varlığım karşısında 
eğilecektir. (192, 53) 
 
Yaratılan her şeyde Tanrı'nın varlığı 

14 Sonsuz'da ikamet ettiğim belirli veya sınırlı 
bir yerim yoktur, çünkü Benim Varlığım hem 
İlahi olanda hem de ruhani veya maddi olanda 
var olan her şeydedir. Benim krallığımın hangi 
yönde olduğunu söyleyemezsiniz; ve eğer 
bakışlarınızı yükseklere kaldırırsanız ve 
gökyüzüne doğru yönelirse, bunu yalnızca 
sembolik bir şey olarak yapın. Çünkü 
gezegeniniz durmaksızın dönüyor ve her 
hareketiyle size cennetin yeni bölümlerini ve 
yeni yükseklikleri sunuyor. 
15 Tüm bunlarla birlikte, sizinle Benim aramda 
hiçbir mesafe olmadığını ve sizi Benden ayıran 
tek şeyin, Benim mükemmel Yasamla ruhunuz 
arasına koyduğunuz yasadışı işleriniz olduğunu 
söylemek istiyorum. 
16 Saflığınız ne kadar büyük, işleriniz ne kadar 
yüce ve imanınız ne kadar sürekli olursa, Beni 
dualarınıza o kadar yakın, o kadar samimi, o 
kadar erişilebilir hissedeceksiniz. 
17 Aynı şekilde: Kendinizi iyi olandan, doğru 
olandan, izin verilebilir olandan ne kadar 
uzaklaştırırsanız ve kendinizi karanlık ve bencil 
bir yaşamın maddeciliğine ne kadar verirseniz, 
Beni kendinizden o kadar uzak hissetmeniz 
gerekecektir. Yüreğiniz yasamı yerine 
getirmekten ne kadar uzaklaşırsa, Benim ilahi 
varlığıma karşı o kadar duyarsız hale 
gelecektir. 
18 Neden şu anda Sözümü bu biçimde tezahür 
ettirdiğimi ve sizi ruhtan ruha diyaloğa 
hazırladığımı anlayın. 
19 Beni sonsuz uzakta gördüğünüz için, Bana 
nasıl gelebileceğinizi anlamadınız. Size ilahi 
varlığımı hissettirmek ve Baba ile çocukları 
arasında onları ayıran hiçbir boşluk ya da 
mesafe olmadığını kanıtlamak için sizi aradım. 
(37, 27 -32) 
20 Kendimi size tanıtmak için tahtımı terk 
ettiğimi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz, çünkü 
hayal ettiğiniz o taht mevcut değildir. Tahtlar 
kibirli ve küstahlar içindir. 
21 Ruhum sonsuz ve her şeye kadir olduğu 
için, belirli bir yerde ikamet etmez: O her 
yerde, her yerde, ruhsal ve maddi olandadır. O 
zaman bana yakıştırdığınız o taht nerede 
olacak? 
22 Bana yeryüzündekiler gibi bir taht üzerinde 
maddi bir fiziksel form vermeyi bırakın, Beni 
her zaman Bana verdiğiniz insan formundan 
kurtarın, insan zihninizin kavrayamayacağı bir 
cenneti hayal etmeyi bırakın. Kendinizi tüm 
bunlardan özgürleştirdiğinizde, sanki sizi 



bağlayan zincirleri kırmış gibi, sanki yüksek bir 
duvar bakışlarınızın önünde yıkılmış gibi, sanki 
yoğun bir sis kalkmış ve sınırsız bir ufku ve 
sonsuz, ışıltılı bir gökkubbeyi görmenize izin 
vermiş gibi olacaksınız. 
23 Bazıları, "Tanrı göklerdedir" der, bazıları da, 
"Tanrı göklerdedir" der: Tanrı ahirette yaşar. 
Ama ne söylediklerini biliyorlar, ne de neye 
inandıklarını anlıyorlar. Gerçekten de cennette 
"ikamet ediyorum"; ama sizin hayal ettiğiniz 
gibi bir yerde değil: Işık, güç, sevgi, bilgelik, 
doğruluk, kutsanmışlık, mükemmellik 
cennetinde yaşıyorum. (130, 30, 35 - 36) 
24 Evrensel varlığım her şeyi doldurur, evrenin 
hiçbir yerinde veya habitatında boşluk yoktur, 
her şeye Ben nüfuz etmişimdir. (309, 3) 
25 Size o kadar yakın olduğumu söyledim ki, 
en gizli düşüncelerinizi bile biliyorum, 
bulunduğunuz her yerdeyim çünkü ben her 
yerdeyim. Ben ilhamlar ya da parlak fikirler 
aracılığıyla zihninizi aydınlatan ışığım. 
26 Ben sizin içinizdeyim, çünkü ben sizi 
canlandıran Ruh'um, sizi yargılayan vicdanım. 
Ben sizin duyularınızda ve bedeninizdeyim, 
çünkü Ben tüm yaratılışın içindeyim. 
27 Beni içinizde ve sizi çevreleyen her şeyde 
giderek daha fazla hissedin ki, bu dünyayı terk 
etme anı geldiğinde Ruhsal Yaşama tam olarak 
girebilesiniz ve duyu dünyasının geride 
bırakabileceği izlenimler ruhunuzu rahatsız 
etmesin; ve sonsuza dek içeceğiniz sonsuz 
saflığın Kaynağı olan Bana bir adım daha 
yaklaşın. (180, 50 -52) 
28 Ses taşıyıcılarının dudaklarından dökülen 
sözcüklerde bulunan ışığın kaynağının ne 
olduğunu biliyor musunuz? Kökeni iyilikte, 
ilahi sevgide, Tanrı'dan yayılan evrensel 
ışıktadır. Size yaşam veren o ışık saçan Varlığın 
bir ışını ya da kıvılcımıdır; her şeyi hareket 
ettiren ve altında her şeyin titreştiği, 
kıpırdadığı ve durmaksızın daireler çizdiği 
sonsuz gücün bir parçasıdır. İlahi parlaklık 
dediğiniz şey, ruhani varlıkları aydınlatan ve 
canlandıran İlahi Ruh'un ışığıdır. 
29 Bu ışıltının beden üzerinde olduğu kadar 
ruh üzerinde de, dünyalar üzerinde olduğu 
kadar insanlar, bitkiler ve yaratılışın tüm 
varlıkları üzerinde de etkisi vardır. Ruh için 
manevidir, madde için maddedir, akıl için 
akıldır, kalpler için sevgidir. Bilgidir, yetenektir 
ve öz bilinçtir, içgüdüdür, sezgidir ve 
düzenlerine, doğalarına, türlerine ve gelişim 
derecelerine göre tüm varlıkların duyularının 

üzerindedir. Ancak kökeni tektir: Tanrı; ve özü 
tektir: sevgi. O halde, bu yaratıkların zihinlerini 
aydınlatarak size ruhani ışıktan bir mesaj 
göndermemde imkânsız olan ne olabilir? 
30 Bitkiler Ruhumun onlara gönderdiği yaşam 
radyasyonunu alırlar ve böylece meyve 
verirler. Yıldızlar kendi yörüngelerinde 
dönebilmek için Ruhumun onlara gönderdiği 
gücü alırlar. Tüm duyularınızın erişebildiği 
mevcut canlı tanıklık olan yeryüzü, bağrından 
pek çok harikanın ortaya çıkmasını sağlayan 
yaşam radyasyonunu durmaksızın alır. O 
halde, varlığında Bana benzerliğinin tesis 
edildiği bir ruhun varlığı bir mücevher gibi 
parlayan insanın, içinde meyve verecek olan 
ruhani tohum olan ilahi ışıltıyı doğrudan 
Ruhumdan ruhuna alması neden imkansız 
olsun? (329, 42 - 44) 
31 İç çekişlerinizden hiçbiri cennette 
duyulmayacak, her duanız Bende yankısını 
bulacak, sıkıntılarınızın ya da yaşam 
krizlerinizin hiçbiri Benim Babalık sevgim 
tarafından fark edilmeyecek. Her şeyi bilirim, 
her şeyi duyarım, her şeyi görürüm ve her 
şeyde varım. 
32 İnsanlar günahları yüzünden kendilerinden 
uzaklaştığımı düşündükleri için, sonunda 
kendilerini Benden uzak hissederler. Ey 
dudaklarına bu kadar acılık koyan insan 
cehaleti! Bilin ki, yarattıklarımdan herhangi 
birinden Kendimi çekecek olsam, o yaratığın 
varlığı anında sona erer. Ama bu olmadı ve 
olmayacak, çünkü size Ruh'u verdiğimde 
hepinizi sonsuz yaşamla donattım. (108, 44 - 
45) 
 
Kaderin cilveleri  
33 Sizi ve tüm insan ırkını etkileyen 
denemeleri lanetlemeyin, bunların Tanrı'nın 
cezası, gazabı ya da intikamı olduğunu 
söylemeyin, çünkü o zaman küfretmiş 
olursunuz. Size söylüyorum, insanlığı kurtuluş 
limanına daha da yaklaştıran şey tam da bu 
acılardır. 
34 Bunlara adalet, kefaret ya da ders deyin, 
doğru ve haklı olacaktır. Öfke ve intikam, hâlâ 
iç huzurundan, uyumdan ve mükemmellikten 
uzak olan varlıklara özgü insani tutkulardır. 
Tüm işlerimi belirleyen sana olan sevgime 
sadece "ceza" gibi bayağı bir isim ya da 
"intikam" gibi değersiz bir isim vermemelisin. 
35 Kendi isteğinizle dikenli yollara ya da 
karanlık uçurumlara girdiğinizi ve benim sevgi 



dolu çağrıma kulak vermediğinizi ya da 
vicdanınızın sesini dinlemediğinizi düşünün; 
işte bu yüzden acının yardımınıza gelmesi, sizi 
uyandırması, durdurması, aklınızı başınıza 
getirmesi ve doğru yola dönmenizi sağlaması 
gerekli oldu. (181, 6 - 8) 
36 Sizi cezalandırmıyorum; ama ben 
adaletliyim ve bu nedenle buyruklarımı 
çiğneyen herkese bunu hissettiririm. Çünkü 
Ebedi olan, kimsenin değiştiremeyeceği 
yasasını size bildirmiştir. 
37 İnsanın ağır bir imtihanda, ölçülemeyecek 
kadar derin bir uçuruma düştüğünde, 
sevdiklerini kaybeden karısının ağladığını, 
çocuklarının rızıklarından mahrum kaldığını ve 
evlerinin sefalet ve kasvete gömüldüğünü 
gördüğünde nasıl ağladığını görün. 
Talihsizliğinden dolayı dehşete düşer, 
umutsuzluğa kapılır; ama dua etmek ve 
günahlarından tövbe etmek yerine, "Tanrı'nın 
beni bu şekilde cezalandırması nasıl mümkün 
olabilir?" diyerek Bana isyan eder, oysa 
gerçekte İlahi Ruh da çocuklarının acıları 
nedeniyle gözyaşı döker ve gözyaşları sevgi, 
bağışlama ve yaşam kanıdır. 
38 Size doğrusunu söyleyeyim: İnsanlığın 
ulaştığı evrim nedeniyle, şu andaki 
durumunun iyileşmesi yalnızca Benim 
merhametime bağlı değildir. O kendisinin 
kurbanı, ama benim cezamın değil. Çünkü 
benim yasam ve ışığım her vicdanda parlar. 
39 Benim adaletim her otu kökünden söküp 
atmak için iner ve doğa güçleri bile kendilerini 
bu adaletin uygulayıcıları olarak gösterirler. O 
zaman sanki her şey insanın arınmasına hizmet 
etmesi gerekirken, onu ortadan kaldırmak için 
birleşiyor gibi görünür. Fakat bazıları buna 
aldanarak şöyle der: "Madem bu kadar büyük 
acılara katlanmak zorundayız - neden bu 
dünyaya geldik ki?" Acının ve günahın Benden 
gelmediğini düşünmeden. 
40 İnsan adaletin ve kefaretin ne olduğunu 
bilmediği için sorumludur. Bu nedenle önce 
isyanı, sonra da küfrü gelir. Yalnızca benim 
öğretimi araştıran ve yasama uyan kişi artık 
babasını suçlayamaz. (242, 19 - 21) 
Mesih'in benzer başka bir sözünden, bu 
"daraların" insanlar değil, onların kötü ve kötü 
niyetli dürtüleri ve eğilimleri anlamına geldiği 
açıktır. 
 
Tanrı'nın adaleti  

41 Bazen dalları öylesine çorak ve hastalıklı 
olan çalılar gibisiniz ki, iyileşebilmeniz için 
hastalıklı kısımlarınızı çıkarmak üzere acı verici 
bir budamaya ihtiyaç duyarlar. 
42 Sevgi doğruluğum insan ağacından kalbine 
zarar veren hastalıklı dalları çıkardığında, onu 
yükseltir. 
43 Bir insanın bir uzvu kesileceği zaman, 
bunun hasta olanı, ölmüş olanı ortadan 
kaldırmak için yapıldığını ve hâlâ yaşayabilecek 
olanı tehdit ettiğini bilse bile, iç çeker, titrer ve 
korkaklaşır. 
44 Güller bile budandıklarında acı gözyaşları 
gibi dökülürler can damarlarından; ama sonra 
kendilerini en güzel çiçeklerle örterler. 
45 Benim Sevgim, sonsuz derecede yüksek bir 
şekilde, bazen Kendimi feda ederek, 
çocuklarımın kalbindeki kötülüğü budar. 
46 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. (248, 5) 
47 İşlediğiniz günahların ağırlığından daha ağır 
bir ceza veremem size. Bu nedenle size 
benden değil, kendinizden korkmanız 
gerektiğini söylüyorum. 
48 İşlediğiniz günahların ağırlığını, 
büyüklüğünü ve önemini yalnızca ben bilirim. 
İnsanlar sürekli olarak dış görünüşten 
etkilenirler, çünkü komşularının kalbine nüfuz 
edemezler. Öte yandan, Ben yüreklere 
bakarım ve size insanların Bana ağır günahlarla 
suçlanarak ve Beni gücendirdikleri için 
pişmanlık duyarak geldiklerini, ama onları 
temiz bulduğumu söyleyebilirim. Buna karşılık, 
başkaları gelip Bana hiç kimseye kötülük 
yapmadıklarını söylediler, ama yalan 
söylediklerini biliyordum. Çünkü elleri 
komşularının kanıyla lekelenmemiş olsa da, 
canlarının alınmasını emrettikleri 
kurbanlarının kanı ruhlarının üzerine aktı. 
Onlar ellerini saklayarak taşı atanlardır. 
Bildirimde "korkak", "sahte" veya "hain" 
kelimelerini telaffuz ettiğimde, tüm varlıkları 
titredi ve çoğu zaman kendilerine yöneltilmiş 
bir bakış hissettikleri için öğretilerimden 
uzaklaştılar. (159, 42 - 43) 



49 Eğer İlahi Adalet'te Baba'nın en büyük 
sevgisi olmasaydı, eğer O'nun adaleti bu 
kökene sahip olmasaydı, bu insanlık artık var 
olmazdı, günahı ve ardı arkası kesilmeyen 
ihlalleri İlahi sabrı tüketirdi; ama bu olmadı. 
İnsanlık yaşamaya devam ediyor, ruhlar hala 
bedenleniyor ve her fırsatta, her insani işte, 
sevgi ve sonsuz merhamet olan adaletim 
tezahür ediyor. (258, 3) 
50 Sözümü iyi anlayın ki, birçokları gibi, sadece 
hafif bir suç işleyenleri güçlü bir şekilde 
cezalandırdığımda ve diğer yandan ağır bir suç 
işleyenleri affeder göründüğümde, İlahi 
Adaletimin eylemleri hakkında yanılmayasınız. 
51 Efendi size şöyle diyor: Sadece küçük bir 
ihlal gibi görünen bir suçu işleyen birini güçle 
cezalandırıyorsam, bunun nedeni ruhların 
zayıflığını bilmemdir ve Yasa'yı yerine getirme 
yolundan saparlarsa, bu onları mahvolmaya 
götüren ilk adım olabilir. Ama başkalarını ağır 
bir suçtan dolayı kınıyorsam, bunun nedeni 
büyük bir günahın ruh için de aynı derecede 
büyük bir tövbe nedeni olduğunu bilmemdir. 
52 Yargılamayın, mahkûm etmeyin, uluslar 
arasında kan dökülmesine neden olanlara 
karşı adaletimin tecelli etmesini dilemeyin 
bile. Sadece şunu düşünün: Onlar da sizin gibi 
benim çocuklarım, benim yaratıklarım ve 
büyük suçlarının kefaretini büyük kefaretlerle 
ödemek zorunda kalacaklar. Size gerçekten 
söylüyorum, barışı acımasızca yok eden ve sizi 
kaosa sürükleyenler olarak parmakla 
gösterdiğiniz kişiler, gelecek zamanlarda büyük 
barış sağlayıcılar, insanlığın büyük 
hayırseverleri olacaklar. 
53 Milyonlarca kurbanın kanı yeryüzünden 
benim ilahi adaletim için haykırıyor, ama insan 
yargısının ötesinde her akla, her kalbe ulaşan 
benimki olacak. 
54 İnsanların hukuku affetmez, kurtarmaz, 
sevmez. Benimki sever, bağışlar, kurtarır, 
canlandırır, yüceltir ve aydınlatır; ve tam da 
insanlığa bu kadar çok acı çektirmiş olanları, 
arınacakları ve vicdanlarının sesine tamamen 
uyanacakları, işlerinin en derinini 
görebilecekleri bir pota olacak olan büyük 
kefaretlerinden geçirerek kurtaracağım ve 
kurtaracağım. Kurbanlarına, halklarına kat 
ettirdikleri yolun aynısını onlara da kat 
ettireceğim. Ama sonunda dünyaya geri 
dönebilecek, yıkılan her şeyi yeniden inşa 
edebilecek, harap olan her şeyi onarabilecek 
ruhsal saflığa erişeceklerdir. (309, 16 -18) 

55 Bilin ki, Babanız sizi ölüm geldiğinde 
yargılamaz; bu yargılama, yaptıklarınızın 
farkına vardığınız ve vicdanınızın çağrısını 
hissettiğiniz anda başlar. 
56 Hükmüm her zaman üzerinizdedir. İster 
insan yaşamında ister ruhani yaşamınızda 
olsun, her fırsatta benim yargıma tabisiniz; 
ancak burada, dünyada, bedenin kabuğunda, 
ruh duyarsızlaşır ve vicdanın çağrılarına sağır 
olur. 
57 Gözlerinizi ışığa açmanıza yardım etmek, 
sizi günahtan kurtarmak ve acıdan kurtarmak 
için sizi yargılıyorum. 
58 Benim yargımda Bana yapmış olabileceğiniz 
hakaretleri asla saymam, çünkü Benim 
yargımda kızgınlık, intikam, hatta ceza bile asla 
görünmez. 
59 Acı kalbinize girdiğinde ve sizi en hassas 
yerinizden vurduğunda, bu size işlediğiniz bir 
hatayı göstermek, öğretimi anlamanızı 
sağlamak ve size yeni ve bilgece bir ders 
vermek içindir. Bu denemelerin her birinin 
dibinde, sevgim her zaman mevcuttur.  
60 Bazı durumlarda bir davanın nedenini 
anlamanıza izin verdim, bazılarında ise 
adaletimin bu uyarısının anlamını bulamadınız 
ve bunun nedeni Baba'nın işinde ve 
ruhunuzun yaşamında insan aklının 
çözemediği derin gizemler olmasıdır. (23, 13 - 
17) 
61 Size: "Ölçtüğünüz arşınla ölçülürsünüz" 
denilen zaman çok uzaktır. Bu yasa 
yeryüzünde intikam almak ve her türlü 
hayırseverlik duygusunu bir kenara itmek için 
ne kadar sık kullanılmıştır! 
62 Şimdi size bu Adalet Hücresini elime 
aldığımı ve nasıl ölçtüyseniz sizi de onunla 
ölçeceğimi söylüyorum, ancak açıklama olarak 
şunu da eklemeliyim ki, her yargılamamda sizi 
çok seven Baba ve kurtuluşunuz için gelmiş 
olan Kurtarıcı hazır bulunacaktır. 
63 Yaptıklarıyla hüküm veren insandır, zaman 
zaman korkunç hükümler verir ve kefaretinizi 
ödeyebileceğiniz yolu bulabilmeniz için size 
yardım eden Rabbinizdir. 
64 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer çok acı 
verici bir kefaretten kaçınmak istiyorsanız, 
zamanında tövbe edin ve kardeşleriniz için 
sevgi ve merhamet işleriyle samimi bir 
yenilenme yoluyla yaşamınıza yeni bir yön 
verin. 



65 Kurtaran kapının Ben olduğumu anlayın - 
Beni gerçek bir imanla arayan herkes için asla 
kapanmayacak olan kapı. (23, 19 - 23) 
66 Şimdi ilahi adaletin sizinki gibi cezadan 
değil, sevgiden ibaret olduğunu görüyorsunuz. 
Sizi yargılamak için kendi yasalarınızı 
uygulayacak olsam - hiçbir dış görünüşün ve 
sahte argümanın geçerli olmadığı Benim 
önümde - haliniz ne olurdu? 
67 Sizi kötülüğünüze göre yargılasaydım ve 
korkunç derecede sert yasalarınızı 
uygulasaydım, haliniz ne olurdu? O zaman 
haklı olarak Benden merhamet göstermemi 
istersiniz. 
68 Ama korkmanıza gerek yok, çünkü benim 
sevgim ne solar, ne değişir, ne de geçer. Öte 
yandan siz, kesinlikle göçüp gideceksiniz, 
ölecek ve yeniden doğacaksınız, gidecek ve 
sonra yeniden geleceksiniz ve böylece Babanızı 
tanıyacağınız ve O'nun ilahi yasasına boyun 
eğeceğiniz gün gelene kadar hac 
yolculuğunuzu sürdüreceksiniz. (17, 53) 
 

Bölüm 22 - Tanrı'nın sevgisi, ilgisi ve 
lütfu 
 
Cennetteki Babamızın Sevgisi  
1 Günahlarınıza rağmen sevgimin sizi her 
yerde takip etmesine şaşırmayın. Hepiniz 
benim çocuklarımsınız. Bu dünyada, 
ebeveynlerinizin sevgisinde ilahi sevginin bir 
görüntüsüne sahip oldunuz. Onlara sırtınızı 
dönebilir, otoritelerini tanımayabilir, 
emirlerine itaat etmeyebilir, tavsiyelerini 
dinlemeyebilirsiniz; kötü davranışlarınızla 
kalplerinde yara açabilir, çok fazla ağlamaktan 
gözlerinin kurumasına, şakaklarında beyaz 
kılların belirmesine ve yüzlerinin acı izleriyle 
işaretlenmesine neden olabilirsiniz; ama sizi 
sevmekten asla vazgeçmeyecekler ve sizin için 
sadece bereket ve bağışlama duyacaklar. 
2 Ama yeryüzünde sahip olduğunuz ve 
mükemmel olmayan bu ebeveynler size saf ve 
yüce bir sevginin bu kadar büyük kanıtlarını 
verdiyse, bu kalpleri yaratan ve onlara 
ebeveyn olma görevini veren O'nun sizi 
mükemmel bir sevgiyle sevmesine neden 
şaşırıyorsunuz? - Sevgi en yüce gerçektir. 
Hakikat uğruna insan oldum ve hakikat uğruna 
insan olarak öldüm. (52, 27) 
3 Sevgim sizi şaşırtmasın, ama dünyada sık sık 
çok acı bir kâseyi boşalttığınızı 

deneyimlediğinizde de bundan kuşku 
duymayın. 
4 İnsan alçalabilir, karanlıkla dolabilir ya da 
Bana dönmekte tereddüt edebilir. Ama herkes 
için, Beni kendi varlıklarında hissedecekleri, 
artık Beni uzakta hissetmeyecekleri, Beni bir 
yabancı olarak göremeyecekleri ya da 
varlığımı, sevgimi ve doğruluğumu inkar 
edemeyecekleri zaman gelecektir. (52, 30) 
5 Sizi önümde sanık olarak görmek 
istemiyorum, sizi her zaman Baba sevgimin 
yardım etmeye hazır olduğu çocuklarım olarak 
görmek istiyorum. Sizi Ruhumun yüceliği için 
ve Bende mutlu olasınız diye yarattım. (127, 
41) 
6 Beni sevmeyi öğrenin, günahlarınıza ve 
hatalarınıza rağmen sevgimin sizi her yerde 
nasıl takip ettiğini, etkisinden kaçıp 
kurtulmanızın mümkün olmadığını anlayın. 
Günahlarınız ne kadar ağırsa, Benim size olan 
merhametimin de o kadar büyük olduğunu 
anlayın. 
7 İnsanların kötülüğü sevgimi engellemek 
ister, ama onunla boy ölçüşemez, çünkü sevgi 
evrensel güçtür, her şeyi yaratan ve her şeyi 
hareket ettiren ilahi güçtür. 
8 Size söylediğim her şeyin kanıtı, insanlığın 
günahının uçurumunda kaybolduğu bu 
zamanda Kendimi size tanıttığımda size 
verdiğimdir. Benim sevgim insan günahına 
karşı tiksinti duyamaz ama merhamet 
duyabilir. 
9 Beni tanıyın, lekelerinizi Merhametimin 
billur pınarında yıkamak için Bana gelin. 
İsteyin, isteyin ve size verilecektir. (297, 59 - 
62) 
10 İnsanlar kendilerini Bana karşı o kadar 
değersiz görürler ki, onları bu kadar çok 
sevebileceğimi anlayamazlar. Ve bir kez 
Babalarından uzakta yaşamaya razı 
olduklarında, kendi fikirlerine göre bir hayat 
kurarlar, yasalarını oluştururlar ve dini 
cemaatlerini kurarlar. Bu nedenle, Benim 
geldiğimi gördüklerinde büyük bir şaşkınlık 
yaşarlar. O zaman sorarlar: "Babamız bizi 
gerçekten bu kadar çok mu seviyor ki, 
Kendisini bize bu şekilde anlatmanın bir 
yolunu arıyor?" 
11 İnsanlar, size sadece benim olanın yok 
olmasına izin vermeyeceğimi söyleyebilirim ve 
siz benimsiniz. Seni sen olmadan önce de 
sevdim ve sonsuza dek seveceğim. (112, 14 - 
15) 



 
Tanrı'nın ilgisi ve yardımı  
12 Öğrencilerim, ruhun gelişiminde ihtiyaç 
duyduğu tüm öğretileri size verdim. 
13 Ne mutlu gerçeği bilenlere, çünkü onlar 
"yolu" çabucak bulacaklardır. Diğerleri her 
zaman ilahi öğretileri reddeder çünkü onların 
çalışmaları benimkilerden daha üstün görünür. 
14 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. 
15 İşte yürekleriniz bunlar: Birçoğunuz Bana 
geliyorsunuz, ama Beni gerçekten izleyenler 
çok az. (266,23 - 26) 
16 Çarmıhınızı yüklenin ve alçakgönüllülükle 
beni izleyin. Birini teselli ederken, bir kalbe 
huzur ya da bir ruha ışık getirirken, maddi 
yaşamınızla ilgili her şeyle ilgileneceğime ve 
hiçbir şeyi ihmal etmeyeceğime güvenin. 
17 Ruhunuzla konuştuğumda, endişelerini, 
ihtiyaçlarını ve arzularını keşfetmek için 
kalbinize de baktığıma inanıyorum. (89, 6 - 7) 
18 Size ne kadar bilgisiz görünürlerse 
görünsünler - erişilmez ormanlarda yaşadıkları 
için tanımadıklarınız bile - sevgimin 
tezahürlerini deneyimlememiş hiçbir ırk veya 
kabile yoktur. Tehlike anında kendilerini 
koruyan, kollayan ve öğüt veren ilahi sesleri 
duymuşlardır. 
19 Hiçbir zaman terk edilmiş olarak 
yaşamadınız. En başından beri, hayata 
geldiğinizden beri, sevgimin kalkanı 
altındaydınız. 
20 Siz çocuklarını şefkatle seven insan 
ebeveynler, daha bu hayata yeni doğmuşken, 
sizin ilginize, bağlılığınıza ve sevginize en çok 
ihtiyaç duydukları anda onları kaderlerine terk 
edebilir misiniz? 
21 Yetişkinlik çağına geldiklerinde bile 
çocuklarınızla ilgilendiğinizi gördüm; haddini 
aşanlara, sizi incitenlere bile büyük bir sevgiyle 
bakıyorsunuz. 
22 Ama çocuklarınızın ihtiyaçlarına bu şekilde 
karşılık verirseniz, siz var olmadan önce bile 
sizi seven Cennetteki Babanızın sevgisi ne 
olacak? 
23 Her zaman yardımınıza geldim; ve bu kez, 
sizinle daha büyük bir ruhsal gelişimle 
karşılaştığımda, size zararlı güçleri etkisiz hale 

getirmek için nasıl mücadele edeceğinizi ve 
iyinin titreşimlerini artırmanın yolunu 
öğrettim. (345, 39 - 42) 
24 Artık yaşamınızın yeni bir aşamasına 
giriyorsunuz; yolunuz açıldı. Haçınızı alın ve 
beni izleyin. Size bu yolda hiç çile yok 
demiyorum; ama ne zaman zorlu bir yoldan 
geçseniz ya da bir bardak acı boşaltsanız, sizi 
cesaretlendiren ve size öğüt veren bir ses 
duyacaksınız, sevgim sizinle olacak, size 
yardım edecek ve sizi ayağa kaldıracak ve şifalı 
merhemimin nazik okşayışını hissedeceksiniz. 
(280, 34) 
25 Acı karşısında yenik düşmenize izin 
verdiğinizi ve her denemenin içerdiği dersleri 
öğrenmek yerine, ağlamaktan, lanet 
okumaktan ya da acılarınızın sonu olarak 
ölümü beklemekten memnun olduğunuzu 
gördüğümde, kalbinize sevgiyle hitap etmek, 
ona teselli ve umut vermek ve kendisini, 
zayıflığını ve inanç eksikliğini yenmesi ve 
denemeler üzerinde zafer kazanabilmesi için 
onu güçlendirmek üzere size yaklaşıyorum; 
Çünkü bu zaferde huzur, ışık ve gerçek 
mutluluk olan ruhsal mutluluk vardır. (181, 10) 
26 Benim doğanın en küçük varlıklarında bile 
var olduğumu düşünürseniz, sırf sizde kusurlar 
var diye sizi nasıl inkâr edebilir ve Kendimi 
sizden nasıl ayırabilirim, çünkü o zaman Bana 
en çok ihtiyaç duyan siz olursunuz? 
27 Ben yaşamım ve her şeyin içindeyim, bu 
nedenle hiçbir şey ölemez. İfade biçimine bağlı 
kalmamak için derinlemesine düşünün. 
Duyularınızı susturun ve Söz'ün özünde Beni 
keşfedin. (158, 43 - 44) 
28 İçinize girin, orada kutsal yeri, antlaşma 
sandığını bulacaksınız. Bir pınar, bir lütuf ve 
bereket çeşmesi keşfedeceksiniz. 
29 Çaresiz bir ruh yoktur, kimse mirastan 
mahrum bırakılmaz. Benim İlahi Merhametim 
karşısında, tüm evrende kendisini yoksul, 
babası tarafından kovulmuş olarak 
adlandırabilecek hiç kimse yoktur; kendisini 
Rab'bin topraklarından sürgün edilmiş olarak 
adlandırabilecek hiç kimse yoktur. 
30 Kendilerini mirastan mahrum hissedenler 
bunu, lütfun armağanlarını kendilerinde 
keşfedemedikleri için, günah içinde yollarını 
kaybettikleri için, kör oldukları için ya da 
kendilerini değersiz hissettikleri için yaparlar. 
31 Bu lütuf armağanlarını her zaman 
kendinizde keşfetmelisiniz; o zaman 
varlığımdan asla yoksun kalmayacağınızı, her 



zaman "ekmek", "şifa merhemi", "silahlar", 
"anahtarlar" ve ihtiyacınız olan her şeyin 
kendinizde olacağını deneyimleyeceksiniz, 
çünkü sizler benim krallığımın ve yüceliğimin 
mirasçılarısınız. (345, 87) 
32 Baba ile çocuklar arasında asla 
koparılamayacak bir bağ vardır ve bu bağ İlahi 
Ruh ile hepinizin arasındaki söylemin 
nedenidir. (262, 35) 
33 İnsanlığın kalplerinin derinliklerine ulaşmak 
için benim sevgime, benim sözüme ihtiyacı 
var. Üstat, ruhlarınızın her gün daha fazla 
aydınlanması için yorulmaksızın mücadele 
eder, böylece cehaletten kurtulup daha yüksek 
bölgelere yükselebilirler. 
34 Krallığımın kapıları açık ve Baba'nın 'Sözü' 
size bir kez daha yolu göstermek için sonsuz 
bir sevgiyle geliyor. 
35. İnsanlığa bir kez daha geldim, ama onlar 
Beni hissetmediler çünkü Ben ruhsal olarak 
ortaya çıktım ve onların materyalizmi 
büyüktür. Ruhunuz Benim İlahi Ruhumdan 
doğduğuna göre - o zaman insanlar neden 
Beni hissetmediler?..: Çünkü ruhlarını 
materyalizme, aşağı tutkulara bağlamışlardır. 
36 Ama işte sizi aydınlatmak ve size gerçeği 
bildirmek üzere ışık olarak gelen Tanrı Kuzusu. 
(340, 13 - 15) 
 
En Yüce Olanın Alçakgönüllülüğü 
37 Sözümün zihninizi boş felsefelerle 
doldurmadığını, yaşamın özü olduğunu 
anlayın. Ben size dünyevi servet sunan zengin 
bir adam değilim. Ben size gerçek yaşamın 
krallığını vaat eden Tek Tanrı'yım. Ben 
çocuklarına gösterişsiz yaklaşan, onları şefkati 
ve mucizevi sözüyle kefaret yolunda yükselten 
alçakgönüllü Tanrı'yım. (85, 55) 
38 Benim kullarım olun ve Benim tarafımdan 
asla aşağılanmayacaksınız. 
39 Bakın, ben kral olarak gelmedim, ne bir asa 
ne de bir taç taşıyorum. Aranızda bir 
alçakgönüllülük örneği olarak ve bundan da 
öte, hizmetkârınız olarak bulunuyorum. 
40 Benden isteyin, size vereyim; Bana 
emredin, size sevgimin ve 
alçakgönüllülüğümün bir başka kanıtını 
vermek için itaat edeyim. Sizden sadece Beni 
tanımanızı ve Benim isteğimi yerine 
getirmenizi istiyorum; görevlerinizi yerine 
getirirken engellerle karşılaşırsanız, Benim 
adımla dua edin ve üstesinden gelin, sevabınız 
daha büyük olacaktır. (111, 46) 

41 Baba sizinle konuşuyor - dua ederken 
önünde eğilecek kimsesi olmayan O'dur. Ama 
size doğrusunu söyleyeyim, benden daha 
büyük biri olsaydı, onun önünde eğilirdim, 
çünkü alçakgönüllülük ruhumda yaşar. 
42 Benim küçük çocuklarım olmanıza rağmen, 
Bana yükselmek için mücadele edeceğinize, 
sizinle konuşmak, sizi dinlemek ve sizi teselli 
etmek için nasıl aşağı indiğinizi düşünün. (125, 
19) 
43 Büyüklüğüyle sizi asla alçaltmayan, ama sizi 
yüceltmek ve ne başlangıcı ne de sonu olan 
krallığında gerçek yaşamın tadını çıkarmanızı 
sağlamak için mükemmel alçakgönüllülüğüyle 
bunu ortaya koyan Babanız tarafından 
sevildiğinizi hissetmenin hazzını yüreklerinizde 
yaşayın. (101, 63) 
 
Tanrı'nın merhameti ve şefkatli acıları  
44 Eğer İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olduğu için hiç 
acı hissetmediğine inanıyorsanız, 
yanılıyorsunuz. Bugün Ruh'la geldiğim için 
acıdan özgür olduğumu düşünüyorsanız, siz de 
yanılıyorsunuz. Sonunda hepinizin Benimle 
birlikte olacağınızı bildiğim için bugün acı 
çekmediğimi düşünüyorsanız, bunda da haklı 
değilsiniz. Size gerçekten söylüyorum, İlahi 
Ruh'tan daha hassas başka bir varlık yoktur. 
45 sana soruyorum: Tüm varlıklara duyarlılığı 
kim verdi? Bana sevinç getirmeyen hangi iyiliği 
yapabilirsiniz? Benim duyarlılığımı 
yaralamayan hangi kötülüğü yapabilirsiniz? 
İşte bu nedenle size insanlığın Beni yeniden 
çarmıha gerdiğini söylüyorum. Çarmıhımdan 
ne zaman indirileceğim ve dikenli taçtan ne 
zaman kurtulacağım? (69,34) 
46 Eğer bazıları Bana düşman kesilirlerse, Ben 
onlara düşman gözüyle değil, ancak muhtaç 
gözüyle bakarım. Kendilerini âlim sanan ve 
Benim varlığımı inkâr edenlere acıyarak 
bakarım. İnsanların yüreklerinde Beni yok 
etmeye çalışanları cahil olarak görüyorum, 
çünkü yaşamın Yazarı olan O'nu yok edecek 
güce ve silahlara sahip olduklarına inanıyorlar. 
(73, 33) 
47 Kendimi size sevgi dolu bir Baba, 
alçakgönüllü bir Efendi olarak gösteriyorum, 
acılarınıza asla kayıtsız kalmıyorum ve 
kusurlarınıza karşı her zaman hoşgörülü ve 
merhametliyim, çünkü siz Benim gözümde her 
zaman çocuk olacaksınız. 
48 Büyük bir sevgiyle yaratılan ve Ebedi Yaşam 
için yaratılan çocukların, ruhani yaşamı 



umursamadan ve bu varoluşun onlar için 
taşıdığı mükemmellikleri bilmeyi arzulamadan, 
inatla yeryüzünde ölümü aradıklarını 
gördüğümde sizi yargılamak zorundayım. (125, 
59 - 60) 
49 Ben sizin Babanız olduğuma göre, 
çocukların hissettiklerini mutlaka anlamam 
gerekir. Ancak bu şekilde, her biriniz kendi 
acısını çekerken ve hissederken, İlahi Ruh'un 
tüm çocuklarının acısını çektiğini 
anlayacaksınız. 
50 Bu gerçeğin kanıtı olarak, insan olmak ve 
dünyanın tüm acılarını ve günahlarını temsil 
eden bir çarmıh taşımak üzere dünyaya 
geldim. Ama bir insan olarak kusurlarınızın 
yükünü omuzlarımda taşısaydım ve tüm 
acılarınızı hissetseydim, Kendimi çocuklarımın 
sıkıntılarına karşı duyarsız bir Tanrı olarak 
gösterebilir miydim? (219, 11 - 12) 
 
Bağışlama; Tanrı'nın lütfu ve merhameti  
51 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. 
52 Ve Baba olarak, her ateşli isteğinizi yerine 
getiriyorum, gözyaşlarınızı topluyorum, 
hastalıklarınızı iyileştiriyorum, hayatlarınızı 
yeniden kurabilmeniz için affedildiğinizi ve 
lekelerinizden arındığınızı hissettiriyorum. 
53. Ayrıca, çocuklarım olan sizler tarafından 
Bana yapılan hakaretler için sizi affedebilecek 
tek kişi Benim. (245, 39 - 41) 
54 Bu kez sözüm sizi yeniden aydınlatıyor. Saf 
ve donanımlı olabilmeniz için lütfumu bol bol 
dökeceğim. Ama yine günaha düşerseniz, 
anlayın ki, ey insanlar, sizi bağrımdan çıkaran 
Ben değilim, ama bu Benim İsteğim olmadığı 
halde, kendinizi Benden çıkaran sizsiniz. Ama 
Benim bağışlayıcılığım ve sevgim, tövbe 
ederek Bana dönmek isteyen herkesi kabul 
etmek için açık kapılar gibidir. (283, 69) 
55 Sizi bağışladığım ve 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. 
56 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? Tüm 
yaratıkların kaderini bilen tek Kişi ben iken, sizi 
yolunuzda nasıl terk edebilirim? (242, 31 - 33) 
57 Ey yoldan sapanlar, Beni çağırdığınızda sizi 
kabul etmeye, size gücümü ve ışığımı vermeye 
hazırım. Ruhunuzda ve canınızda büyük 
günahkârların damgasını taşıyor olmanız 
önemli değildir. Sizi gücendirenleri 
kutsamanızı ve sizde bu mucizeyi mümkün 
kıldığı için Tanrı'yı kutsamanızı sağlayacağım. 
O zaman Mesih'in sevgisini yüreğinizde 
hissetmeye başlayacaksınız. 
58 Bu sözleri duyan bazıları şöyle 
düşünecektir: Nasıl olur da büyük günahkârlar 
bu lütfa, liyakatleri sayesinde sahip olan doğru 
kişiler kadar sahip olabilirler? 
59 Ey insanlar, gözlerinizden ötesini görmeyen 
insanlar! Siz hak etmeden önce bile, lütfumla 
size her zaman nimetlerimi verdim. 
60 Saf bir düşünceye olduğu kadar, insan 
kardeşlerine karşı sevgisizliği nedeniyle, ne 
kadar küçük olursa olsun, bir alçakgönüllülük 
ya da farkındalık kıvılcımı kendisinden 
kaçtığında Bana lekelenmiş olarak yaklaşan 
kişinin üzücü şikayetine de yanıt veririm. 
61 Ben, büyük acizlikleri ve cehaletleri içinde 
gözyaşı döken zayıfların savunucusuyum. Ben 
ağlayanları çağıran ve teselli eden ilahi 
Umut'um; ben acıları ve kefaretleri içinde 
inleyenleri nazikçe okşayan nazik İsa'yım. 
62 Ben sizin Kurtarıcınızım, Kurtarıcınızım; Ben 
insanlar için anlaşılabilir olan Gerçeğim. (248, 
18 - 21) 
 

Bölüm 23 - Tanrı'nın İlhamları ve 
Vahiyleri  
 
İlahi ilhamlar 
1 Öğrenciler: Sözüm size gelip de onu 
anlamadığınız zaman, ondan kuşku duyarsınız. 
Ama sana söylüyorum: Eğer belirsizlikten 
dolayı acı çekiyorsanız, kırların yalnızlığına 



çekilin ve orada, doğanın ortasında, sadece 
açık arazinin, dağların ve gökkubbenin tanık 
olduğu yerde, Efendinizi bir kez daha 
sorgulayın. Kendinizi O'nun sözüne bırakın; 
sevgi dolu yanıtı size çabucak ulaşacaktır. O 
zaman kendinizi taşınmış, ilham almış, 
bilinmeyen bir ruhani mutlulukla dolmuş 
hissedeceksiniz. 
2 Bu şekilde artık küçük imanlı insanlar 
olmayacaksınız, çünkü Tanrı'nın her Sözü'nün 
gerçeği içerdiğini, ancak ona erişmek için 
kişinin adanmışlıkla ve saf bir zihinle ona 
girmesi gerektiğini, çünkü onun bir mabet 
olduğunu biliyorsunuz. 
3 Ne zaman hazırlanırsanız ve bir şeyi bilmek 
isterseniz, ışığa olan arzunuz ilahi ışığı 
çekecektir. Size kaç kez söyledim: dağdaki 
yalnızlığa gidin ve Bana endişelerinizi, 
acılarınızı ve ihtiyaçlarınızı anlatın. 
4 İsa bu dersleri İkinci Çağ'da kendi örneğiyle 
size öğretti. Vaizlik hizmetime başlamadan 
önce dua etmek için çöle çekildiğim zamanki 
örneğimi hatırlayın. İnsanlar arasındaki 
varlığımın son günlerinde, dua etmek için 
sinagoga gitmeden önce bile, Baba'yla 
konuşmak için Zeytin Korusu'nun yalnızlığına 
gittiğimi hatırlayın. 
5 Doğa, her şeyin O'na tapınmak için 
yükseldiği Yaratıcı'nın bir tapınağıdır. Orada 
Babanızın ışıltısını doğrudan ve katıksız olarak 
alabilirsiniz. Orada, insan egoizminden ve 
materyalizmden uzakta, kalbinize nüfuz eden 
ve sizi yolunuzda iyilik yapmaya sevk eden 
bilge ilhamları hissedeceksiniz. (169, 28 - 31) 
6 Uyanık olmalısınız, öğrenciler, çünkü sizinle 
sadece bu ağızlık aracılığıyla konuşmayacağım, 
aynı zamanda bedeninizin uykuda olduğu 
anlarda ruhunuza Kendimi tanıtacağım. Size 
kendinizi uykuya hazır bir şekilde teslim 
etmeyi ve ruhunuzu dünyevi olandan ayırmayı 
öğreteceğim ki böylece ruhunuz ışık 
bölgelerine yükselebilsin ve orada yolunu 
aydınlatacağı kehaneti alabilsin ve sonra da 
mesajını zihne iletebilsin. (100, 30) 
7 Bazen sandığınız gibi sizden asla uzak 
olmadım, acılarınıza kayıtsız kalmadım, 
çağrılarınıza sağır olmadım. Olan şey bu: 
Yüksek duyularınızı geliştirmeye çalışmadınız 
ve Beni bedenin duyularıyla algılamayı 
beklediniz. Yine de size söylüyorum, bunu 
insanlara bahşettiğim zaman çok eskiydi. 
8 Ruhsal tefekkür, dua, kehanet, kehanet 
rüyası veya ruhsal vizyon yoluyla içsel yükseliş 

gibi bazı ruhsal yetilerinizi geliştirmek için biraz 
çaba sarf etseydiniz - sizi temin ederim, 
bunların her biri aracılığıyla Benimle bağlantı 
kuracak ve böylece sorularınıza yanıtlar ve 
düşüncelerinizde ilahi ilham alacaktınız. 
9 Ben her zaman sizinle konuşmaya hazırım, 
sizi memnun etmek ve Kendimi ruhunuza 
tanıtarak sizi mutlu etmek için her zaman 
yükselişinizi ve ruhsal hazırlığınızı bekliyorum. 
Bunun için yapmanız gereken tek şey, 
kendinizi bu lütfa erişmeye büyük bir içtenlikle 
hazır hale getirmektir. (324, 52 - 54) 
10 Bilginlerinize sorun, eğer dürüstlerse size 
Tanrı'dan esin istediklerini söyleyeceklerdir. 
Benden hemcinsleri için daha fazla sevgi ve 
kendileri için daha az kibirle isteselerdi, onlara 
daha fazla ilham verirdim. 
11 Size doğrusunu söyleyeyim: Gerçek bilgiye 
dair biriktirdiğiniz her şey Benden gelir. 
İnsanların saf ve yüksek şeylere sahip olduğu 
her şeyi bu zamanda sizin yararınıza 
kullanacağım, çünkü bu amaçla size bahşettim. 
(17, 59 - 60) 
12 Şimdi Ruhumun insanların vicdanına, 
ruhuna, aklına ve yüreğine durmaksızın 
konuştuğu bir zamandır. Sesim insanlara 
düşünceler ve denemeler aracılığıyla ulaşır; bu 
sayede pek çok kişi kendi rızasıyla gerçeğe 
uyanır, çünkü onlara rehberlik eden ya da 
talimat verenler uykudadır ve dünyanın asla 
uyanmamasını isterler. (306, 63) 
13 'Üçüncü Çağ'da, insanoğlu için imkânsız 
olanı tezahürlerimin berraklığıyla 
gerçekleştirdim: İnsanın anlama yetisi 
aracılığıyla Kendimi iletmek için. 
14 Beni anlayın, öğrencilerim, çünkü sizi 
bekleyen Ruh'tan Ruh'a diyalogda, Varlığımı 
sonsuza dek hissedeceksiniz. Kendinizi nasıl 
hazırlayacağınızı bilirseniz, artık Bana şöyle 
demezsiniz: "Tanrım, neden gelmiyorsun? 
Neden benim acımı görmüyorsun?" Artık 
Benimle bu şekilde konuşmayacaksın. 
Gerçekten, öğrencilerim, size söylüyorum, 
Benimle bu şekilde konuşan kişi, bilgisizliğinin 
ve hazırlıksızlığının somut bir kanıtını 
verecektir. 
15 Öğrencilerimin Benden ayrıldığını görmek 
istemiyorum, Bana ruhunuzla şunu 
söylemenizi istiyorum: "Efendim, Sen 
aramızdasın, ruhumuz Seni hissediyor, Senin 
Bilgeliğin ilhamımın kaynağıdır." Sizden 
duymak istediğim gerçek itiraf bu. (316, 54) 
 



İlahi Vahiylerin İnsan Anlayışına Uyarlanması  
16 Sizin dilleriniz Tanrısal olanı açıklamak için 
çok sınırlıdır; bu yüzden sizinle her zaman 
benzetmelerle, mecazlarla konuşmak zorunda 
kaldım; ama şimdi görüyorsunuz ki, sizinle bu 
şekilde konuştuğumda bile Beni çok az 
anladınız, çünkü Benim vahiylerimi kavramak 
için gerekli iradeden yoksundunuz. (14, 50) 
17 Her çağda Beni beklediniz ama ne zaman 
yanınızda olsam, hazırlıksızlığınız ve maneviyat 
eksikliğiniz nedeniyle Beni tanımadınız. Sana 
söylüyorum: Varlığım hangi biçimi alırsa alsın, 
her zaman hakikati ve ilahi yaşam özünü 
içerecektir. 
18 Kendimi dünyaya tanıtmak için farklı 
biçimler kullandığımı size söylemiştim. Ama 
bunlar Benim ruhumu sizden gizlemek için bir 
maske değildi, aksine Beni insanlaştırmaya, 
Beni sınırlandırmaya ve böylece Beni insanlar 
için duyulabilir ve somut hale getirmeye 
hizmet ediyorlardı. 
19 Şimdi size diyorum ki, yargınızı vermeden 
önce, ruhunuzda ışık haline geldiği zaman, 
inancınızın ya da aydınlanmanızın anı gelene 
kadar bu sesi duymalısınız. (97, 11 - 12) 
20 İnsanlar körlüklerinde ve cehaletlerinde 
kaldıkları sürece, her Babanın üstünde olan 
Tanrı'nın, anlaşılabilmek için Kendisini 
çocuklarına karşı insanlaştırmasına, 
sınırlamasına ve küçültmesine neden 
olacaklardır. Beni göreceğiniz görkemle 
kendimi size göstermeme ne zaman izin 
vereceksiniz? 
21 Benim büyüklüğümü hayal edebilmeniz için 
büyük olmanız gerekir ve bu nedenle size 
ruhsal büyüklük vermek için tekrar tekrar 
geliyorum, böylece Babanızı tanımanın, O'nun 
sevgisini hissetmenin, üzerinizde yankılanan 
ilahi konseri duymanın sonsuz zevkini 
yaşayabilirsiniz. (99, 26 - 27) 
22 Sina Dağı'nda Baba'nın vahyinin dışa 
yansıyan kısmı, İlahi Yasa'yı üzerine kazımak 
için bir araç olarak hizmet eden taştı. 
23 Tanrı'nın İsa aracılığıyla insanlığa dışsal 
tezahürü, Mesih'in bedeni, insan biçimiydi. 
24 Şimdiki zamanda, tezahürümün dışa dönük 
kısmı ses taşıyıcısıydı, bu nedenle geçmişte 
olduğu gibi bu vahiy biçimi de sona ermelidir. 
25 Kendilerini formlarla değil, özle beslemeleri 
gereken Spiritüalist insanların çocukları 
olduğunuzu anlayın. Eğer Sözümü doğru 
anlarsanız, bir daha asla putperestliğe 
düşmeyecek, dışsal tapınma eylemlerine, 

ayinlere, geçici olana sarılmayacaksınız, çünkü 
her zaman özsel olanı, ebedi olanı 
arzulayacaksınız. (224, 69 - 71) 
 
Tanrı'nın farklı vahiy türleri  
26 İnsanlık, kendisini uçurumdan kurtaracak 
yeni bir Mesih'in gelmesini ya da en azından 
Tanrı'nın sesini havada çınlayan bir insan sesi 
gibi duymak ister. Ama size söylüyorum, biraz 
gözlem yapmak ya da ruhunuzu meditasyonda 
toplayarak ona duyarlılık kazandırmak yeterli 
olacaktır ve zaten her şeyin sizinle nasıl 
konuştuğunu duyacaksınız. Taşların konuşması 
size imkânsız geliyorsa, size sadece taşların 
değil, sizi çevreleyen her şeyin size 
Yaratıcınızdan bahsettiğini söylüyorum, 
böylece büyüklük, kibir ve materyalizm 
rüyalarınızdan uyanabilirsiniz. (61, 49) 
27 Geçmiş zamanların aydınlanmışları her 
zaman bir ışık parıltısı gördüler, her zaman 
sözümü duydular. Peygamberler, esin 
verenler, öncüler, yüksek maneviyat 
doktrinlerinin kurucuları, bulutlardan, 
dağlardan, rüzgârdan ya da tam olarak 
belirleyemedikleri bir yerden geliyormuş gibi 
görünen sesler duyduklarına; Tanrı'nın sesini 
ateşten dillerden ve gizemli yankılardan 
çıkıyormuş gibi işittiklerine tanıklık etmişlerdir. 
Birçoğu duyularıyla, diğerleri ruhani 
nitelikleriyle işitti, gördü ve hissetti; aynı şey 
şu anda da gerçekleşiyor. 
28 Size gerçekten söylüyorum: Mesajlarımı 
fiziksel duyularıyla alanlar, İlahi ilhamı ruhsal 
olarak yorumladılar ve bunu fiziksel ve ruhsal 
donanımlarına göre, dünyada bulundukları 
zamana göre yaptılar, tıpkı şimdi "ses 
taşıyıcıları" veya "armağan taşıyıcıları" 
dediğiniz insan enstrümanlarında olduğu gibi. 
Ancak size şunu söylemeliyim ki, geçmişte 
olduğu gibi günümüzde de İlahi vahiylerin 
saflığına kendi fikirlerini ya da çevrelerinde 
hakim olan fikirleri eklemişler ve bilerek ya da 
bilmeyerek hakikatin saflığını ve sınırsız özünü 
değiştirmişlerdir. 
29 Ruhani titreşimler ve ilhamlar onların 
içindeydi ve hem "ilk" hem de "son" ruhlarına 
ulaşan bu ilhama tanıklık ettiler ve edecekler, 
neredeyse her zaman nasıl olduğunu 
bilmeden, bugün birçoklarına olduğu gibi ve 
yarın daha da fazlasına olacağı gibi. 
30 Sözler, yorumlar ve davranış biçimleri 
insanlara ve içinde yaşadıkları zamana bağlıdır, 



ancak her şeyin üstünde en yüksek gerçek 
vardır. (16, 11 - 14) 
31 Zaman zaman Ruhumun kendisini sizin 
anlayışınıza erişilebilir ve anlaşılabilir bir 
şekilde ifşa etmesi gerekir. Sizinle konuşma 
ihtiyacı duymamın nedeni Yasama 
itaatsizliğiniz, doğru yoldan sapmanızdır. 
32 İnsan, sahip olduğu irade özgürlüğü 
nedeniyle yaratılıştaki en asi varlıktır. Bugüne 
kadar vicdanın direktiflerine boyun eğmek 
istememiştir. 
33 Sözüm bazılarını dizginlemek, bazılarına 
rehberlik etmek, herkesi gerçekte 
güçlendirmek ve sizi uçurumlardan kurtarmak 
ister. 
34 İkinci Çağ'dakinden çok farklı olan şu anda 
Kendimi açığa vurma biçimime gücenmeyin. 
Aynı formu asla iki kez kullanmadığımı bilin, 
çünkü bu sizi tek ve aynı öğretiyle bırakmak 
anlamına gelirdi ve ben her zaman size yeni 
dersler öğretmek ve yeni adımlar atmanıza 
yardımcı olmak için geliyorum. (283, 39 - 42) 
35 Sözüm birçok yolla iletişim kurar: vicdan 
aracılığıyla, Benden söz eden denemeler 
aracılığıyla, doğa güçleri aracılığıyla ya da 
ruhsal çocuklarım aracılığıyla. Benim sözüm 
evrenseldir. Kendini hazırlayan herkes sesimi 
duyacaktır. (264, 48 u.) 
 
İlahi Vahiylere Duyulan İhtiyaç  
36 Benim İlahi talimatım sadece ruh için 
değildir - hayır, aynı zamanda insan kalbine de 
ulaşmalıdır ki varlığın hem ruhani hem de 
fiziksel kısımları uyumlu hale gelsin. 
37 İlahi Söz zihni aydınlatmak ve insanın 
kalbini duyarlı hale getirmek içindir ve bu 
Sözün içerdiği yaşam özü ruhu beslemek ve 
yükseltmek içindir. 
38 İnsanın yaşamının tamamlanması için, 
maddi besin için çalışıp çabaladığı kadar ruhsal 
ekmeğe de kesinlikle ihtiyacı vardır. 
39 "İnsan yalnız ekmekle yaşamaz" demiştim 
size "İkinci Çağ "da, sözüm geçerliliğini 
korumaya devam ediyor, çünkü insanlar 
yeryüzünde hastalık, acı, karanlık, talihsizlikler, 
sefalet ve ölümden etkilenmeden asla ruhsal 
beslenmeden yapamayacaklar. 
40 Materyalistler, insanların kendilerini 
besleyen, yaşam yolculukları boyunca 
güçlendiren manevi bir şey için çabalamalarına 
gerek kalmadan, zaten yalnızca dünyanın ve 
doğanın onlara verdikleriyle yaşadıklarına karşı 
çıkabilirler. Ancak size şunu söylemeliyim ki bu 

mükemmel ve tatmin edici bir yaşam değil, 
esas olan maneviyattan yoksun bir varoluştur. 
(326, 58 - 62) 
41 Beni anlayabilmeleri için her zaman 
Kendimi insana basit bir şekilde açıkladım, 
bunu her zaman aklınızın ve kalbinizin 
kavrayabileceği şekilde yaptım. Sizi daha iyi bir 
yaşama yükseltmek için sefil yaşamınıza 
tenezzül ettiğimde size bir alçakgönüllülük 
örneği vermek için aşağı indim. (226, 54) 
42 İsa, 'İkinci Çağ'da, bilgeliğini bilgili ve 
eğitimli kişilerden saklayıp alçakgönüllü 
kişilere verdiği ve açıkladığı için Babasına 
teşekkür ettiğinde size verdiğim söz burada 
yerine geldi. 
43 Evet, halkım, çünkü bilgin dediğiniz kişiler 
kendilerini şişiriyor ve sıradan insanları 
bastırmak istiyor, onlara yalnızca Benden 
aldıkları ekmeğin kırıntıları olarak gördükleri 
şeyleri öğretiyorlar. 
44 Öte yandan yoksullar, "küçük insanlar", 
yaşamın beraberinde getirdiği zorlukları ve 
bununla bağlantılı yoksunlukları kesinlikle 
bilirler - bir şeyi kendilerinin olarak 
adlandırabildiklerinde, onun kendileri için çok 
fazla olduğunu hissederler ve bu yüzden onu 
başkalarıyla paylaşırlar. 
45 Şimdi ekliyorum: Açgözlü adam cömert bir 
adam ve kibirli adam alçakgönüllü bir adam 
olursa, erdemli bir şekilde nasıl yaşayacağını 
bilen kişi için sakladığım her şeyden anında 
pay alacaklardır. Çünkü Benim sevgim kısmi 
değildir, her şeyi kucaklar, tüm çocuklarım 
içindir. (250, 17) 
 
İlahi Vahiylerin Sınırsızlığı  
46 Üçüncü Çağı aydınlatacak olan bu öğreti 
benim için son değildir. Ruhani olanın sonu 
yoktur. Benim Kanunum tüm vicdanlarda ilahi 
bir güneş gibi parlar. Duraklama ve gerileme 
yalnızca insanlara özgüdür ve her zaman 
ahlaksızlıkların, zayıflıkların ya da tutkuların 
ahlaksızlığının sonucudur. 
47 İnsanlık yaşamını ruhani temeller üzerine 
kurduğunda ve öğretilerimin size ilham verdiği 
sonsuzluk idealini kendi içinde taşıdığında, 
ilerleme ve mükemmellik yolunu bulmuş 
olacak ve bir daha asla yukarıya doğru gelişim 
yolundan ayrılmayacaktır. (112, 18) 
48 Size ruhsal yaşamla ilgili bir şeyi ancak 
şimdi açıkladığımı düşünüyorsanız, büyük bir 
yanılgı içindesiniz; çünkü size tekrar 
söylüyorum: İlahi talimat ilk insan doğduğunda 



başladı ve talimatımın ruhların yaratılışıyla, 
hatta dünya var olmadan önce başladığını 
söylerken abartmıyorum. (289, 18) 
49 İnsanlar hala sadece gözleriyle 
keşfedebildikleri şeylerin var olduğuna 
inandıklarında ve içinde yaşadıkları dünyanın 
şeklini bilmediklerinde, gözlerinin bildikleriyle 
sınırlı bir Tanrı hayal ettiler. 
50 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. 
51 Bu nedenle, şu anda size gelişiminizle 
uyumlu talimatlar vermek zorundaydım. 
52 Ama size 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. 
53 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 geliyor mu? Bilginizin durmasını ve 
Baba'nın size zaten açıklamış olduğundan daha 
fazlasını asla açıklamamasını mı istiyorsunuz? 
54 Alışkanlık yapmayın ve ruhunuzun bilgisine 
sınır koymayın! 
55 Bugün Ruh'un öğretisini inkâr edebilir, 
onunla savaşabilir ve ona zulmedebilirsiniz, 
ama yarın gerçeğe boyun eğeceğinizi 
biliyorum. 
56 Her ilahi vahiy ortaya çıktığında mücadele 
edilmiş ve reddedilmiştir; ama sonunda o ışık 
galip gelmiştir. 
57 Bilimin keşifleri söz konusu olduğunda, 
insanlık aynı derecede kuşkuluydu; ama 
sonunda gerçekliğe boyun eğmek zorunda 
kaldı. (275, 64 - 70) 
58 İnsanlığın kalbinden Kutsal Ruh'un tapınağı 
sonsuzluğa yükseldiğinde, ruhani varlıklar 
yukarı doğru evrimleştikçe daha da büyük 
olacak olan yeni vahiyler onların ortasında 
ortaya çıkacaktır. (242, 62) 
59 Hepiniz Benim çocuklarım olduğunuz halde, 
size inerken diğer ulusları ihmal edebileceğimi 
nasıl düşünürsünüz? Ruhum evrensel olmasına 
ve yaratılan her şeyi kuşatmasına rağmen, 

herhangi birinin Benden uzak ya da Benim 
dışımda olduğunu mu düşünüyorsunuz? 
60 Her şey yaşar ve kendini Benden besler. Bu 
nedenle evrensel ışınım tüm yerküreye indi ve 
ruh bu ve diğer dünyalarda benim etkimi aldı, 
çünkü ben tüm çocuklarımı kurtarmaya 
geldim. (176, 21) 
61 Ses taşıyıcıları vasıtasıyla tezahürüm, 
isteğime göre, bu hakikate tanıklık etmek ve 
yaymak ve "Üçüncü Çağ "ın varlığını dünyaya 
ilan etmek için bu halka bir norm, yasa ve 
temel olarak hizmet edecek geçici, kısa bir 
hazırlık aşaması olacaktır. 
62 Benim tezahürümün insan zihni tarafından 
bir şimşek çakması kadar kısa sürmesi nasıl 
kaderde varsa, aynı şekilde sadece bazı insan 
gruplarının bu vahiyde hazır bulunmaya ve bu 
mesajı almaya çağrılması da kaderde vardı.  
63 Öte yandan, ruhtan ruha diyalog, zamansal 
bir sınırlama olmaksızın tüm insan ırkına 
ulaşacaktır, çünkü Beni aramanın, Beni kabul 
etmenin, Bana dua etmenin, Beni işitmenin ve 
Beni hissetmenin bu şekli tüm sonsuzluk için 
geçerlidir. (284,41 - 43) 
 
Tanrı'nın varlığının insanda tezahürü  
64 Ruhumdan olan çocuklar olarak Beni 
hissetmeyi öğrenebilmeniz için sizi 
öğrencilerim yapmak istiyorum. Kendi 
özümden yaratıldığınıza, Benim bir parçam 
olduğunuza göre, neden Benim Varlığımı 
içinizde hissetmeyesiniz? 
65 Beni hissetmiyorsunuz çünkü bunun 
farkında değilsiniz, çünkü maneviyattan ve 
donanımdan yoksunsunuz ve ne kadar çok 
işaret ve duygusal izlenim alırsanız alın, bunları 
maddi nedenlere bağlıyorsunuz. Bu nedenle 
size, Ben sizinle birlikte olduğum halde, 
varlığımı algılamadığınızı söylüyorum. 
66 Şimdi size diyorum ki: Siz Benim bir parçam 
olduğunuza göre, Beni varlığınızda hissetmeniz 
doğal değil mi? Bunu göz önünde 
bulundurarak, ruhunuzun eninde sonunda 
Benimkiyle birleşmesi doğru değil mi? Size her 
insanda olması gereken gerçek büyüklüğü 
gösteriyorum; çünkü siz yoldan çıktınız ve 
yeryüzünde büyük olma arzusuyla ruhsal 
olarak küçüldünüz! (331, 25 - 26) 
67 Artık Bana şöyle demenizi istemiyorum: 
Tanrım, neden Benden uzaktasın, neden beni 
duymuyorsun, neden yaşam yolunda kendimi 
yalnız hissediyorum? 



68 Sevgili insanlar: Ben çocuklarımdan asla 
ayrılmam, Benden ayrılan sizlersiniz, çünkü 
iman etmediniz ve kendiniz Beni reddettiniz ve 
kalplerinizin kapılarını Bana kapattınız. (336, 
60) 
69 Beni uzakta hissetmenizi istemiyorum, 
çünkü size ruhsallaşmanız sayesinde hepinizin 
Beni hissedeceğinizi, Beni doğrudan 
algılayacağınızı söyledim. Ruhunuz Benim 
sesimi duyacak ve ruhsal olarak Benim 
Varlığımı göreceksiniz. Böylece ruhunuzun 
Benimkiyle sonsuza dek birleştiğini göreceğim, 
çünkü Benim İsteğim budur. (342, 57) 
 

VI. Tanrı'nın işi 
 

Bölüm 24 - Ruhani ve maddi yaratılış  
 
Ruh Varlıklarının Yaratılışı  
1 Dünyalar var olmadan önce, tüm yaratılış ve 
madde hayat bulmadan önce, İlahi Ruhum 
zaten vardı. Ama Tüm-Birlik olarak içimde 
muazzam bir boşluk hissettim, çünkü tebaası 
olmayan bir kral gibiydim, müritleri olmayan 
bir usta gibiydim. Bu nedenle Bana benzeyen, 
tüm yaşamımı adayacağım, zamanı geldiğinde 
Kanımı çarmıhta onlara feda etmekten 
çekinmeyecek kadar derinden ve yakından 
seveceğim varlıklar yaratma planını yaptım. 
2 Seni sen var olmadan önce de sevdiğimi 
söylediğimde sakın alınma. Evet, sevgili 
çocuklar! (345, 20 - 21) 
3 İlahi Ruh, tek başına var olmasına rağmen 
sevgi doluydu. Henüz hiçbir şey yaratılmamıştı, 
İlahi Varlığın etrafında hiçbir şey yoktu ve yine 
de O sevdi ve bir Baba gibi hissetti. 
4 O kimi seviyordu? Kendisini kimin Babası 
olarak hissediyordu? O'ndan çıkacak olan ve 
gücü O'nun Ruhu'nda saklı olan tüm varlıklar 
ve tüm yaratıklardı. O Ruh'ta tüm bilimler, 
doğanın tüm güçleri, tüm varlıklar, yaratılışın 
tüm temelleri vardı. O sonsuzluk ve zamandı. 
Dünyalar ve varlıklar canlanmadan önce bile 
O'nda geçmiş, şimdi ve gelecek vardı. 
5 Bu ilahi ilham, ilahi sevginin sonsuz gücü 
altında gerçeğe dönüştü ve yaşam başladı. 
(150, 76 - 79) 
6 Tanrı Kendisine Baba diyebilmek için, 
rahminden ruhların çıkmasına neden oldu - 
ilahi nitelikleri bakımından Kendisine 

benzeyen yaratıklar. Bu sizin kökeninizdi, bu 
yüzden ruhani yaşama yükseldiniz. (345, 22) 
7 Yaratılışınızın nedeni sevgiydi, gücümü 
biriyle paylaşmak için duyduğum ilahi özlemdi; 
ve size irade özgürlüğü bahşetmemin nedeni 
de sevgiydi. Çocuklarım tarafından sevildiğinizi 
hissetmek istedim - yasalarla koşullandırılmış 
olarak değil, ruhunuzdan özgürce fışkırması 
gereken kendiliğinden bir duyguyla. (31, 53) 
8 Her ruh Tanrısallığın saf düşüncesinden 
kaynaklanmıştır; bu nedenle ruhlar Yaratıcı'nın 
mükemmel bir eseridir. (236, 16) 
 
Yaratılış işinde büyük ruhların çalışması 
9 İlyas, Tanrı'nın sağında bulunan ve 
alçakgönüllülüğüyle kendisini Tanrı'nın 
hizmetkârı olarak adlandıran Büyük Ruh'tur; 
onun ve diğer büyük ruhların aracılığı ile ruhsal 
evreni hareket ettirir, büyük ve yüce öğütleri 
yerine getiririm. Evet, öğrencilerim, Benim 
hizmetimde yaratılışı yöneten büyük ruhlar 
var. (345, 9) 
 
Tanrı'nın sağduyulu düşünceleri  
10 Dinleyin, öğrenciler: Siz yaşama gelmeden 
önce, Ben zaten vardım ve Ruhumda sizinkiler 
gizliydi. Ama ben sizi erdemlere sahip olmadan 
Krallığımın mirasçıları yapmak istemedim; sizi 
kimin yarattığını bilmeden var olana sahip 
olmanızı da istemedim; yönsüz, amaçsız ve 
idealsiz olarak Benden ayrılmanızı da 
istemedim. 
11 İşte bu yüzden size bir rehber olarak hizmet 
etmesi için vicdanı verdim. Yaptıklarınızın 
Benim önümde gerçek bir değeri olsun diye 
size özgür irade bahşettim. Size öyle bir ruh 
verdim ki, her zaman aydınlık ve saf olana 
yükselmeyi arzulasın. Size bedeni verdim ki 
kalp vasıtasıyla iyiye ve güzele dair bir hissiniz 
olsun ve size bir mihenk taşı, sürekli bir test ve 
aynı zamanda maddi dünyada yaşamanız için 
bir araç olarak hizmet etsin. (35, 48 - 49 o.) 
 
Ruhani varlıklar için maddi dünyaların 
yaratılması  
12 Uzay ruhların varlığıyla ilk kez 
aydınlatıldığında, bunlar - hala küçük çocuklar 
gibi bocalayan ve tökezleyen ve yüksek 
maneviyatın yerlerinde kalmak için ne gelişime 
ne de güce sahip olan - kendilerini güçlü 
hissetmek için bir dayanağa, bir desteğe 
ihtiyaç duydular; ve böylece onlara madde ve 



maddi bir dünya verildi ve yeni durumlarında 
deneyim ve bilgi kazandılar. (35, 50) 
13 Evren varlıklarla doldu ve hepsinde 
Baba'nın sevgisi, gücü ve bilgeliği kendini 
gösterdi. Atomların birleşerek varlıkları ve 
bedenleri oluşturmasını ve onlara şekil 
vermesini emrettiği andan itibaren Rab'bin 
rahmi tükenmez bir yaşam kaynağı gibiydi. 
14 Önce ruhsal yaşam vardı, önce ruhsal 
varlıklar vardı ve ancak daha sonra maddi 
doğa vardı. 
15 Birçok ruhani yaratığın maddi dünyalarda 
yaşamak için bedensel bir şekil alması 
gerektiğine karar verildiğinden, Rab'bin 
çocuklarının kendileri için her şeyi hazır 
bulmaları için her şey önceden ayarlanmıştır. 
16 Çocuklarının kat etmesi gereken yolu 
nimetlerle donattı, evreni yaşamla doldurdu 
ve içine ilahi bir kıvılcım yerleştirdiği insanın 
yolunu güzelliklerle doldurdu: vicdan ve ruh, 
böylece onu sevgiden, akıldan, güçten, 
iradeden ve bilinçten yarattı. Ama var olan her 
şeyi Kendi gücüyle sardı ve ona kaderini 
gösterdi. (150, 80 - 84) 
17 Baba dünyayı yarattığında ve ona bir 
kefaret yeri olma kaderini verdiğinde, 
çocuklarının bu yolda zayıflıklara ve günahlara 
düşeceğini, yenilenme ve mükemmelliğe 
doğru ilk adımı atmak için bir eve ihtiyaç 
duyulacağını zaten biliyordu. (250, 37) 
 
İnsanın yaratılışı  
18 Dinle: En Yüce Varlık olan Tanrı sizi "Kendi 
suretinde ve benzerliğinde" yarattı - sahip 
olduğunuz maddi form açısından değil, 
ruhunuzun Baba'nınkine benzer şekilde 
donatıldığı yetiler açısından. 
19 Kendinizi Yaratıcı'nın suretinde görmek 
kibriniz için ne kadar hoştu. Tanrı'nın yarattığı 
en gelişmiş yaratıklar olduğunuzu 
düşünüyorsunuz. Ancak evrenin yalnızca sizin 
için yaratıldığını düşünüyorsanız büyük bir 
yanılgı içindesiniz demektir. Nasıl bir cehaletle 
kendinize yaratılışın tacı diyorsunuz! 
20 Dünyanın bile sadece insanlar için 
yaratılmadığını anlayın. İlahi yaratılışın sonsuz 
merdiveninde, ilahi yasanın yerine 
getirilmesinde evrimleşen sonsuz sayıda 
ruhani varlık vardır. 
21 Her şeyi kapsayan ve sizin insan olarak 
isteseniz bile anlayamayacağınız amaçlar, 
Baba'nın tüm amaçları gibi büyük ve 
mükemmeldir. Ama size doğrusunu 

söyleyeyim, siz Tanrı'nın yarattıklarının ne en 
büyüğü ne de en küçüğüsünüz. 
22 Yaratıldınız ve o anda ruhunuz, sonsuzlukta 
zor bir görevi yerine getirmeniz için gerekli 
olan niteliklere sahip olan Yüce Olan'dan hayat 
aldı. (17, 24 - 28) 
23 Benim şaheserim olan insanın ruhuna İlahi 
Işığımı yerleştirdim. Ona sonsuz bir sevgiyle 
baktım, tıpkı bir bahçıvanın bahçesindeki 
şımartılmış bir bitkiye baktığı gibi. Beni 
tanıyasınız ve kendinizi bilesiniz diye sizi yaşam 
için hiçbir eksiğinizin olmadığı bu yaşam 
alanına yerleştirdim. Kendinizi 
yenileyebilmeniz ve mükemmelleştirebilmeniz 
için ruhunuza ötelerin yaşamını hissetme 
yetkisi ve ruhunuza da duyular verdim. Size bu 
dünyayı verdim ki, ilk adımlarınızı atmaya 
başlayabilesiniz ve bu ilerleme ve 
mükemmellik yolunda Yasamın 
mükemmelliğini deneyimleyebilesiniz, böylece 
yaşamınız boyunca Beni daha fazla tanıyıp 
sevebilesiniz ve erdemleriniz aracılığıyla Bana 
ulaşabilesiniz. 
24 Size özgür irade armağan ettim ve sizi 
vicdanla donattım. Birincisi yasalarım 
çerçevesinde özgürce gelişebilmeniz için, 
ikincisi ise iyiyi kötüden nasıl ayırt edeceğinizi 
bilmeniz için, yasalarımı ne zaman yerine 
getirdiğinizi veya ihlal ettiğinizi mükemmel bir 
yargıç olarak size söyleyebilmesi için. 
25 Vicdan, İlahi Ruhumdan gelen ve sizi hiçbir 
zaman terk etmeyen bir ışıktır. 
26 Ben yolum, gerçeğim ve yaşamım, Ben 
esenlik ve mutluluğum, Benimle birlikte 
olacağınıza dair sonsuz vaadim ve ayrıca tüm 
sözlerimin yerine getirilmesiyim. (22, 7 - 10) 
 
Cennetin hatırası  
27 İlk insanlar - insanlığın ataları olanlar - 
ruhlarının "ruhani vadiden" kendileriyle 
birlikte götürdükleri izlenimi bir süre için 
muhafaza ettiler - bedenin tutkuları ve hayatta 
kalma mücadelesi yaşamlarında görünmediği 
sürece içlerinde devam eden bir güzellik, 
huzur ve mutluluk izlenimi. 
28 Ancak size şunu söylemeliyim ki, bu 
insanların ruhu, ışık dünyasından gelmesine 
rağmen, en yüksek evlerden gelmiyordu - 
sadece liyakat yoluyla ulaşabileceğiniz 
evlerden. 
29 Bununla birlikte, bu ruhların ilk adımlarında 
korudukları masumiyet, huzur, esenlik ve 
sağlık hali, tanıklığını çocuklarına ve onların da 



torunlarına aktardıkları bir ışık zamanı olarak 
unutulmazdı. 
30 İnsanların maddeleşmiş zihni, bu tanıklığın 
gerçek anlamını yanlış anlayarak, sonunda ilk 
insanların yaşadığı cennetin dünyevi bir 
cennet olduğuna inanmış, bunun o yaratıkların 
ruhani bir durumu olduğunu fark etmemiştir. 
(287, 12 - 13) 
 
İnsanoğlunun doğası  
31 Ruh ve beden farklı doğalara sahiptir, 
varlığınız bunlardan oluşur ve her ikisinin de 
üzerinde vicdan vardır. Birincisi ışığın kızıdır, 
ikincisi ise topraktan gelir, maddedir. Her ikisi 
de tek bir varlıkta birleşmiştir ve içinde 
Tanrı'nın varlığının bulunduğu vicdanın 
önderliğinde birbirlerine karşı savaşırlar. Bu 
mücadele şimdiye kadar sürekli olmuştur; 
ancak sonunda ruh ve beden, Kanunumun her 
birine verdiği görevi uyum içinde yerine 
getirecektir. 
32 Ruhu bir bitki, bedeni de toprak gibi hayal 
edebilirsiniz. Maddeye ekilen ruh, insan 
yaşamı boyunca aldığı denemeler ve 
öğretilerle beslenerek büyür, düzelir. (21, 40 - 
41) 
 
Yaratıcının Yaratılış ile Birliği  
33 Tanrı'nın Ruhu, dalları dünyalar ve 
yaprakları varlıklar olan sonsuz büyüklükte bir 
ağaç gibidir. Gövdeden tüm dallara ve 
onlardan da yapraklara akan tek ve aynı öz 
olduğuna göre, hepinizi birbirine bağlayan ve 
sizi Yaratıcı ile birleştiren ebedi ve kutsal bir 
şey olduğuna inanmıyor musunuz? (21,38) 
34. Her şeyi kucaklayan Ruhum, ister ruhani 
ister maddi doğada olsun, Benim tarafımdan 
yaratılan her şeyde mevcuttur. Benim eserim 
her şeyde mevcuttur ve yaşamın tüm 
düzeylerinde Benim mükemmelliğime tanıklık 
eder. 
35 İlahi işim her şeyi kapsar - sağ elimde 
yaşayan en büyük ve en mükemmel 
varlıklardan, zar zor algılanabilen en küçük 
yaratığa, bitkiye veya minerale, tüm 
yaratıklara biçim veren atom veya hücreye 
kadar. 
36 Bununla size bir kez daha Benim 
tarafımdan yaratılan her şeyin 
mükemmelliğine işaret ediyorum - maddi 
varlıklardan zaten mükemmelliğe ulaşmış olan 
ruhlara kadar. Bu benim işim. (302, 39) 

37 Her kim en yüksek yasa olan ruhani 
yasadan saparsa, insanların da hakkında çok az 
şey bildiği ikincil ya da maddi yasaların hükmü 
altına girer. Ancak en yüksek yasaya itaat eden 
ve onunla uyum içinde kalan kişi, doğal 
dediğiniz tüm emirlerin üzerindedir ve yalnızca 
bilimde ya da dinlerde bulduğu bilgiye sahip 
olan kişiden daha fazlasını hisseder ve anlar. 
38 İşte bu yüzden İsa mucize dediğiniz işlerle 
sizi şaşırttı, ama size sevgiyle verdiği 
öğretilerin farkına varın. Tüm yaratılışta 
titreşen ilahi olanda doğaüstü ya da çelişkili 
hiçbir şey olmadığını anlayın. (24, 42 - 43) 
 

Bölüm 25 - Doğa  
 
Doğa kanunları  
1 Size Tanrı'yı Her Şeyin Tek'i olarak, ruhsal 
hayal gücünüzün sınırı olmayan mucizesi 
olarak, evrenin her yerinde harekete ve 
eyleme neden olan Güç olarak - kendisini hem 
en basit bitkide hem de uzayda milyonlarca 
gezegende, hiçbiri onları yöneten Yasa'ya 
itaatsizlik etmeden tezahür ettiren Yaşam 
olarak görmeyi öğrettim. 
2 Bu yasa Ben, sizin Tanrınız, insanı hayrete 
düşüren ve ona doğanın sırlarına her 
zamankinden daha fazla nüfuz etmesini 
sağlayan geniş araştırma alanları açan 
durmaksızın evrim yasasıdır. (359, 74 - 75) 
3 Yasa'nın, Yüce Yaratıcı'nın yarattıklarının her 
birine rehberlik etmek için sevgisiyle açtığı yol 
olduğunu anlayın. Sizi çevreleyen ve sonsuz 
sayıda temel madde ve organizmadan oluşan 
yaşam üzerine düşündüğünüzde, sonunda her 
bedenin ve her varlığın yabancı ve gizemli bir 
güç tarafından yönlendiriliyor gibi görünen bir 
yol veya yörünge boyunca hareket ettiğini 
keşfedeceksiniz. Bu güç, Tanrı'nın 
yarattıklarının her biri için belirlediği yasadır. 
4 Bu önemli süreçleri araştırırsanız, sonunda 
gerçekten de her şeyin tek bir yüce emir 
altında yaşadığını, hareket ettiğini ve 
büyüdüğünü fark edeceksiniz. (15, 4) 
 
Tanrı'nın doğadaki varlığı  
5 Başardığım tüm işlerde Beni arayın ve Beni 
her yerde bulabileceksiniz. Beni duymaya 
çalışın ve Beni tüm yaratılmış şeylerden 
yayılan güçlü sesle duyacaksınız, çünkü Ben 
Kendimi yaratılmış varlıklar aracılığıyla ifade 
etmekte hiçbir zorluk çekmem. 



6 Kendimi hem bir yıldızda, hem bir fırtınanın 
şiddetinde, hem de bir şafağın tatlı ışığında 
gösteririm. Sesimi bir kuşun melodik ötüşünde 
duyurduğum gibi, çiçeklerin kokusuyla da ifade 
ederim. Ve ifadelerimin her biri, her yönü, her 
işi size sevgiden, adalet yasalarını yerine 
getirmekten, bilgelikten, ruhsal olanın 
sonsuzluğundan söz eder. (170, 64) 
 
Doğa Tanrı'nın yaratımıdır ve ruhsallığın bir 
benzetmesidir  
7 Birçokları doğayı kendi tanrıları haline 
getirmiş, onu var olan her şeyin yaratıcı 
kaynağı olarak tanrılaştırmıştır. Ama size 
doğrusunu söyleyeyim, tüm varlıkların 
rahminden çıktığı bu Doğa - sizi çevreleyen 
maddi güçler ve doğa krallıkları - Yaratıcı 
değildir; İlahi Yaratıcı tarafından önceden 
planlanmış ve yaratılmıştır. O, yaşamın ne 
nedeni ne de sebebidir. Yalnızca ben, Rabbiniz, 
başlangıç ve son, Alfa ve Omega'yım. (26, 26) 
8 Bu yaşamda sizi çevreleyen ve saran her şey 
Ebedi Yaşamın bir yansımasıdır, anlaşılabilmesi 
için maddi formlar ve nesneler aracılığıyla 
açıklanan derin bir öğretidir. 
9 Henüz bu muhteşem öğretinin dibine nüfuz 
etmediniz ve insan yine yanıldı çünkü 
yeryüzünde sürdürdüğü yaşamı sonsuzlukmuş 
gibi algıladı. O, tezahürlerle uğraşmakla 
yetinmiş ve ilahi vahyin içerdiği her şeyi - onda 
öz ve hakikat olan, tüm yaratılışta mevcut olan 
şeyi - reddetmiştir. (184, 31 - 32) 
10 Sizin korunmanız, sağlığınız, beslenmeniz, 
çocuklarımın esenliği ve sevinci için doğaya 
koyduğum hiçbir şeyi sizden esirgemeyeceğim. 
11 Aksine, size diyorum ki, nasıl ki size ruhun 
ekmeğini sunuyor ve sizi ilahi esansları 
solumaya ve ruhani kokularla kendinizi 
tazelemeye davet ediyorsam, aynı şekilde siz 
de doğanın size bahşettiklerini ne göz ardı 
etmeli ne de onlardan uzaklaşmalısınız; çünkü 
bu şekilde uyuma, sağlığa, enerjiye ve 
dolayısıyla yaşam yasalarının doğru bir şekilde 
yerine getirilmesine kavuşacaksınız. (210, 22) 
12 Hissiz varlık, iç sesi, efendisi ve rehberi olan 
içgüdü tarafından yönlendirilir. Annesinden, 
doğadan gelen ve yaşamında kat etmesi 
gereken yolu aydınlatan bir ışık gibidir - aynı 
zamanda tehlikeler ve risklerle dolu bir yol. 
13 Örnek olarak her türün yaşadığı uyumu, 
çalışkan olanların faaliyetlerini ele alalım. 
Sadakat ya da minnettarlık örneklerini 
yürekten alın. Onlar ilahi bilgelik içeren 

örneklerdir, çünkü Benim yarattıklarımdan 
gelirler, aynı şekilde Benden doğarlar, böylece 
sizi çevreleyebilir ve dünyanızda size eşlik 
edebilirler, böylece yeryüzüne 
yerleştirdiklerimi paylaşabilirler. (320,34+37) 
 
Tanrı'nın çocuklarının doğa üzerindeki gücü  
14 Yasalarımı yerine getirir ve insan 
kardeşlerinizin yararı için Benden bunu 
yapmamı isterseniz, doğa güçleri size itaat 
edecektir. (18, 47) 
15 Doğanın serbest bırakılmış güçlerinin bile 
dualarınızı duyup sakinleşebileceğini size 
öğretmedim mi? Benim sesime itaat 
ediyorlarsa, kendilerini hazırladıklarında 
Rab'bin çocuklarının sesine neden itaat 
etmesinler? (39, 10) 
16 Ruha madde üzerinde güç verdim ki 
denemelerden zaferle çıkabilsin ve yolun nihai 
hedefine ulaşabilsin. Ancak mücadele büyük 
olacaktır; çünkü insan dünyada inandığı tek 
krallığı yarattığından, kendisi ve onu 
çevreleyen her şey arasında var olması 
gereken uyumu yok etmiştir. Gururlu 
tahtından her şeyi biliminin gücüne boyun 
eğdirmek ve iradesini doğanın unsurlarına ve 
güçlerine dayatmak ister. Ancak bunda başarılı 
olamadı; çünkü uzun zaman önce Ruhsal 
Yasalarla olan dostluk bağlarını kopardı. 
17 Buradaki insanlara doğanın güçlerinin ona 
itaat edebileceğini söylediğimde, buna 
inanmayanlar oldu ve size şüphe duymak için 
nedenleri olduğunu söylüyorum; çünkü doğa 
kendisini hiçe sayan, kirleten veya alay 
edenlere asla itaat etmeyecektir. Öte yandan, 
ruh ve madde yasalarıyla uyum içinde 
yaşamayı bilen kişi - yani kendisini çevreleyen 
her şeyle uyum içinde yaşayan kişi - yaşamı 
boyunca Yaratıcısıyla uyum içinde olacak ve 
her şeyin Yaratıcısı olan babasına itaat eden 
her çocuğun hakkı olduğu gibi, doğanın 
unsurlarının kendisine hizmet etmesini ve itaat 
etmesini sağlama hakkını elde edecektir. (105, 
39) 
18 Doğanın krallıklarının sesinizi duyabildiğini 
ve size itaat edip saygı gösterdiğini söylerken 
yalan söylemiyor ya da abartmıyorum. 
19 İsrail'in tarihi benim gerçeğime bir tanıklık 
olarak yazılmıştır ve bu tarihte Tanrı'nın 
halkının doğanın güçleri ve unsurları 
tarafından nasıl tekrar tekrar tanındığını ve 
saygı gördüğünü keşfedebilirsiniz. Bu sizin için 
neden doğru olmasın? 



20 Zaman içinde gücümün ya da insanlığa olan 
sevgimin değiştiğini düşünüyor musunuz? 
Hayır, siz bu sözü duyan kalabalıklar, Ruhumun 
ışığı sizi çevreliyor, gücüm ve sevgim ebedi ve 
değişmezdir. (353, 64) 
 
İnsan ve doğa  
21 Ama dikkatli olmalısınız, ey dünya halkları, 
çünkü eğer ilahi ilhamlarımı doğanın güçlerine 
meydan okumak için kullanmaya devam 
ederseniz - sahip olduğunuz azıcık bilgiyi 
kötülük için kullanmaya devam ederseniz, hiç 
beklemediğiniz bir anda kederli ve şiddetli bir 
cevap alacaksınız. Havaya, ateşe, toprağa, suya 
ve tüm güçlere meydan okuyorsunuz ve 
mantıksızlığınız tarafından serbest bırakılan 
doğa güçlerini durdurmak için eylemlerinizi 
zamanında düzeltmezseniz hasatınızın ne 
olacağını zaten biliyorsunuz. 
22 Dikkatinizi, adaletimin özgür iradenize 
tanıdığı ölçüyü doldurmak üzere olduğunuz 
gerçeğine çekiyorum; doğaya çok fazla 
meydan okuyorsunuz. Ve siz kendini büyük 
hisseden küçükler olduğunuz için, bu söz sizi 
içinde bulunduğunuz tehlikeye karşı uyarmak 
için geliyor. (17, 60 u.) 
23 Size ağaçtan hiçbir yaprağın Benim isteğim 
olmadan hareket etmediğini söyledim ve şimdi 
size hiçbir elementin Benimkinden başka bir 
isteğe itaat etmediğini söylüyorum. 
24 Ben de size doğanın insanlar için istedikleri 
şey olabileceğini söylüyorum: bereket, şefkat 
ve beslenmede cömert bir anne ya da açlık ve 
susuzluğun hüküm sürdüğü kurak bir çöl; 
yaşam, iyilik, sevgi ve sonsuzluk hakkında bilge 
ve sonsuz vahiylerin efendisi ya da insanların 
kirletmeleri, itaatsizlikleri ve sapkınlıkları 
karşısında acımasız bir yargıç. 
25 Babamın Sesi ilk insanlara onları kutsayarak 
şöyle dedi: "Verimli olun, çoğalın, yeryüzünü 
doldurun, ona egemen olun, denizdeki 
balıkların, havadaki kuşların ve yeryüzünde 
hareket eden tüm canlıların efendisi olun." 
26 Evet, insanlık, insanı havada, sularda, tüm 
karada ve yaratılışın doğal krallıklarında efendi 
olsun ve güç sahibi olsun diye yarattım. Ama 
ben: "Rabbim" dedim; çünkü insanlar -
bilimleriyle yeryüzünü yönettiklerini 
sanıyorlar- köledirler. Doğanın unsurlarına 
hakim olduklarına inansalar da, 
olgunlaşmamışlıklarının, küstahlıklarının ve 
cehaletlerinin kurbanı olurlar. 

27 İnsan gücü ve bilimi yeryüzünü, denizleri ve 
havayı fethetmiştir; ancak onların gücü ve 
şiddeti - İlahi Sevginin bir ifadesi olarak - 
yaşam, bilgelik, uyum ve mükemmellik olan 
Doğanın gücü ve şiddetiyle uyum içinde 
değildir. İnsanların eserlerinde, bilimlerinde ve 
güçlerinde yalnızca kibir, bencillik, kibir ve 
kötülük ortaya çıkar. (40, 26 - 30) 
28 Doğa güçlerinin bozulan dengesinin ve 
geçirdikleri en derin değişimin farkında 
mısınız? Onların serbest bıraktığı güçlerden 
neden etkilendiğinizin farkında mısınız? Bunun 
nedeni, ruhani ve maddi yaşam arasında var 
olan uyumu bozmuş olmanız ve böylece şu 
anda içine batmakta olduğunuz kaosu 
yaratmış olmanızdır. Ancak insanlık yaşamı 
yöneten yasalara itaat eder etmez, her şey 
yeniden barış, bolluk ve mutluluk olacaktır. 
(108, 56) 
29 Üzerinde yaşadığınız doğa unsurlarıyla 
düşman olduğunuzu görürken, yeryüzündeki 
işleriniz nasıl mükemmel olabilir? 
30 Benim öğretilerim doğanın unsurlarını ve 
güçlerini kullanmanızı engellemek istemez, 
ancak bunları iyi amaçlar için kullanmanızı 
emreder ve öğretir. 
31 Elinizdeki doğa güçleri dost ve 
kardeşlerinizden sizi ağır bir şekilde 
cezalandıran yargıçlara dönüşebilir. 
32 İnsanların artık doğanın güçlerine meydan 
okumamaları için deneyimin meyvelerini 
toplamalarının zamanı çoktan gelmişti. Çünkü 
tüm bilimlerine rağmen onları 
durduramayacaklar. (210, 43 - 46) 
33 Bilim ağacı kasırganın öfkesi karşısında 
sarsılacak ve meyvesini insanlığın üzerine 
bırakacaktır. Ama insan değilse, bu temel 
güçlerin bağlarını kim gevşetmiştir? 
34 Daha önceki insanların da acıyı bilmeyi 
öğrendikleri, böylece gerçekliğe, vicdanın 
ışığına uyandıkları ve kendilerini bir yasaya 
tabi kıldıkları doğrudur. Ama bu zamanın 
gelişmiş, bilinçli ve eğitimli insanı - hayat 
ağacına saygısızlık etmeye nasıl cüret eder! 
(288, 28) 
35 İnsanların üzerine doğa güçlerini salarak 
onları cezalandırdığımı düşünenlere, böyle 
düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içinde 
olduklarını söylüyorum. Çünkü doğa gelişir ve 
değişir ve onun değişimlerinde ya da 
geçişlerinde, yasalarımı yerine getirmediğiniz 
takdirde size acı veren çalkantılar ortaya çıkar; 
ancak siz bunları ilahi cezalara atfedersiniz. 



36 Gerçekten de, benim adaletim onların 
içinde işliyor; ama eğer siz -ruhunuzu 
aydınlatan ilahi kıvılcımla- sizi çevreleyen 
doğayla uyum içinde yaşasaydınız, ruhunuz sizi 
değişimlerin, doğa güçlerinin şiddetinin 
üzerine çıkarırdı ve acı çekmezdiniz. (280, 16) 
37 Doğa büyük bir yaratıktan başka nedir ki? 
Evet havariler, yarının insanlarını rahminde 
barındırabilmek için kendini de geliştiren, 
arındıran, açan ve mükemmelleştiren bir 
varlık. 
38 Bu mükemmelliğe erişmek için onların 
doğal geçiş fenomenlerinden ne kadar sık 
hoşnutsuzluk duyuyor ve bunları Tanrı'dan 
gelen cezalar olarak görüyorsunuz; sizin de 
doğa ve yaratılışla birlikte kendinizi 
arındırdığınızı, evrim geçirdiğinizi ve 
mükemmelliğe doğru ilerlediğinizi fark 
etmiyorsunuz. (283, 57 - 58) 
 

Bölüm 26 - Diğer dünyalar  
 
Mesih'in Evrensel Işığı  
1 Bir keresinde size, "Ben dünyanın ışığıyım" 
demiştim, çünkü bir insan olarak 
konuşmuştum ve insanlar kendi küçük 
dünyalarının ötesinde hiçbir şey bilmiyorlardı. 
Şimdi size ruhen söylüyorum: Ben tüm 
dünyaların, göklerin ve evlerin yaşamını 
aydınlatan, tüm varlıkları ve yaratıkları 
aydınlatan ve onlara yaşam veren evrensel 
ışığım. (308, 4) 
2 Ben ebedi Ekiciyim. Ben dünyaya gelmeden 
ve insanlar tarafından İsa olarak 
adlandırılmadan önce bile, ben zaten 
Ekiciydim, maddeleşmenin, hatanın ya da 
cehaletin ötesinde olanlar tarafından zaten 
biliniyordum - sizin henüz bilmediğiniz ya da 
hayal edemediğiniz ruhani bölgelerde ve 
evlerde yaşayanlar. 
3 Ben dünyaya gelmeden önce Beni 
tanıyanlardan birçoğunu, dünyada Bana 
tanıklık etmeleri, Baba'nın Sevgisi ve Sözü olan 
Mesih'in gelişini duyurmaları için gönderdim. 
Bunlardan bazıları peygamber, bazıları öncü ve 
diğerleri de elçiydi. 
4 Adımlarımın iz bıraktığı tek dünya bu dünya 
değildir. Bir Kurtarıcı'nın gerekli olduğu her 
yerde ben vardım. 
5 Ama size şunu söylemeliyim ki, diğer 
dünyalarda Haçım ve Kâsem kardeşlerinizin 
yenilenmesi ve sevgisiyle ortadan kaldırılırken, 

burada, bu dünyada, yüzyıllar sonra, hâlâ 
dikenlerle taçlandırılıyorum, kusurlarınızın 
çarmıhında şehit ediliyorum, hâlâ safra ve 
sirke kâsesini içiyorum. 
6 Sevgi İşim tüm insanlığın kurtuluşunu 
içerdiğinden, sizi sonsuz bir sabırla bekliyorum 
ve her insana yükselişi için bir değil birçok 
fırsat verdim ve derin bir uyuşukluğa 
gömülmüş olanların uyanışını çağlar boyunca 
bekledim. (211, 26 - 29) 
7 Mükemmelliğe giden merdivende birçok 
basamak vardır; "ruhani vadide" ve sonsuz 
dünya alanlarında birçok dünya vardır. Ama 
size doğrusunu söyleyeyim, Ben Kendimi her 
zaman herkese bildirdim ve bulundukları 
dünyanın ruhani seviyesine göre, vahiylerim 
onların arasında olmuştur. (219, 34 u.) 
8 İnsan yaratıklar Benim İlahiliğimi, Varlığımı 
ve Öğretimi tartışırken, mükemmeliyet içinde 
sevildiğim dünyalar vardır. 
9 Bazılarının en büyük ruhani saflığa eriştiği 
aynı zamanda, gezegeniniz büyük bir ahlaki ve 
ruhani ahlaksızlık dönemi yaşamaktadır. (217, 
65 - 66) 
 
Dünyalar arasındaki ruhani bağlantı  
10 Benim İlahi Işığım her yerde parlar; Beni 
aradığınız her yerde Varlığımı bulacaksınız. 
11 Ben, hem yeryüzünde yaşayanlar hem de 
diğer dünyalarda yaşayanlar olmak üzere tüm 
çocukları arasında uyumun hüküm sürmesi için 
çalışan Baba'yım. 
12 Tüm varlıklar arasındaki ruhani uyum, 
onlara büyük bilgiyi açığa çıkaracak, mesafeleri 
kısaltacak, olmayanı yakınlaştıracak ve 
cepheleri ve sınırları ortadan kaldıracak olan 
ruhtan ruha diyaloğu getirecektir. (286, 1 - 3) 
13 İnsan ruhsallaşma yolunda büyük adımlar 
atacak; ruhu insani sınırlamaları aşabilecek ve 
kardeşleriyle bağlantı kurmak ve onların 
kendisine sunacakları ışığı almak için yaşamın 
daha yüksek dünyalarına ulaşabilecektir. 
14 Ayrıca, daha düşük gelişim düzeyindeki 
varlıkların, geri zekâlı varlıkların bulunduğu 
yaşam düzlemlerine inebilecek ve onların 
zavallı varoluşlarını geride bırakmalarına ve 
daha iyi bir yaşam planına geçmelerine 
yardımcı olabilecektir. 
15 Ruhun mükemmelliğine yükseldiği 
merdiven çok uzundur; bu merdivende sonsuz 
sayıda farklı gelişim aşamasındaki varlıklarla 
karşılaşırsınız ve onlara sahip olduğunuz 
şeylerden bir şeyler sunarsınız ve onlar da 



karşılığında size ruhsal zenginliklerinden bir 
şeyler verirler. 
16 O zaman kendini geliştirmek için mücadele 
eden tek dünyanın burası olmadığını 
keşfedeceksiniz. Tüm gezegenlerde ruhun 
gelişmekte olduğunu, kaderini yerine getirmek 
için kıpırdandığını ve büyüdüğünü 
keşfedeceksiniz ve ben sizden tüm 
kardeşlerinizle bir antlaşma yapmak için 
kendinizi donatmanızı, birbirinizi tanımak, 
sevmek ve birbirinize yardımcı olmak için bu 
kutsal arzu içinde onlarla alışverişte 
bulunmanızı istiyorum. 
17 Bunu benim adıma ve koşulsuz itaatle, 
düşünceleriniz aracılığıyla yapın. Bu 
alıştırmaya başlarsanız, yavaş yavaş onların 
isteklerini, öğretilerini ve faydalarını 
anlayacaksınız. 
18 Bu gezegendeki ve şu anda eviniz olan bu 
gezegenin ötesindeki kardeşlerinizle uyum 
içinde olmanızı arzuluyorum. Dostluk bağları 
kurun, ihtiyaç duyduğunuzda yardım isteyin ve 
sizden sahip olduklarınızı isteyenlerin 
yardımına koşun. (320, 44 - 46) 
 
Başka dünyaları ve yaşam biçimlerini tanımak  
19 Bana sık sık bu dünyanın ötesinde ne 
olduğunu ve uzayda yörüngelerinde dönen 
yıldızların sizinki gibi dünyalar olup olmadığını 
sordunuz. 
20 Merakınıza verdiğim yanıt gizem perdesini 
tamamen kaldırmadı, çünkü henüz anlamak 
için gerekli gelişime ve diğer dünyalarla uyum 
sağlamak için kesinlikle gerekli ruhaniliğe sahip 
olmadığınızı görüyorum. 
21 Üzerinde yaşadığınız gezegen tarafından 
size sunulan öğretileri henüz tanımadınız ve 
anlamadınız ve şimdiden başka dünyaları 
aramak istiyorsunuz. Aynı dünyanın sakinleri 
olarak kendi aranızda kardeş olamadınız ve 
başka dünyalardaki varlıkların varlığını 
keşfetmek istiyorsunuz. 
22 Şimdilik, İkinci Çağ'da size "Baba'nın evinde 
birçok köşk vardır" dediğimi ve şimdi bu sözleri 
doğrulayarak, Evren'in tek sakinlerinin siz 
olmadığınızı ve gezegeninizin tek yerleşim yeri 
olmadığını söylediğimi hatırlamanız yeterli 
olacaktır. 
23 Yarının kuşaklarına, kendilerini başka 
dünyalara yaklaştıran kapıların açıldığını 
görmeleri için verilecek ve onlar Baba'ya haklı 
olarak hayranlık duyacaklar. 

24 Kendilerinden hayırseverlik ve barışın 
yeşerdiği iyilik ve sevgi, Gizem'in kapılarını 
açan anahtarlar olacak ve bu sayede insanlar 
evrensel uyuma doğru bir adım atacaklardır. 
25 Bugün hala yalıtılmış, sınırlı ve engellisiniz, 
çünkü kişisel çıkarlarınız sizi özgürlük ve ruhun 
yücelmesi için çabalamaksızın sadece "dünya" 
için yaşamanıza neden oldu. 
26 Kendinizi insani hatalarınızdan 
kurtarmadan önce başka dünyalara gitmenize 
izin verilseydi, siz kibirli insanlar - 
materyalizminiz tarafından küçültülmüş 
varlıklar - ne hale gelirdiniz? Ekeceğiniz tohum 
ne olurdu? Uyumsuzluk, ölçüsüz hırs, kibir. 
27 Size doğrusunu söyleyeyim, her insanın 
özlemini çektiği o bilgiyi ve zihnini kendisine 
eziyet eden ve merakını uyandıran sorulardan 
kurtaran o vahyi elde etmek için, insanın 
kendisini büyük ölçüde arındırması, 
gözetlemesi ve dua etmesi gerekecektir. 
28 Ona sırlarımı açıklayan yalnızca bilim 
olmayacaktır; bu bilgi arzusunun ruhani 
sevgiden ilham alması gerekir. 
29 İnsanların yaşamları ruhaniliği yansıttığında 
- size söylüyorum, kendi dünyalarının ötesini 
keşfetmek için çaba sarf etmelerine bile gerek 
kalmayacak, çünkü aynı zamanda daha yüksek 
evlerde yaşayanlar tarafından ziyaret 
edilecekler. (292, 3 - 11) 
 
Yıldızların Kaderi 
30 Babanızın evinde, mükemmelliğe götüren 
merdivenin sonsuz basamakları olan birçok 
"konut" vardır; oradan "ruhsal dünya" 
aranızda kendini tanıtmak için iner. 
31 Bana birçok kez, ruhtan ruha, dünyanızın 
üzerinde parlayan o muazzam sayıdaki 
yıldızların ve gezegenlerin varoluş nedenini 
sordunuz ve Bana şöyle dediniz: "Efendim, o 
dünyalar boş mu?" 
32 Ama ben size söylüyorum: Bunu size tam 
olarak açıklayacağım zaman henüz gelmedi. 
İnsan ruhaniyete eriştiğinde, ancak o zaman 
ona büyük vahiyler verilecek ve İlahiyatımın o 
sevgili varlıklarıyla ruhtan ruha sohbet 
edebilecek ve o zaman tüm kardeşler arasında 
fikir alışverişi gerçekleşecektir. 
33 Ama bugünden bilmelisiniz ki: tüm 
dünyalarda yarattıklarım yaşar, hiçbir şey boş 
değildir, hepsi İlahi Şefkatin vücut bulmuş hali 
olan Meryem tarafından bakılan kutsanmış 
diyarlar ve bahçelerdir. 



34 Kutsal Ruh bir kez daha sizin ve insanlığın 
bilmediği yüksek öğretileri ağzınızdan 
iletecektir. Ne zaman, sevgili insanlar? 
Ruhanileştiğinizde ve kendinizi görevinize 
adadığınızda. (312, 10 - 12) 
35 Bakın, halkım, göklere bakın, onlara 
yakından bakın ve her yıldızda sizi bekleyen bir 
vaat, bir dünya olduğunu göreceksiniz; bunlar 
Tanrı'nın çocuklarına vaat edilen ve hepinizin 
içinde yaşayacağı yaşam dünyalarıdır. Çünkü 
hepiniz, sadece belirli varlıklar için 
yaratılmamış olan krallığımı tanıyacaksınız: o, 
Rab'bin tüm çocuklarının birleşeceği evrensel 
bir ev olarak yaratıldı. (12,24) 
  

Bölüm 27 - Ölümden Sonraki Yaşam  
 
Ruhani yaşam hakkında gerekli bilgi  
1 Bugün insanları ruhani öğretiler konusunda 
ne kadar cahil buluyorum. Bunun nedeni, 
onlara Yasamın ve Öğretilerimin ruhlarını 
mükemmel yuvaya götüren yol olarak değil, 
yalnızca kendilerine yardımcı olan ahlaki bir 
öğreti olarak sunulmuş olmasıdır. 
2 Çeşitli mezhepler insanların kalplerine ruhsal 
bilgiye karşı sahte bir korku ekmiş, bu da 
onların Benim vahiylerimden kaçınmalarına ve 
ruhsal yaşamın aşılmaz bir gizem olduğunu 
gerekçe göstererek cehaletin karanlığına 
giderek daha fazla gömülmelerine neden 
olmuştur. 
3 Bunu iddia edenler yalan söylüyor. İnsanlığın 
başlangıcından itibaren Tanrı'nın insana 
verdiği tüm vahiyler ona ruhsal yaşamdan söz 
etmiştir. Kuşkusuz size tüm öğretilerimi 
vermemiştim çünkü henüz her şeyi bilecek 
durumda değildiniz, ancak zamanı geldiğinde 
öğrenecektiniz. Ancak Baba tarafından şimdiye 
kadar açıklanmış olanlar ruhsal yaşam 
hakkında tam bir bilgiye sahip olmanız için 
yeterlidir. (25, 38 - 40) 
4 Bazılarının özlemini çektiği ruhani yaşam, 
diğerleri tarafından korkulan, inkâr edilen ve 
hatta alay edilen bir şeydir; ama kaçınılmaz 
olarak hepinizi beklemektedir. Herkesi 
kucaklayan rahimdir - size uzanan kol - ruhun 
anavatanı: bilenler için bile anlaşılmaz bir 
gizem. Ancak bu kapıyı açmak için kullandığınız 
anahtar sevgi anahtarı olduğunda sırlarıma 
nüfuz edilebilir. (80, 40) 
 
"Cennet" ve "Cehennem 

5 İnsanlar cehennemi, buyruklarımı çiğneyen 
herkesin gideceğine inandıkları sonsuz bir azap 
yeri olarak hayal etmişlerdir. Ve bu cehennemi 
büyük suçlar için yarattıkları gibi, daha küçük 
suçlar için başka bir yer ve aynı şekilde ne iyilik 
ne de kötülük yapanlar için başka bir yer hayal 
ettiler. 
6 Kim ahirette ne sevinilir ne de acı çekilir 
derse doğru söylememiştir; hiç kimse acı 
çekmez ve sevinçten yoksun değildir. Ruh en 
yüksek huzura ulaşmadığı sürece acılar ve 
sevinçler her zaman birbirine karışacaktır. 
7 Dinleyin çocuklarım: Cehennem 
bedenlenmiş ve artık bedenlenmemiş 
olanlarda, bu dünyanın ve ruhsal vadinin 
sakinlerinde bulunur. Cehennem, ağır günah 
işleyenlerin çektiği şiddetli acıların, korkunç 
pişmanlığın, umutsuzluğun, acının ve 
burukluğun sembolüdür. Ancak ruhlarını 
sevgiye doğru geliştirerek kendilerini bu 
sonuçlardan kurtaracaklardır. 
8 Öte yandan, gerçek mutluluğu ve gerçek 
huzuru simgeleyen cennet, Tanrı'yla birlik 
içinde yaşamak için dünyanın tutkularından 
uzaklaşmış olanlar içindir. 
9 Vicdanınıza danışın ve cehennemde mi 
yaşadığınızı, suçlarınızın kefaretini mi 
ödediğinizi yoksa cennetin huzuruyla mı dolup 
taştığınızı bileceksiniz. 
10 İnsanların cennet ya da cehennem dediği 
şeyler belirli yerler değildir, ruhunuzun "ruhsal 
vadiye" ulaştığında biçtiği işlerinizin özüdür. 
Her biri kendi cehennemini yaşar, kendi 
kefaret dünyasında yaşar ya da yücelmenin ve 
ilahi ruhla uyumun verdiği mutluluğun tadını 
çıkarır. (11,51 - 56) 
11 İnsan yeryüzünde kendisi için krallığımın 
huzuruna benzer bir ruhani huzur dünyası 
yaratabileceği gibi, yozlaşmasıyla ahlaksızlıklar, 
kötülükler ve pişmanlıklarla dolu bir 
cehennem gibi bir varoluş da sürdürebilir. 
12 Ahirette de ruh, ruhun eğilimine, 
sapkınlıklarına ve tutkularına göre karanlık, 
fesat, nefret ve intikam dünyalarıyla 
karşılaşabilir. Ama size doğrusunu söyleyeyim, 
insanların yalnızca dünyevi biçimler ve imgeler 
aracılığıyla tasavvur ettikleri cennet ve 
cehennem, ruhun farklı gelişim aşamalarından 
başka bir şey değildir: biri erdemi ve 
mükemmelliğin zirvesindeki gelişimi 
sayesinde, diğeri karanlığının, ahlaksızlıklarının 
ve aldanışının uçurumunda. 



13 Doğru ruh için bulunduğu yer fark etmez, 
çünkü her yerde Yaradan'ın huzuruna ve 
cennetine sahip olacaktır. Öte yandan, saf 
olmayan ve kafası karışık ruh, dünyaların en 
iyisinde olabilir ve arınana kadar içinde 
yanacak olan pişmanlığının cehennemini 
durmaksızın içinde hissedecektir. 
14 Babanız olarak benim, özellikle sizi 
cezalandırmak ve böylece hakaretlerinizin 
öcünü sonsuza dek almak için mekânlar 
yarattığıma inanıyor musunuz? 
15 Bu teorileri öğreten insanlar ne kadar da 
sınırlı! 
16 Sonsuz karanlığın ve sonsuz acının bazı 
ruhları bekleyen son olduğuna inanmanız nasıl 
mümkün olabilir? Günah işlemiş olsalar bile, 
sonsuza dek Tanrı'nın çocukları olacaklardır. 
Talimata ihtiyaçları varsa - işte Usta. Eğer 
sevgiye ihtiyaçları varsa - işte Baba. Eğer 
affedilmeyi arzuluyorlarsa, işte mükemmel 
Yargıç. 
17 Beni aramayan ve hatalarını düzeltmeyen 
Bana gelemeyecektir. Ama Benim adaletime 
ya da yargılamalarıma direnen hiç kimse 
yoktur. Yalnızca arınmış olarak Bana 
gelebilirsiniz. (52, 31 - 37) 
18 Baba'nın evinin sahip olduğu kadar çok 
konut arasında karanlık bir dünya yoktur, 
hepsinde O'nun ışığı vardır; yine de ruhsal 
varlıklar cehaletlerinden dolayı gözleri bağlı 
olarak girerlerse, bu görkemi nasıl görebilirler? 
19 Dünyada kör bir adama ne gördüğünü 
sorarsanız, size sadece karanlık diye yanıt 
verecektir. Güneşin ışığı orada olmadığı için 
değil, onu göremediği için. (82, 12 - 13) 
20 Bu zamanda size dedim ki: İnsanlar 
arasında cehennem hakkında var olan 
düşünceyi beslemeyin, çünkü bu dünyada 
savaşlarınız ve düşmanlıklarınızla yarattığınız 
hayattan daha büyük bir cehennem yoktur ve 
ahirette, vicdan günahlarını önüne 
getirdiğinde ruhun vicdanının azabından başka 
bir ateş yoktur. (182,45) 
21 Dini fanatizmleri içinde ahirette sadece 
cehennem cezasını bekleyenler bu görüşe 
bağlı kaldıkları sürece, kendi cehennemlerini 
yaratacaklardır, çünkü ruhun karışıklığı, çok 
daha güçlü olmasına rağmen, insan aklınınkine 
benzer. 
22 Şimdi soruyorsunuz: "Efendim, bunlar için 
kurtuluş var mı?" Size söylüyorum, herkes için 
kurtuluş vardır, ama huzur ve ışık bu ruhlara 

ancak yanılsamanın karanlığı çözüldüğünde 
gelecektir. 
23 Kafası karışık olduğu için var olmayan 
şeyleri gören bir insana hiç acıdığınız oldu mu? 
Hayali cehennemlerini seyreden o hayalperest 
varlıkları ahirette görseydiniz acınız ne kadar 
büyük olurdu! (227,71) 
24 Bu açıklamalar karşısında titremeyin; tam 
tersine, bu sözün ebedi cezaya ilişkin sahip 
olduğunuz fikri ve geçmişte ebedi ateşe ilişkin 
size verilen tüm yorumları yok edeceği 
düşüncesiyle sevinin. 
25 "Ateş" acının, kendini suçlamanın ve 
tövbenin sembolüdür; ruha işkence edecek ve 
onu altının potada saflaştırıldığı gibi 
saflaştıracaktır. Bu acı benim isteğimdir ve 
isteğim de size olan sevgimdir. 
26 İnsanların günahlarını yok edenin ateş 
olduğu doğru olsaydı, o zaman günah işlemiş 
olanların tüm bedenlerinin burada, dünyevi 
yaşamda ateşe atılması gerekirdi, çünkü 
öldüklerinde artık bunu hissetmeyeceklerdi. 
Çünkü bedenler asla ruhani alana 
yükselmezler - aksine, görevlerini 
tamamladıktan sonra, yaşam aldıkları doğayla 
birleşecekleri yeryüzünün iç kısımlarına 
batarlar. 
27 Ama eğer "ebedi ateş" dediğiniz şeyin 
beden için değil de ruh için olduğuna 
inanıyorsanız, bu da başka bir vahim hatadır, 
çünkü Ruhsal Krallık'ta maddi unsurlar yoktur 
ve ateşin ruh üzerinde herhangi bir etkisi 
yoktur. Maddeden doğan şey maddedir, 
ruhtan doğan şey ruhtur. 
28 Benim sözüm herhangi bir inanca saldırmak 
için inmez. Eğer böyle düşünen biri varsa, 
büyük bir yanılgı içindedir. Sözüm, doğru 
yorumlanmamış ve bu nedenle insanlık 
arasında nesilden nesile aktarılan hatalar 
üretmiş olan her şeyin içeriğini açıklayacaktır. 
29 Ruhsal varlıkları hatadan ve günahtan 
kurtaramayacak olsalardı, yasamın ve 
öğretilerimin ne değeri olurdu? Ve sonu 
olmayan bir kefaretle sonsuza dek yok olması 
gereken pek çok kişi olsaydı, dünyada bir insan 
olarak varlığımın ne anlamı olurdu? (352, 44 - 
48) 
30 Bazıları ölümün kendilerini gafil 
avlayacağından ve o zaman Rablerine sunacak 
hiçbir sevapları kalmayacağından korktukları 
için iyi işler yapmaya yönelirler. Diğerleri ise 
sadece günah içinde ölmekten ve bu 
yaşamdan sonra cehennemde ebedi bir azaba 



katlanmak zorunda kalmaktan korktukları için 
kendilerini kötülükten uzak tutarlar. 
31 Pek çok kişinin O'nu hayal ettiği biçimiyle 
bu Tanrı ne kadar deforme olmuş ve 
kusurludur! Ne kadar adaletsiz, canavarca ve 
zalimce! İnsanların işlediği tüm günahları ve 
suçları bir araya getirseniz, bu, onlara göre 
Tanrı'nın günah işleyen çocukları mahkûm 
ettiği sonsuza dek sürecek cehennem cezasıyla 
kıyaslanamaz. Size Tanrı'nın en yüce sıfatının 
sevgi olduğunu açıklamadım mı? O halde 
ebedi azabın, ilahi sıfat olan ebedi sevginin 
mutlak inkârı olacağını düşünmüyor musunuz? 
(164, 33 - 34) 
32 Cennetin sonsuzlukta bir bölge olduğuna ve 
fiziksel ölüm saatinizde günahlarınızdan 
samimi bir şekilde tövbe ederek oraya 
girebileceğinize inanıyorsunuz, çünkü o anda 
bağışlanacağınıza ve Benim tarafımdan 
cennetin krallığına götürüleceğinize 
güveniyorsunuz. İnandığınız şey bu. 
33 Öte yandan, size cennetin belirli bir yer, bir 
bölge ya da bir ev olmadığını söylüyorum. 
Ruhun cenneti, onun yüksek duygu dünyası ve 
mükemmelliği, saflık halidir. Öyleyse cennetin 
krallığına girmenize izin vermek kime bağlı - 
sizi her zaman çağırmış olan Bana mı, yoksa 
her zaman sağır olan size mi? 
34 Sonsuz olanı, ilahi olanı artık sınırlamayın. 
Cennet sizin düşündüğünüz gibi olsaydı - belirli 
bir ev, bölge veya yer - artık sonsuz 
olmayacağının farkında değil misiniz? Hayal 
gücünüz tüm gerçekliği kavrayamasa bile, 
ruhsal olanı daha yüksek bir şekilde 
kavramanızın zamanı gelmiştir. Ancak en 
azından buna yaklaşmalıdır. (146, 68 - 69) 
  
Gökyüzünün müziği  
35 Cennetteki meleklerin ilahi konseri 
ebediyen dinlediklerini duymuşsunuzdur. Bu 
sembol hakkında düşündüğünüzde, cennette 
de yeryüzünde duymaya alışık olduğunuza 
benzer bir müzik duyduğunuza inanmaktan 
sakının. Böyle düşünen kişi materyalizmin tam 
bir yanılgısına düşmüştür. Öte yandan, her kim 
cennetin müziğinden ve meleklerin bu müziği 
duyduklarında duydukları mutluluktan söz 
edildiğini duyduğunda, bu ilahi konserde 
Tanrı'yla uyum içinde olduğunu düşünürse, 
doğruyu bulmuş olur. 
36 Fakat her birinizin ruhunda evrensel 
konserin bir sesi olmasına rağmen, nasıl oluyor 
da bazıları bunu bu şekilde anlamıyor? Nasıl 

oluyor da bu kelimeyi duyan bazıları onu 
anlamıyor, hissetmiyor ya da yanlış 
yorumluyor? 
37 Ey anlayış bakımından zayıf olan sevgili 
çocuklar, dua ederek ışığı arayın. 
Düşüncelerinizde Bana sorun, çünkü 
sorularınız ne kadar büyük olursa olsun, size 
nasıl yanıt vereceğimi sonsuzluktan bilirim. 
Ben de size sorular soracağım ki Üstat ile 
öğrenciler arasında hakikatin ışığı parlasın. 
38 İlahi müzik Tanrı'nın içinizdeki varlığıdır ve 
bu konserin ortasında, ruhani güzellik olan 
gerçek yüceliğe eriştiğinizde, sesiniz 
yankılanacaktır. Bu cennetin müziği ve 
meleklerin şarkısıdır. Bunu bu şekilde 
deneyimlediğinizde ve hissettiğinizde, hakikat 
varlığınıza yayılacak ve Tanrı'nın içinizde 
olduğunu hissedeceksiniz. Hayat size ebedi ve 
ilahi bir konser sunacak ve her sesinde bir 
vahiy keşfedeceksiniz. 
39 Henüz güzel sesleri mükemmel uyumları 
içinde duymadınız - kimi zaman tatlı, kimi 
zaman güçlü sesler. Eğer onları algılarsanız, 
size birleştiremediğiniz belirsiz tonlar olarak 
görüneceklerdir; içerdikleri güzelliğin tam 
olarak farkına varmamışsınızdır. Ruhunuzda 
Tanrı'nın konserini duymak için duyuları, 
tutkuları ve materyalizmin gölgelerini geride 
bırakmalısınız. (199, 53 - 56) 
 
Babamın evinde birçok "daire" vardır 
40 Sonunda tüm ruhani varlıklar Yasamın 
yerine getirilmesinde birleşene ve bu yeryüzü 
evi bir mükemmellik dünyası haline gelene 
kadar İşim giderek daha da büyür. O zaman 
orada yaşayanlar, yaratılan her şeyde benim 
sevgimi hissedecek ve kendilerini daha iyi bir 
dünyada yaşamaya hazırlayacaklar. Bu dünya 
ruhunuz için yalnızca geçici olacak, 
mükemmellik arzusuyla diğer bölgelere, öte 
dünyanın diğer düzlemlerine gidecektir. 
41 Size söylediğimi hatırlayın: "Babamın 
evinde birçok konut vardır". Ve bu daha büyük 
gelişim zamanında, öğretilerimi daha iyi 
anladığınızda, size şunu söyleyeceğim: 
"Baba'nın evinde sonsuz sayıda konut vardır". 
O halde, bu dünyadan ayrıldığınızda zaten en 
büyük ruhani yüksekliğe ulaşmış olduğunuzu 
düşünmeyin. Hayır, öğrenciler. Bu gezegende 
kalışınız sona erdiğinde, sizi yeni evlere 
götüreceğim ve böylece mükemmelliğinizin 
sonsuz merdiveninde size sonsuza dek 



rehberlik edeceğim. Bana güvenin, Beni sevin 
ve kurtulacaksınız. (317, 30) 
42 Bu dünyada krallığımın, cennetimin ve 
yüceliğimin ne ya da nasıl olduğuna dair bir 
fikre sahip olmanız mümkün değildir. Bunun, 
şu anda ne kavrayabildiğiniz ne de hayal 
edebildiğiniz ruhun harika yaşamını 
deneyimlediği, hissettiği ve kavradığı bir ruh 
mükemmelliği durumu olduğunu bilmekle 
yetinmenizi istiyorum. 
43 Size söylüyorum, bulunduğunuz düzlemden 
daha yüksek düzlemlerde yaşayan ruhlar bile 
bu yaşamın gerçekliğini bilmiyorlar. "Baba'nın 
bağrında" yaşamanın ne anlama geldiğini 
biliyor musunuz? Orada yaşadıktan sonra, 
ancak o zaman bilebilirsiniz. Sadece belli 
belirsiz bir önsezi, bu gizemin zayıf bir kırıntısı, 
gelişim yolunuzda bir teşvik olarak kalbinize 
dokunur. (76,28-29) 
 

VII Mükemmelliğe Giden Gelişim 
Yolu 

 

Bölüm 28 - Ölmek, Ölüm ve Diğer 
Dünyadan Uyanış 
 
Ruhun ölümsüzlüğü 
1 Bu, insanların ruhun güzelliklerine 
uyandıkları, ebedi olanla ilgilenmeye 
başladıkları ve kendilerine "Ölümden sonra 
bizi bekleyen hayat nasıl olacak?" diye 
sordukları zamandır. 
2 Kim, ne kadar kuşkulu olursa olsun, içinde 
bedensel maddeden daha uzun ömürlü bir şey 
olup olmadığını merak etmemiştir? Size 
doğrusunu söyleyeyim, bu gizemden 
kuşkulanmayan ve bu bilinmezlik üzerinde bir 
an bile düşünmeyen hiç kimse yoktur. 
3 Bazıları uzak gibi görünen ama gerçekte 
gözlerinizin önünde olan ruhsal yaşamın 
gizemiyle ilgili sorular sorar; diğerleri bu 
konuda şaşkındır ve yine diğerleri bunu inkar 
eder. Bazıları her şeyi bildiklerini düşündükleri 
için konuşurlar, diğerleri susar ve beklerler; 
ama ahiret hakkında gerçekten bir şeyler 
bilenler ne kadar azdır. (107, 1) 
4 Üçüncü Çağ'da, insanlığın Beni terk ettiği 
unutkanlık mezarından, onları yeni bir yaşama 
uyandırmak için çıktım; çünkü Ben Yaşam'ım. 

Kimse ölemez. Varoluşunu kendi eliyle çalan 
kişi bile, vicdanının inançsızlığı nedeniyle onu 
kınadığını duyacaktır. (52, 63) 
5 Benim öğretilerim sadece dünyadaki yaşam 
yolculuğunuz sırasında size güç ve güven 
vermek için değil; bu dünyayı nasıl terk 
edeceğinizi, öbür dünyanın eşiklerini nasıl 
geçeceğinizi ve ebedi eve nasıl gireceğinizi 
öğretmek içindir. 
6 Tüm mezhepler ruhu bu dünyadaki 
yürüyüşünde güçlendirir; ama ona ne kadar az 
şey açıklar ve onu ahiretteki büyük yolculuğa 
hazırlar. Pek çok kişinin, o andan itibaren 
gerçek yaşamın sonsuz ufkunu göreceğini 
bilmeden ölümü bir son olarak görmesinin 
nedeni budur. (261,52 - 53) 
7 "Ölüm" sadece bir semboldür, "ölüm" 
sadece gerçeği henüz tanıyamayanlar için 
vardır. Onlar için "ölüm", arkasında 
anlaşılmazlık ya da hiçlik olan bir korku imgesi 
olmaya devam ediyor. Size diyorum ki: 
Gözlerinizi açın ve sizin de ölmeyeceğinizi 
anlayın. Bedenden ayrılacaksınız ama bu 
öleceğiniz anlamına gelmez. Siz de Efendiniz 
gibi sonsuz yaşama sahipsiniz. (213, 5) 
 
Bu dünyadan ayrılmak için hazırlık  
8 Ruhla donatılmış olan sizlerin Baba'nın 
yaratılıştaki en sevgili eseri olduğunuzu 
anlamalısınız, çünkü O size ruhsal özü, ruhsal 
nitelikleri ve ölümsüzlüğü koydu. 
9 Ruh için ölüm yoktur - sizin anladığınız 
anlamda bir ölüm, yani varoluşun sona ermesi. 
Bedenin ölümü ruh için ölüm ya da son 
olamaz. Tam o sırada gözlerini daha yüksek bir 
yaşama açar, bedensel kabuğu ise dünyayla 
ilişkisini sonsuza dek kapatır. Bu, 
mükemmelliğe giden yolda yalnızca bir geçiş 
anıdır. 
10 Eğer henüz bu şekilde anlamadıysanız, 
bunun nedeni hala bu dünyayı çok seviyor ve 
ona sıkı sıkıya bağlı hissediyor olmanızdır. Bu 
evden ayrılmak sizi üzüyor çünkü kendinizi bu 
evde sahip olduklarınızın sahibi olarak 
görüyorsunuz; ve bazıları da benim ilahi 
adaletime dair belirsiz bir önseziye sahip ve 
ruhani dünyaya girmekten korkuyor. 
11 İnsanlık bu dünyayı çok sevdi - çok sevdi 
çünkü sevgisi yanlış yönlendirilmişti. Bu 
yüzden kaç kişi bu yolda can verdi! Ruhlar da 
aynı nedenden ötürü ne kadar çok 
maddileşmişlerdir! 



12 Ancak ölümün ayak seslerini yakınınızda 
hissettiğinizde, ciddi bir hastalığa 
yakalandığınızda, acı çektiğinizde, ancak o 
zaman ahiretten, sadece böyle kritik anlarda 
korktuğunuz adaletten sadece bir adım uzakta 
olduğunuzu hatırlarsınız; ve o zaman Baba'ya 
yemin eder ve yeryüzünde O'nu seveceğinize, 
O'na hizmet edeceğinize ve O'na itaat 
edeceğinize söz verirsiniz. (146, 46 - 49) 
13 İnsanlar bu yaşamı o kadar çok sevdiler ki, 
onu terk etme zamanı yaklaştığında, Benim 
isteğime karşı isyan ediyorlar ve onlara 
yaptığım çağrıyı duymak istemiyorlar. 
Krallığımın esenliğini reddediyorlar ve geçici 
mallarına sahip olmaya devam etmek için 
Baba'dan yeryüzünde bir süre daha istiyorlar. 
14 Duyarlı olun ki ruhani yaşamı 
hissedebilesiniz ve gelişiminizin başlangıcıyla 
yetinmeyesiniz - çünkü o bu yaşamdır - çünkü 
onun üzerinde daha yüksek yaratılış eserleri 
mevcuttur. 
15 Benim isteğim doğrultusunda size 
yaklaştığında ölümü reddetmeye çalışmayın ya 
da bilim adamından öğütlerime direnme ve 
varlığınızı uzatma mucizesini sizin için 
gerçekleştirmesini istemeyin, çünkü her ikiniz 
de bu hatadan acı bir şekilde pişman 
olacaksınız. Bu hayatta kendinizi hazırlayın ve 
ahirete girişinizden korkmanız için hiçbir 
neden kalmasın. (52, 55 - 57) 
16 İçinde yaşadığınız sürece, belli bir noktaya 
kadar dünyaya ait olanı sevin ki onun 
yasalarını nasıl yerine getireceğinizi bilesiniz; 
ama her zaman yaşamın yüksek ruhani 
dünyalarında ikamet etmenin yüksek amacını 
besleyin ki ruhunuz bedensel kabuğundan 
ayrıldığında rahatsız olmasın ve bu gezegende 
sevdiği şeylerin cazibesine kapılmasın, çünkü o 
zaman artık ait olmadığı ve artık hiçbir şekilde 
zevk alamayacağı bir dünyaya bağlı ve zincirli 
kalacaktır. (284, 5) 
17 Kendinize merhamet edin! Hiç kimse 
ruhunun maddeden ayrılacağı anın ne zaman 
geleceğini bilemez. Ertesi gün gözlerinin hâlâ 
ışığa açık olup olmayacağını kimse bilemez. 
Hepiniz yaratılmış olan her şeyin tek Sahibine 
aitsiniz ve ne zaman çağrılacağınızı 
bilmiyorsunuz. 
18 Başınızın saçının bile size ait olmadığını, 
üzerine bastığınız toprağın bile size ait 
olmadığını, kendinizin size ait olmadığını, 
krallığınız bile bu dünyadan olmadığına göre, 

çabuk bozulan mallara ihtiyacınız olmadığını 
düşünün. 
19 Kendinizi ruhsallaştırın ve ihtiyacınız olduğu 
sürece her şeye adaletle ve ölçüyle sahip 
olacaksınız. O zaman, bu yaşamdan vazgeçme 
anı geldiğinde, diğer dünyada size ait olanı ele 
geçirmek için ışıkla dolu olarak 
yükseleceksiniz. (5, 95 - 97) 
 
Diğer dünyaya geçiş 
20 Sesim her saat sizi esenliğin olduğu iyi yola 
çağırır; ama sağır kulağınızın bu sese duyarlı 
olduğu tek bir an vardır ve o an da yaşamınızın 
son anıdır, ıstırap size fiziksel ölümün 
yakınlığını duyurur. O zaman hatalarınızı telafi 
etmek, vicdanınızın hükmü karşısında 
ruhunuzu sakinleştirmek ve Rab'be değerli ve 
erdemli bir şey sunmak için hayata yeniden 
başlamak istersiniz. (64, 60) 
21 Eğer ruhun ölümsüzlüğü için çabalarsanız, 
insan yaşamına son veren ölümün 
gelmesinden korkmayın. Hazırlıklı bekleyin, 
benim emrim altındadır ve bu nedenle 
insanlar genellikle tersine inansa bile her 
zaman doğru zamanda ve doğru şekilde gelir. 
22 Zor olan kişinin ölmesi değil, bedeni terk 
ettiğinde ruhunun ışıktan yoksun olması ve 
gerçeği görememesidir. Ben günahkârın 
ölmesini değil, tövbe etmesini istiyorum. 
Ancak ölüm bir kez gerekli hale gelirse - ister 
bir ruhu özgürleştirmek ister bir insanın 
mahvoluşunu durdurmak için olsun - o zaman 
benim ilahi adaletim o insan varlığının yaşam 
ipini keser. (102, 49 - 50) 
23 Bilin ki kader kitabınızda öbür dünyanın 
kapılarının ruhunuzu kabul etmek için açılacağı 
gün ve saat kayıtlıdır. Oradan yeryüzündeki 
tüm çalışmalarınızı, tüm geçmişinizi 
göreceksiniz. O zaman size karşı sitem ya da 
şikâyet sesleri duymak ya da sizi kötülüklerinin 
müsebbibi olarak görenleri görmek 
istemezsiniz! (53, 49) 
24 Hâlâ önünüzde uzun bir yol olduğu için 
durmayın ve hedefe asla ulaşamayacağınızı 
düşünmeyin. İlerleyin, çünkü kayıp bir an için 
bile ruhunuz daha sonra ağlayacaktır. Hedefin 
bu dünyada olduğunu size kim söyledi? 
Ölümün bir son olduğunu ve o anda Krallığıma 
ulaşabileceğinizi size kim öğretti? 
25 Ölüm kısa bir uykuya benzer, ardından 
ruhum ışığımın okşaması altında yenilenmiş bir 
güçle uyanacak, sanki kendisi için başlayan 
yeni bir güne. 



26 Ölüm, bedensel maddeye bağlıyken içinde 
bulunduğunuz hapishanenin kapılarını sizin 
için açan anahtardır ve aynı zamanda sizin için 
sonsuzluğun kapılarını açan anahtardır. 
27 İnsan kusurları tarafından bir kefaret 
vadisine dönüştürülen bu gezegen, ruh için 
esaret ve sürgündü. 
28 Size doğrusunu söyleyeyim, dünya yaşamı 
yaşam merdiveninin bir basamağıdır. Neden 
tüm derslerini kullanabilmek için onu 
kavramıyorsunuz? Pek çok kişinin tekrar tekrar 
geri dönmek zorunda kalmasının nedeni, bunu 
anlamamış olmaları ve önceki yaşamlarından 
faydalanmamış olmalarıdır. (167, 22 - 26) 
29 Ruhun yeryüzünde beden almadan önce 
kapsamlı bir hazırlıktan geçtiğini bilmelisiniz, 
çünkü uzun ve bazen de şiddetli bir sınava tabi 
tutulmak üzeredir. Ancak bu hazırlık 
sayesinde, bu yaşama girdiğinde rahatsız 
edilmez. Gözlerini yeni bir varoluşa açmak için 
geçmişe kapatır ve böylece ilk andan itibaren 
kendini geldiği dünyaya uyarlar. 
30 Ruhunuzun, bedenini ve dünyayı terk eder 
etmez ruhsal yaşamın eşikleri önünde kendini 
ayarlama biçimi 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. 
31 Bunun nedeni, son anda kişinin gözlerini bu 
dünyaya bile kapatması gerektiğini 
öğrenmemiş olmasıdır; çünkü ancak bu şekilde 
gözlerini, tüm geçmişinin yeni deneyimiyle 
birleşmek için onu beklediği ve tüm eski 
erdemlerinin yenisine eklendiği, terk ettiği 
ruhani dünyada tekrar açabilecektir. 
32 Işığa yeniden kavuştuğunda zihnini kalın bir 
perde kaplar; geride bıraktığı her şeyin inatçı 
etkisi vicdanının titreşimini hissetmesini 
engeller; ama gölgeleri çözülüp varlığının 
gerçek özüyle birleştiğinde - ne kadar perişan, 
ne kadar acı! 
33 Bu mesajı duyduktan ya da okuduktan 
sonra yararsız ya da yanlış bir öğreti olduğunu 
düşünerek reddeden var mı? Size şunu 
söyleyebilirim ki, ancak aşırı materyalizm ya da 
kör bir öğretilemezlik aşamasında olan bir kişi, 
ruhu derinden etkilenmeden bu ışığı 
reddedebilir. (257,20 - 22) 
  
"Ölüm uykusu 
34 Dünyevi doğanızın anladığı ve kavradığı 
şekliyle ruhsal dinlenme diye bir şey yoktur. 

Ruhun beklediği dinlenme faaliyettir, iyilik 
yaparken çoğalmaktır, her anın kullanılmasıdır. 
O zaman ruh dinlenir, kendini suçlamaktan ve 
acı çekmekten kurtulur, iyilik yaparak dinlenir, 
Yaratıcısını ve kardeşlerini severek dinlenir. 
35 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ruhunuzu 
dünyada dinlenmeyi hayal ettiğiniz gibi 
dinlenmeye bıraksaydım, umutsuzluk ve 
korkunun karanlığı onu ele geçirirdi; çünkü 
ruhun yaşamı, ışığı ve en büyük mutluluğu 
çalışmak, mücadele etmek, durmaksızın 
faaliyette bulunmaktır. 
36 Dünyadan 'ruhani vadiye' dönen, bedenin 
yorgunluğunu da beraberinde getiren ve 
dinlenmek, unutmak, yaşam mücadelesinin 
izlerini silmek için bir dinlenme yeri olarak 
öteyi arayan ruh - bu kişi kendini en mutsuz 
varlık gibi hissedecek ve ne huzur ne de 
mutluluk bulacaktır; Ta ki uyuşukluktan 
uyanana, hatasının farkına varana ve Ruhsal 
Yaşama yükselene kadar, ki bu da size az önce 
söylediğim gibidir - sevgi, faaliyet, 
mükemmelliğe giden yolda durmaksızın 
mücadele. (317, 12 - 14) 
  
Öbür dünyada yeniden bir araya gelme  
37 Sizden inananlar olmanızı, ruhsal yaşama 
inanmanızı istiyorum. Eğer kardeşlerinizin 
öteki dünyaya gittiğini gördüyseniz, onların 
sizden uzakta olduğunu ya da onları sonsuza 
dek kaybettiğinizi düşünmeyin. Onlarla 
yeniden bir araya gelmek istiyorsanız, çalışın, 
liyakat kazanın ve sonra diğer dünyaya 
geldiğinizde, onları size ruhani vadide 
yaşamayı öğretmek için orada beklerken 
bulacaksınız. (9,20) 
38 Ahiret hayatı karşısında kim tedirginlik 
duymamıştır ki? Bu dünyada sevdiği birini 
kaybedenler arasında kim onları tekrar görme 
ya da en azından nerede olduklarını bilme 
özlemi duymamıştır ki? Tüm bunları 
yaşayacaksınız, onları tekrar göreceksiniz. 
39 Ancak şimdi liyakat kazanın ki bu dünyadan 
ayrılıp Ruhsal Vadide bulmayı umduklarınızın 
nerede olduğunu sorduğunuzda, daha yüksek 
bir seviyede oldukları için onları 
göremeyeceğiniz söylenmesin. Size uzun 
zaman önce Baba'nın evinde pek çok köşk 
olduğunu söylediğimi unutmayın. (61, 31) 
 
Ruhun kişinin kendi vicdanı aracılığıyla 
yargılaması  



40 Büyük bir günahkarın ruhu, ruhsal vadiye 
girmek için bu maddi yaşamdan ayrıldığında, 
hayal ettiği gibi bir cehennemin var olmadığını 
ve geçmiş zamanlarda kendisine anlatılan 
ateşin, vicdanı olan acımasız Yargıç'la 
yüzleştiğinde, yaptıklarının ruhsal etkisinden 
başka bir şey olmadığını görünce şaşırır. 
41 Ötedeki bu yargı, o günahkârı çevreleyen 
karanlığın ortasında doğan bu aydınlık, hayal 
edebileceğiniz en sıcak ateşten daha güçlü 
yanar. Ama bu, Beni gücendiren kişiye ceza 
olarak önceden hazırlanmış bir işkence 
değildir. Hayır, bu azap işlenen günahların 
farkına varılmasından, kendisine varlık vereni 
incitmiş olmanın, zamanı ve Rabbinden aldığı 
tüm nimetleri kötü kullanmış olmanın 
üzüntüsünden kaynaklanır. 
42 Günahın, onu işleyene daha çok zarar 
verdiğini bildiğim halde, günahlarıyla Bana 
zarar vereni cezalandırmam gerektiğini mi 
düşünüyorsunuz? Kendisine kötülük yapanın 
günahkârın kendisi olduğunu ve onu 
cezalandırarak kendisine neden olduğu 
felaketi arttırmak istemediğimi görmüyor 
musunuz? Ben sadece onun kendini 
görmesine, vicdanının amansız sesini 
duymasına, kendini sorgulamasına ve kendine 
cevap vermesine, madde yüzünden kaybettiği 
manevi hafızasını yeniden kazanmasına ve 
kökenini, kaderini ve yeminlerini hatırlamasına 
izin veriyorum; Ve orada, bu yargıda, 
kötülüğünü ortadan kaldıran, zararlı olanı, 
yararsız olanı ve ruhani olmayan her şeyi 
ondan uzaklaştırmak için onu potadaki altın 
gibi yeniden eriten "ateşin" etkisini 
deneyimlemelidir. 
43 Bir ruh, vicdanının sesini ve yargısını 
duymak için durakladığında - size doğrusunu 
söyleyeyim, o saat Benim huzurumdadır. 
44 Bu dinlenme, durgunlaşma ve berraklaşma 
anı tüm ruhlara aynı anda gelmez. Bazıları 
hemen kendilerini incelemeye başlar ve 
böylece kendilerini çok fazla acı çekmekten 
kurtarırlar. Çünkü gerçeğe uyanır uyanmaz ve 
hatalarının farkına varırlar varmaz, kendilerini 
hazırlarlar ve kötü işlerinin kefaretini sonuna 
kadar ödemeye devam ederler. 
45 Ahlaksızlık, kin ya da günah dolu bir yaşam 
sürdükleri için kör olan diğerlerinin 
körlüklerinden kurtulmaları uzun zaman alır. 
46 Bazıları da, her şey kendilerine 
gülümserken, dünyadan çok erken 
koparıldıklarını düşündükleri için hoşnutsuzluk 

duyarlar, lanet okurlar ve küfrederler, böylece 
kendilerini dalgınlıklarından kurtarma 
olasılığını geciktirirler; ve bunlar gibi, yalnızca 
benim bilgeliğimin bildiği çok sayıda vaka 
vardır. (36, 47 - 51) 
47 Her şeyin hesabını vermek zorunda 
kalacaksınız ve kötü işlerinizin niteliğine bağlı 
olarak, en kesin yargıları kendi üzerinizden 
alacaksınız. Çünkü ben sizi yargılamıyorum, bu 
yanlış. Sizin korkunç suçlayıcınız ve korkunç 
yargıcınız olan, berraklık halindeki kendi 
ruhunuzdur. Öte yandan Ben, sizi karışıklıklara 
karşı savunur, sizi bağışlar ve kurtarırım, çünkü 
Ben arındıran ve bağışlayan Sevgi'yim. (32, 65) 
48 Çok yakında ruhsal dünyada olacağınızı ve 
bu dünyada ektiklerinizi biçmek zorunda 
kalacağınızı aklınızdan çıkarmayın. Bu 
yaşamdan diğerine atılan adım, ruh için ciddi 
ve ağır bir yargı olmaya devam etmektedir. 
Kendisini kullarımın en değerlisi olarak görse 
bile hiç kimse bu yargıdan kaçamaz. 
49 O sonsuz Yuvaya girdiğiniz andan itibaren, 
artık dünyanın kaygılarını deneyimlememeniz 
ve bir basamak daha tırmanmış olmanın 
mutluluğunu ve saadetini hissetmeye 
başlamanız Benim İrademdir. (99, 49 - 50) 
50 İnsanlığın yorumladığı şekliyle Son Yargı bir 
hatadır. Benim kararım bir saatlik ya da bir 
günlük değildir. Uzun zamandır üzerinizdeydi. 
51 Ama size doğrusunu söyleyeyim, ölü 
bedenlerin kaderi kendilerine karşılık gelen 
doğal krallıkla birleşmekti ve kaderlerini 
izlediler; çünkü toprağa ait olan toprağa 
dönecektir, tıpkı ruhsal olanın benim rahmim 
olan evine doğru çabalaması gibi. 
52. Ama size şunu da söyleyeyim, 
yargılamanızda kendi kendinizin yargıcı 
olacaksınız; çünkü vicdanınız, öz bilginiz ve 
sezgileriniz size hangi noktaya kadar övgüye 
değer olduğunuzu ve hangi ruhani evde 
ikamet etmeniz gerektiğini söyleyecektir. 
İzlemeniz gereken yolu açıkça göreceksiniz, 
çünkü Tanrısallığımın ışığını aldığınızda, 
eylemlerinizi tanıyacak ve erdemlerinizi 
yargılayacaksınız. 
53 "Ruhsal Vale "de kafası karışık ve rahatsız 
pek çok varlık vardır. Oraya girdiğinizde onlara 
mesajımı ve ışığımı götürün. 
54 Şimdi bile onlarla bağlantı kurabileceğiniz 
dua aracılığıyla bu merhamet biçimini 
uygulayabilirsiniz. Sesiniz onların yaşadığı 
yerde yankılanacak ve onları derin 
uykularından uyandıracak. Ağlayacaklar ve 



tövbe gözyaşlarıyla kendilerini arındıracaklar. 
O anda bir ışık huzmesi almış olacaklardır, 
çünkü o zaman geçmişteki kibirlerini, 
hatalarını ve günahlarını anlayacaklardır. 
55 Vicdan uyandığında ruhun çektiği acı ne 
kadar büyüktür! O zaman yüce Yargıç'ın 
bakışları önünde ne kadar da alçakgönüllüdür! 
Varlığının en derin yerinden nasıl da 
alçakgönüllülükle bağışlanma dilekleri, 
yeminler, adımın kutsamaları fışkırıyor! 
56 Şimdi ruh, Baba'nın mükemmelliğine 
yaklaşamayacağını anlar ve bu yüzden 
bakışlarını, hedefe yaklaşmak için fırsat sunan 
zamanı ve denemeleri nasıl kullanacağını 
bilmediği dünyaya çevirir ve günahların 
kefaretini ödemek ve yerine getirilmemiş 
görevleri yerine getirmek için başka bir beden 
ister. 
57 O halde adaleti kim sağladı? Kendi üzerinde 
hüküm veren ruhun kendisi değil miydi? 
58 Ruhum, kendinize bakmanız gereken bir 
aynadır ve size sahip olduğunuz saflık 
derecesini söyleyecektir. (240, 41 - 46) 
59 Ruhunuz insani kabuğundan sıyrılıp 
geçmişini ve hasadını incelemek üzere ruhsal 
yaşamın mabedinde kendi içsel varlığına 
çekildiğinde, burada dünyada mükemmel ve 
Rab'bin huzuruna çıkarılmaya ve 
ödüllendirilmeye layık görünen pek çok işi, bu 
iç gözlem anlarında zayıf görünecektir. Ruh, 
dünyada kendisine iyi görünen pek çok 
eylemin anlamının yalnızca kibrin, sahte 
sevginin, yürekten gelmeyen hayırseverliğin 
ifadesi olduğunu anlayacaktır. 
60 Ruha kendisini yargılaması için mükemmel 
bir yargıcın aydınlatmasını kimin verdiğini 
düşünüyorsunuz? O adalet saatinde üzerinizde 
daha önce hiç görülmemiş bir berraklıkla 
parlayan bir izlenim bırakacak olan vicdan, 
herkese yeryüzünde yaptığı iyiliğin, adaletin, 
doğrunun, hakikatin ne olduğunu ve yolunda 
ektiği kötülüğün, yanlışın ve saf olmayanın ne 
olduğunu söyleyecektir. 
61 Size az önce sözünü ettiğim mabet vicdanın 
mabedidir - hiç kimsenin kirletemeyeceği, 
Tanrı'nın içinde yaşadığı, sesinin yankılandığı 
ve ışığının parladığı mabet. 
62 Dünyada hiçbir zaman o içsel sığınağa 
girmeye istekli olmadınız çünkü insan kişiliğiniz 
her zaman her insanın içinde konuşan bilge 
sesten kaçınmanın yolları ve araçlarıyla 
ilgilidir. 

63 Sana söylüyorum: Ruhunuz örtüsünden 
kurtulduğunda, sonunda o mabedin eşiğinin 
önünde duracak ve oraya girmek için 
toplanacak ve Ruh'un o sunağının önünde diz 
çökecek, kendini duyacak, vicdan olan o ışıkta 
işlerini inceleyecek, Baba, Efendi ve Yargıç 
olarak kendi içinde konuşan Tanrı'nın sesini 
duyacaktır. 
64 Hiçbir ölümlü, tüm ciddiyetiyle, içinizdeki 
iyiliğin farkına varıp onu korumak ve aynı 
zamanda artık onu zihninizde tutmamanız 
gerektiği için kendinizden neyi reddetmeniz 
gerektiğini anlamak için hepinizin yaşaması 
gereken o anı hayal edemez. 
65 Sonra ruh vicdanıyla yüzleştiğini 
hissettiğinde ve bu kendisini gerçeğin 
açıklığıyla aklına getirdiğinde, o varlık kendisini 
dinleyemeyecek kadar zayıf hisseder, hiç var 
olmamış olmayı diler; çünkü bir anda tüm 
yaşamı bilincinden geçer - geride bıraktığı, 
sahip olduğu ve kendisine ait olan ve şimdi 
nihayet hesap vermesi gereken şey. 
66 Öğrenciler, insanlar, ruhunuz vicdan 
tapınağının eşiğinde belirdiğinde o tapınağı bir 
mahkemeye dönüştürmemek için kendinizi bu 
yaşamda bile o ana hazırlayın; çünkü o zaman 
ruhsal acı o kadar büyük olacaktır ki, onunla 
kıyaslanabilecek hiçbir fiziksel acı 
olmayacaktır. 
67 Ruhsal alemde yargılamanızın nasıl 
gerçekleştiğini anlamanız için bu talimatta size 
söylediğim her şeyi düşünmenizi istiyorum. Bu 
şekilde, iyi çocukların cennetin tadını çıkarmak 
için sağından geçmesine izin veren ve kötüleri 
ebedi cezaya mahkum etmek için soluna 
yerleştiren yaşlı bir adam şeklindeki Tanrı'nın 
başkanlık ettiği bir adalet mahkemesini hayal 
ettiğiniz imgeyi hayal gücünüzden 
çıkaracaksınız. 
68 Şimdi ışığın ruhunuzun ve zihninizin en 
yüksek alemine ulaşma zamanıdır; öyle ki 
gerçek her insanda parlasın ve insan kendisini 
Ruhsal Yaşama layık bir şekilde girmeye 
hazırlasın. (334, 5m. - 11, 14 - 15) 
 
Yeniden kazanılan ruhani bilinç  
69 Yaratılışımda, bedensel ölüm gibi, her ruha 
yaşamı boyunca ulaştığı gelişiminin 
yüksekliğini gösterebilecek ve mükemmelliğe 
yükselmek için Sözüm kadar yardımcı 
olabilecek hiçbir şey yoktur. Kanunumun ve 
Doktrinimin her zaman ve durmaksızın 
kalplere nüfuz etmeye çalışmasının ve acı ve 



ıstırabın insanlara ruhu yüceltmek yerine onu 
uçuruma götüren yolları terk etmelerini 
tavsiye etmesinin nedeni budur. 
70 Ruhunuz öbür dünyada, vicdanı ona 
yeryüzünde sevgi tohumu ektiğini söylediğinde 
ne kadar mutlu hissedecek! Tüm geçmiş 
gözünüzün önünde belirecek ve yaptıklarınızın 
her bir görüntüsü size sonsuz bir haz 
verecektir. 
71 Hafızanızın her zaman koruyamadığı 
yasalarımın emirleri de ruhunuzdan açıklık ve 
ışıkla geçecek. Gerçeğe açık gözlerle 
bilinmeyene nüfuz etmenizi sağlayacak 
erdemler edinin. 
72 İnsanoğlunun çözmeye boşuna uğraştığı 
pek çok gizem vardır; ne insan sezgisi ne de 
bilim, insanların kendilerine sordukları pek çok 
soruyu yanıtlamayı başaramamıştır ve bunun 
nedeni, yalnızca "ruhani vadiye" girdiğinde 
ruha yönelik olan içgörüler olmasıdır. Onu 
bekleyen bu sürprizler, bu mucizeler, bu 
vahiyler ödülünün bir parçası olacaktır. Ama 
gerçekten, size söylüyorum, eğer bir ruh 
ruhani dünyaya gözleri bağlı olarak girerse, 
hiçbir şey görmeyecek, sadece etrafındaki 
gizemleri görmeye devam edecektir - her şeyin 
açık olması gereken yerde. 
73 Bugün size sunduğum bu İlahi Öğreti size 
pek çok güzelliği ifşa etmekte ve sizi 
hazırlamaktadır; öyle ki bir gün Ebedi Olan'ın 
adaletinin huzuruna ruhen çıktığınızda, o 
andan itibaren sizi kuşatacak olan muhteşem 
gerçekliğe dayanabilesiniz. (85, 42 + 63 - 66) 
74 Yaşam yolunuzu aydınlatması ve ölüm 
saatinde sizi bilinç bulanıklığından kurtarması 
için ışığımı alın. O zaman kim olduğunuzu, kim 
olduğunuzu ve öte dünyanın eşiğini geçtiğiniz 
anda kim olacağınızı bileceksiniz. (100, 60) 
75 Bedenleriniz toprağa indirilirken, onu 
verimli kılmak için bağrında onunla karışırken - 
çünkü ölümden sonra bile güç ve yaşam 
olmaya devam edecekler - varlığınızın 
üzerinde olan vicdanınız toprakta kalmayacak, 
ancak derin ve bilge öğretileri ruh tarafından 
incelenen bir kitap olarak kendini ona 
göstermek için ruhla birlikte hareket 
edecektir. 
76 Orada ruhani gözleriniz gerçeğe açılacak ve 
bir ömür boyu kavrayamadığınız şeyleri bir 
anda nasıl yorumlayacağınızı bileceksiniz. 
Orada Tanrı'nın çocuğu ve komşunuzun 
kardeşi olmanın ne demek olduğunu 
anlayacaksınız. Orada sahip olduğunuz her 

şeyin değerini anlayacak, yaptığınız hatalar, 
kaybettiğiniz zaman için pişmanlık ve vicdan 
azabı duyacak ve içinizde en güzel düzeltme ve 
telafi kararları doğacaktır. (62, 5) 
77 Ruhsal yaşamınızı uzlaştırmak ve uyumlu 
hale getirmek için şimdi bile hepiniz aynı 
hedefe doğru çaba gösterin. Hiç kimse 
kardeşinden daha iyi bir yolda yürüdüğünü ya 
da diğerlerinden daha yüksek bir seviyede 
olduğunu düşünmesin. Size söylüyorum, ölüm 
saatinde size gelişim düzeyinizle ilgili gerçeği 
söyleyen benim sesim olacak. 
78 Orada, vicdanın önündeki o kısa 
aydınlanma anında, pek çok kişi ödülünü alır; 
ama pek çoğu da yüceliklerinin yok olduğunu 
görür. 
79 Kendinizi kurtarmak mı istiyorsunuz? O 
halde kardeşlik yolunda Bana gelin. Bu tektir, 
başka bir şey yoktur, Benim yüce buyruğumda 
yazılı olan budur: "Birbirinizi sevin" (299:40-
42). 
 

Bölüm 29 - Ruh Varlıklarının Öbür 
Dünyada Arınması ve Yükselişi 
 
Pişmanlık, tövbe ve kendini suçlama  
1 Ruhunuzun kirlenmesini ya da gerçek yaşam 
konusunda ölmenizi istemiyorum. Bu nedenle, 
sizi zararlı zevklere ve eğlencelere teslim 
olmuş bulduğumda, sizi adaletimle ararım. 
Ruhun, bağrımdan çıktığı gibi saf bir şekilde 
bağrıma gelmeli. 
2 Bedenlerini yeryüzünde bırakan ve bir 
dalgınlık halinde kendilerini bu dünyadan 
ayıran herkes - ruhu aydınlatan sonsuzluğun 
ışığında açığa çıkan Varlığımı gördüklerinde - 
derin uykularından acı gözyaşları ve kendini 
suçlamanın çaresizliği içinde uyanırlar. 
Çocuğun içindeki acı, kendisini acılarından 
kurtarmak için devam ettiği sürece, Baba da 
acı çeker. (228, 7 - 8) 
3 Bilgi eksikliğinden kaynaklanan pişmanlık ve 
ıstırap - bu yaşamın tadını çıkarmak için 
ruhsallaşma eksikliğinden kaynaklanan ıstırap, 
bunlar ve daha fazlası, ruhsal yaşamın 
eşiklerine kirlenmiş veya hazırlıksız ulaşan 
ruhların kefaretinde yer alır. 
4 İnsanların günahlarını, kusurlarını ya da 
ahlaksızlıklarını Baba'ya yapılmış bir kötülük 
olarak kabul edemeyeceğimin farkındayım, 
çünkü insanların kendilerine kötülük 
yaptıklarını biliyorum. (36, 56) 



5 Eğer komşunuzu sevseydiniz ve Babanızın 
isteğini yerine getirseydiniz - irade 
özgürlüğünüzden bir şeyler feda etseydiniz ve 
vicdanınızın size emrettiğine göre 
çalışsaydınız, yaşamınız ne kadar ışık dolu, 
biliminiz ne kadar büyük ve öncü olurdu. O 
zaman biliminiz maddi olanın sınırlarını aşarak 
doğaüstü olana dokunacaktır; çünkü şimdiye 
kadar bu sınırlara yaklaşmamıştır bile. 
6 Bilim insanının ruhu bu dünyadan 
ayrıldığında ve nihayet ilahi gerçekle yüz yüze 
geldiğinde ne büyük bir şaşkınlık yaşar! Orada 
utanç içinde yüzünü yere indirir ve kibri için 
bağışlanmayı diler. Her şeyi bildiğine ve 
yapabileceğine inanıyor, bilgisinin veya 
kavrayışının ötesinde herhangi bir şeyin var 
olduğunu reddediyordu. Ama şimdi Yaşam 
Kitabı'nın, Yaratıcı'nın sonsuz eserinin önünde 
durduğuna göre, zavallılığının farkına varmalı 
ve mutlak bilgelik olan O'nun önünde 
alçakgönüllülükle sarınmalıdır. (283, 48 - 49) 
7 Ruhsal dünyaya vardığınızda dünyada 
işlediğiniz günahları düşünmek zorunda 
kalacağınızdan korkmayın. Kendinizi acıdan 
arındırmaya izin verirseniz ve tövbe 
kalbinizden fışkırırsa, günahlarınızı telafi 
etmek için mücadele ederseniz, huzuruma 
layık ve saf olarak gireceksiniz ve hiç kimse, 
vicdanınız bile geçmiş kusurlarınızdan 
bahsetmeye cesaret edemeyecek. 
8 Mükemmel evde, sahibinin zaman içinde ya 
da sonsuzlukta gelişini bekleyen her ruh için 
bir yer vardır. Sevgi, merhamet, inanç ve 
liyakat merdiveninde, krallığıma teker teker 
gireceksiniz. (81, 60 - 61) 
 
Dengeleyici adalet  
9 Bu dünyada sadece birkaç öğrencim oldu ve 
İlahi Üstat'ın bir görüntüsü gibi olanların sayısı 
daha da azdı. Ancak ruhani vadide pek çok 
öğrencim vardır, çünkü öğretilerimi 
kavramada en çok ilerleme orada kaydedilir. 
İşte orada çocuklarım, sevgiye aç ve susamış 
olanlar, insanlığın kendilerinden esirgediği şeyi 
Efendilerinden alırlar. Alçakgönüllülükleri 
nedeniyle yeryüzünde fark edilmeyenlerin 
erdemleri sayesinde parladıkları ve bu 
dünyada sahte ışıkla parlayanların üzüntü ve 
pişmanlıkla ağladıkları yer orasıdır. 
10 Gözyaşları içinde ama Beni kutsayarak 
suçunuzun kefaretini ödediğinizde yeryüzünde 
ummadığınız gibi sizi kabul ettiğim yer öbür 
dünyadır. Yaşam yolculuğunuz sırasında 

şiddetli bir isyan anı yaşamış olmanız önemli 
değildir. Büyük acılar çektiğiniz günler 
olduğunu ve bu günlerde teslimiyet gösterip 
Adımı kutsadığınızı dikkate alacağım. Siz de, 
küçüklüğünüzün sınırları içinde, 
itaatsizliğinizden kaynaklanmış olsa bile, bazı 
Golgathalar yaşadınız. 
11 Bakın, birkaç dakikalık sadakat ve Allah 
sevgisi sayesinde ahirette hayat ve lütuf dolu 
zamanlara kavuşursunuz. Böylece Ebedi Aşkım 
insanın kısa süreli aşkına karşılık verir. (22,27 - 
29) 
12 Her iyiliğin bir karşılığı vardır ve bu karşılık 
dünyada değil, ahirette alınır. Ancak kaç kişi 
ruhsal yaşamı için hiçbir şey yapmayan kişinin 
bu yaşama girdiğinde liyakatsiz olacağını ve o 
zaman tövbesinin büyük olacağını bilmeden bu 
dünyada bu kutsanmışlığın tadını çıkarmak 
ister. (1,21) 
13 Dünyanın onurlarını ve övgülerini 
arzulayanlar bunları burada elde edebilirler, 
ancak bunlar kısa ömürlü olacak ve ruhsal 
dünyaya girdikleri gün kendilerine hiçbir 
faydası olmayacaktır. Paranın peşinde olan kişi 
ödülünü burada alabilir, çünkü uğruna 
çabaladığı şey buydu. Ancak ahirete uyum 
sağlamak için buradaki her şeyi terk etmesi 
gereken saat geldiğinde, hayırseverlik yararına 
çok şey yaptığını düşünse bile, ruhu için 
herhangi bir ödül talep etmeye en ufak bir 
hakkı olmayacaktır. 
14 Bunun aksine, dalkavukluğu ve iltiması her 
zaman reddeden, hemcinslerini saf ve bencil 
olmayan bir şekilde seven ve her türlü maddi 
ödülü reddeden, iyi olanı 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! 
(253, 14) 
15 Şu anda size saf ve mükemmel talimatlar 
getiriyorum, bu yüzden size diyorum ki, günlük 
çalışmanızın sonunda sadece hayatta gerçek 
sevgiyle yaptıklarınızla anılacaksınız, çünkü bu 
sizin gerçeği bildiğinizi kanıtlayacaktır. (281, 
17) 
16 İyi bir iş yaptığınız anda bunun değerini 
bilmediğiniz için, yaptığınız iyiliği asla 
bilemeyeceğinizi düşünmeyin. Size 
söylüyorum, yaptığınız hiçbir iş karşılıksız 
kalmayacaktır. 



17 Ruhani âleme girdiğinizde, görünüşte 
önemsiz olan küçük bir işin ne kadar sık bir 
iyilikler zincirinin başlangıcı olduğunu fark 
edeceksiniz - başkalarının uzattıkça uzattığı, 
ama başlatan kişiyi sonsuza dek tatmin edecek 
bir zincir. (292, 23 - 24) 
18 Size erdemler kazanmanız için ilham 
veriyorum, ancak kendi kurtuluşunuz için 
bencilce bir arzuyla hareket etmemelisiniz; 
çalışmalarınızı, 'ilk' tarafından döşenen yolu 
bulduklarında sevinçleri çok büyük olacak olan 
gelecek nesilleri düşünerek, insan 
kardeşlerinizi düşünerek yapmalısınız. O 
zaman mutluluğunuz sınırsız olacaktır, çünkü 
kardeşlerinizin sevinci ve huzuru sizin 
ruhunuza da ulaşacaktır. 
19 Yalnızca kendi kurtuluşlarını ve 
kutsanmışlıklarını arayanlar için durum ne 
kadar farklıdır; çünkü yaptıklarıyla elde 
ettikleri yere vardıklarında, geride bıraktıkları 
ve çektikleri acıların ağır yükünü taşıyanları 
düşündüklerinde bir an bile huzur ve sevinç 
duyamazlar. 
20 Size doğrusunu söyleyeyim, bu öğretinin 
gerçek öğrencileri, Benim ışığım olan ruhları 
gibi, işlerinde doğru ve saf olacaklardır. 
(290,76 - 77) 
21 Alçakgönüllü olursanız, sizi bekleyen 
yaşamda ruhsal zenginliğiniz artacaktır. O 
zaman size varoluşunuzun en güzel hissini 
verecek olan huzura sahip olacaksınız. Ve 
ruhunuzda, yarattığım her şeyin sadık bir 
koruyucusu, acı çekenlere teselli ve 
huzursuzlara huzur olarak Baba'ya hizmet 
etme özlemi doğacak. (260, 29) 
 
Ruh Varlıklarının Tanrı'nın Krallığına Yükselişi  
22 Bu, ruhunuzun halihazırda yeryüzünde çok 
yüksek yaşam seviyelerini ve çok büyük 
farkındalıkları hayal etmeye başlayabileceği 
"Üçüncü Zaman "dır. Çünkü bu dünyadan 
ayrılan ve ruhunda bulacağı şeyin bilgisini ve 
ruhani armağanlarının ortaya çıkışını şimdiden 
yanında götüren kişi, erdemleri sayesinde 
üzerinde yaşamaya hak kazandığı dünyaya 
varıncaya kadar, içlerinde yaşamadan birçok 
dünyayı kat edecektir. 
23 Ruhsal durumunun tamamen farkında 
olacak, nerede olursa olsun görevini yerine 
getirmeyi anlayacaktır. Sevginin, uyumun ve 
adaletin dilini anlayacak ve düşünce olan 
ruhani dilin berraklığıyla iletişim 
kurabilecektir. Onun için uçurumlar, dikkat 

dağınıklığı ya da gözyaşı olmayacak ve ebedi 
bir miras olarak kendisine ait olan evlere 
yaklaşmanın ölçülemez hazzını giderek daha 
fazla yaşayacaktır. (294, 55) 
24 Cennetin ilahi merdiveninde, ruhani 
mükemmellikleri eriştikleri gelişim derecesine 
göre farklı basamaklar atlamalarına izin veren 
sonsuz sayıda varlık vardır. Ruhunuz bu 
mükemmellik merdiveninde tekâmül etmek ve 
Yaratıcı'nın yüksek öğütlerinde belirlenen 
hedefe ulaşmak için uygun niteliklerle 
yaratılmıştır. 
25 O ruhların kaderini bilemezsiniz, ama size 
söylüyorum, Benim tarafımdan yaratılan her 
şey gibi mükemmeldir. 
26 Baba'nın size verdiği armağanları hala 
anlamıyorsunuz. Ancak endişelenmeyin, çünkü 
daha sonra bunların farkına varacak ve nasıl 
tam olarak açığa çıktıklarını 
deneyimleyeceksiniz. 
27 Sizin gibi farklı yaşam düzlemlerinde 
yaşayan sonsuz sayıdaki ruhani varlık, kendi 
aralarında daha yüksek bir güç olan sevgi ile 
birleşmiştir. Mücadele için, evrim için 
yaratılmışlardır, durgunluk için değil. 
Emirlerimi yerine getirenler İlahi Sevgi'de yüce 
olurlar. 
28 Bununla birlikte, ruhunuz yüceliğe, güce ve 
bilgeliğe eriştiğinde bile her şeye kadir 
olmayacağını, çünkü niteliklerinin Tanrı'da 
olduğu gibi sonsuz olmadığını hatırlatırım. Yine 
de, Yaratıcınızın sevgisinin ilk andan itibaren 
sizin için işaretlediği düz yolda sizi 
mükemmelliğinizin zirvesine ulaştırmak için 
yeterli olacaklardır. (32,34 - 37) 
29 Ruhunuzun mükemmelliğe ulaşabilmesi için 
yedi ruhsal gelişim aşamasından geçmesi 
gerekir. Bugün hâlâ yeryüzünde yaşadığınız 
için, cennet merdiveninin hangi basamağında 
olduğunuzu bilmiyorsunuz. 
30 Ruhunuzun bu sorusunun cevabını 
bilmeme rağmen, şu anda size söylememe izin 
verilmiyor. (133, 59 - 60) 
31 Her basamak, her adım, yaşamın her 
seviyesi ruha daha büyük bir ışık ve daha 
mükemmel bir mutluluk sunar. Ancak en 
yüksek huzur, ruhun mükemmel mutluluğu 
tüm geçici meskenlerin ötesindedir. 
32 Bu mutluluğun, bu yaşamdan sonra gitmek 
zorunda olduğunuz gelecek dünyanın sadece 
bir önsözü olduğunun farkında olmadan, kaç 
kez Tanrı'nın kucağındaki mükemmel 



mutluluğu önceden hissetmeyi 
düşüneceksiniz? (296, 49 - 50) 
33 Kaç kişi bu anın onları Bana getireceği ve 
böylece cennette Bana sonsuza dek 
tapınacakları beklentisiyle ölmeyi hayal ediyor, 
ancak yolun inandıklarından çok daha uzakta 
olduğunu bilmiyorlar. Sizi Bana götürecek olan 
cennet merdiveninde bir basamak bile 
yükselebilmek için, insan hayatını doğru bir 
şekilde yaşamış olmanız gerekir. Pek çok 
kişinin öğretilerimin anlamını yanlış 
kavramasının sorumlusu cehalettir. (164,30) 
34 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? 
35 Hayır, millet: ruh savaştan ve ölümden sağ 
çıkar. Kendi ruhumun bu parçası acı 
tarlalarından yükseldi ve yaşamaya, gelişmeye 
ve evrimleşmeye devam etmek için yolumda 
yeni bir ufuk arıyor. (262, 26 - 27) 
36 Hepiniz eşit olarak sahip olabilesiniz, barış 
içinde yaşayabilesiniz ve yeteneklerinizi 
geliştirmek ve ruhunuzu yeni evine 
yükselmeye hazırlamak için geçici bir ev olarak 
kullanabilesiniz diye size yeryüzünü verdim. 
37 Size, "Rab'bin evinde birçok konut vardır" 
demiştim. Yükselişinizle orantılı olarak onları 
tanıyacaksınız. Her biri sizi artan derecelerde 
Bana yaklaştıracak ve yaptıklarınıza göre 
onlara ulaşacaksınız, çünkü her şey ilahi bir 
düzene ve adalete tabidir. 
38 Bir yaşam düzeyinden diğerine geçişinizi 
kimse engelleyemeyecek ve her birinin 
sonunda hem sizin ruhunuzda hem de benim 
ruhumda sevinç ve şenlik olacak. 
39 Böylece sizi hazırlıyorum ki, gitmeniz 
gereken yolun uzun olduğunu bilesiniz ve ilk 
işlerinizle yetinmeyip onların size o evlerin 
kapısını açacağını düşünesiniz. 
40 Ama size şunu da söyleyeyim ki, bir ruhun 
bir gelişim aşamasının sonuna gelmesi ve 
sayısız engelin üstesinden geldikten sonra 
büyük mücadeleler, acı dolu günler ve huzur 
dolu saatlerle kat ettiği yola dönüp bakması 
güzel ve sevindiricidir. 
41 Son olarak, zafer, ödül ve etrafınızda 
parlayan doğruluk ve Babanızın Ruhu - 

mevcut, görkemli, Oğlu kutsuyor ve yaşamının 
bir sonraki aşamasına hazırlanana kadar onu 
koynunda dinlendiriyor. Böylece birinden 
diğerine geçer ve sonunda en yüksek 
tamamlanmışlığa, Benimle sonsuza dek birlikte 
yaşamaya ulaşır. (315, 34 - 36) 
42 İnsanı Yaratıcısına benzeten ruh kıvılcımı, 
içinden çıktığı sonsuz aleve giderek daha fazla 
yaklaşacak ve bu kıvılcım ışık saçan bir varlık 
olacaktır - bilinçli, sevgiyle ışıldayan, bilgi ve 
güçle dolu. Bu varlık, içinde en ufak bir acının 
veya sıkıntının bulunmadığı, mükemmel ve 
gerçek mutluluğun hüküm sürdüğü 
mükemmellik durumunun tadını çıkarır. 
43 Eğer ruhunuzun amacı bu olmasaydı - 
doğrusu size söylüyorum, öğretimi bu kadar 
çok öğreti aracılığıyla size bildirmezdim, çünkü 
o zaman "İlk Çağ" yasası yeryüzünde barış 
içinde yaşamanız için yeterli olurdu. 
44 Ama insanların arasında yaşadığımı ve 
onlara bu yaşamın ötesinde sonsuz derecede 
daha iyi bir dünya vaat ettiğimi düşünürseniz 
ve dahası, sizinle konuşmaya devam etmek ve 
anlamadığınız her şeyi açıklamak için başka bir 
zamanda tekrar geleceğime söz verdiğimi 
hatırlarsanız, insanın ruhani kaderinin 
bekleyebileceğiniz her şeyden daha yüksek, 
çok daha yüksek olduğu ve vaat edilen 
mutluluğun tahmin veya hayal 
edebileceğinizden sonsuz derecede daha 
büyük olduğu sonucuna varacaksınız. (277,48-
49) 
 

Bölüm 30 - Reenkarnasyonlar Yoluyla 
Ruhun Gelişimi  
 
Gelişim yasası  
1 Size söylüyorum, insan bilmelidir ki, ruhu 
birçok kez dünyaya geldi ve hala dağın 
tepesine ulaşmak için Benim Yasamın yolunda 
yükselemedi. (77,55) 
2 İnsan bilimin ortaya çıkışına ve daha önce 
inanamayacağı şeylerin keşfine tanık olduğuna 
göre, ruhun doğal gelişimine neden direniyor? 
Neden kendisini durma noktasına getiren ve 
uykuya daldıran şeylere karşı kendini 
katılaştırıyor? Çünkü sonsuz yaşam 
olasılığından çekiniyordu! (118, 77) 
3 Yaratılış tamamlanmış gibi görünse de, her 
şeyin hala evrim geçirmekte, dönüşmekte ve 
kendini mükemmelleştirmekte olduğunu 
anlayın. Ruhunuz bu ilahi yasadan kaçabilir 



mi? Hayır, çocuklarım. Hiç kimse ruhsal olan, 
bilim ya da yaşam hakkında son sözü 
söyleyemez, çünkü bunlar Benim sonu 
olmayan eserlerimdir. (79, 34) 
4 Ne kadar çok insan edindikleri bilgi 
sayesinde ruhani yüceliğe sahip olduklarını 
düşünürler, oysa Bana göre onlar gelişim 
yolunda durmuş çocuklardan başka bir şey 
değildirler. Çünkü ruhlarının yukarı doğru 
gelişimini sağlamanın sadece akıllarının 
açılmasıyla değil, varlıklarının bütününün 
gelişmesiyle gerçekleşebileceğini ve 
mükemmelliğe ulaşmak için insanda 
geliştirilmesi gereken pek çok yeti olduğunu 
düşünmelidirler. 
5 İşte bu nedenle Ben - sevgi ve adalet 
yasalarımdan biri olarak - ruhun 
reenkarnasyonunu, ona mükemmelliğe 
ulaşması için gerekli tüm fırsatları sunan daha 
uzun bir yol vermek için başlattım. 
6 Her dünyevi varoluş kısa bir derstir, çünkü 
aksi takdirde bir insanın yasamı yerine getirme 
fırsatları çok az olurdu. Ancak bu yaşamın 
amacını tanımanız kaçınılmazdır, böylece onun 
anlamını özümseyebilir ve insan 
mükemmelliğinin temeli olan uyumuna 
ulaşabilirsiniz. Böylece ruhani yaşama ulaşana 
kadar varoluşun daha yüksek bir düzlemine 
ilerleyebilirsiniz; burada sizin için sakladığım 
ve henüz size öğretmediğim pek çok ders ve 
henüz vermediğim pek çok vahiy var. (156, 28 
- 29) 
7 Her şey sürekli büyürken, değişirken, 
mükemmelleşirken ve gelişirken, ruhunuz 
neden yüzyıllar boyunca durağan kalsın? 
8 Bilim yoluyla pek çok şey keşfettiğiniz ve 
öğrendiğiniz için, yaratılışın tüm varlıklarında 
var olan durmak bilmeyen evrimden habersiz 
değilsiniz. Bu nedenle, ruhunuzu uzun süredir 
içine soktuğunuz durgunluk ve gerileme içinde 
bırakmamanız gerektiğini ve sizi çevreleyen 
her şeyle uyum sağlamaya çalışmanız 
gerektiğini anlamanızı istiyorum; böylece 
insanlar için Doğa'nın sırlarını saklamak yerine 
onları açığa çıkaracağı ve Doğa'nın güçlerinin 
size düşman olmak yerine hizmetkâr, işbirlikçi 
ve kardeş olacağı bir gün gelebilir. (305, 6, 8) 
 
"Bedenin dirilişi" - doğru anlaşılmıştır. 
9 Artık dünya, ruhun yeniden beden alması 
olan "bedenin dirilişi" hakkındaki gerçeği 
bilecektir. 

10 Reenkarnasyon şu anlama gelir: bir insan 
olarak yeniden doğmak üzere maddi dünyaya 
geri dönmek; ruh varlığının görevini 
sürdürmek üzere bir insan bedeninde yeniden 
dirilmesi. Atalarınızın saçma olduğu kadar 
çarpık yorumlar getirerek sözünü ettiği 
"bedenin dirilişi" hakkındaki gerçek budur. 
11 Reenkarnasyon Tanrı'nın ruhunuza 
bahşettiği bir armağandır, öyle ki kendisini asla 
maddenin sefilliğiyle, yeryüzündeki geçici 
varoluşuyla, doğal eksiklikleriyle sınırlamasın; 
daha yüksek bir doğaya sahip olan ruh, 
dünyadaki büyük görevlerini yerine getirmek 
için ihtiyaç duyduğu kadar çok madde 
bedenini kullanabilsin. 
12 Ruh bu armağan aracılığıyla "beden", ölüm 
ve dünyevi olan her şey üzerindeki ölçülemez 
üstünlüğünü kanıtlar; ölümün üstesinden gelir, 
bir bedenden diğerine geçer ve kendisine 
emanet edilenler ne kadar çok olursa olsun 
hepsinden daha uzun yaşar. O zamanın, 
karşıtlıkların ve ayartmaların fatihidir. (290, 53 
- 56) 
13 Yargı gününde ölülerin bedenlerinin 
dirileceğine ve ruhlarıyla birleşerek Tanrı'nın 
krallığına gireceklerine nasıl inanabilirsiniz? 
Diğer zamanlarda size öğretilenleri bu şekilde 
nasıl yorumlayabilirsiniz? 
14 Beden bu dünyadandır ve onun içinde kalır, 
ruh ise özgürleşir ve geldiği yaşama geri döner. 
"Bedenden doğan bedendir, ruhumdan doğan 
ise ruhtur." "Bedenin dirilişi" Ruh'un yeniden 
bedenlenmesidir ve eğer bazıları bunun bir 
insan teorisi olduğuna inanıyorsa ve 
diğerleriniz bunun yeni bir vahiy olduğuna 
inanıyorsa - doğrusu size söylüyorum, 
insanlığın başlangıcından beri bu vahyi 
dünyaya duyurmaya başladım! Bunun kanıtını, 
Benim işlerime tanıklık eden Kutsal Yazıların 
metninde bulabilirsiniz.  
Eski Hıristiyan inancından bilinen bu ifade, 
İznik Konsili'nde, yani o zamana kadar kısmen 
tanınan reenkarnasyon doktrininin İmparator 
Justinianus (!) tarafından sahte doktrin olarak 
kınandığı bir zamanda formüle edilmiştir. 
Böylece ruhun "bedende" yeniden doğuşu 
"bedenin dirilişi" haline gelmiştir. 
15 Ancak şu anda bu vahiy ruhunuza daha 
yüksek bir gelişim aşamasındayken gelmiştir 
ve yakında Yaratıcı'nın en adil ve sevgi dolu 
yasalarından biri olarak kabul edilecektir. 
Sahip olduğunuz "Kıyamet Günü" fikrini 
reddedin; çünkü o sizin günlerinizden biri 



değildir, çünkü o bir zaman dilimidir ve 
"dünyanın sonu" üzerinde yaşadığınız 
gezegenin değil, onun üzerinde yarattığınız 
bencil yaşamın sonudur. (76, 41 - 43) 
16 "Bedenin dirilişi" gizemi, ruhun yeniden 
beden almasıyla ilgili vahiy tarafından açıklığa 
kavuşturulmuştur. Bugün biliyorsunuz ki, bu 
sevgi ve adalet yasasının anlamı, ruhun 
kendini mükemmelleştirmesi, asla 
kaybolmamasıdır, çünkü Baba tarafından 
kendisine sunulan kurtuluş fırsatı olarak her 
zaman açık bir kapı bulacaktır. 
17 Bu yasa nedeniyle her ruh hakkında 
verdiğim yargı kusursuz ve amansızdır. 
18 Sizi nasıl yargılayacağımı yalnızca ben 
bilirim, çünkü her yazgı insanlar için 
anlaşılmazdır. Dolayısıyla hiç kimse diğerlerine 
maruz kalmaz veya ihanet etmez. 
19 Ruhlar günahları içinde yoldan çıktıktan 
sonra, onca mücadeleden ve acıdan sonra ve 
uzun yolculuklardan sonra, deneyimlerinden 
dolayı bilgelikle dolu, acılarla arınmış, 
erdemleriyle yücelmiş, uzun yolculuktan 
yorgun ama yine de çocuklar gibi sade ve 
neşeli olarak Bana gelecekler. (1, 61 -64)  
 
Ruhani varlıkların farklı gelişim seviyeleri  
20 Uzun zaman önce ruhunuz Benden çıktı; 
ancak ruhsal gelişim yolunda herkes aynı 
şekilde ilerlemedi. 
21 Sizi aynı hedefe götürseler de tüm kaderler 
farklıdır. Bazıları için bu sınavlar saklıdır, 
bazıları içinse bunlar. Bir yaratık bir yöne gider, 
diğeri başka bir yönü takip eder. Hepiniz aynı 
anda var olmadınız ve hepiniz aynı anda geri 
dönmeyeceksiniz. Bazıları önde, bazıları 
arkada yürür ama hedef hepinizi bekler. Kimse 
kimin ona yakın olduğunu ya da kimin ondan 
uzakta dolaştığını bilemez, çünkü bu bilgiye 
sahip olmak için henüz çok olgunlaşmadınız; 
siz insansınız ve kibriniz felaketiniz olacaktır. 
(10, 77 - 78) 
22 Tüm zamanlarda, insanlık tarihinin uzak 
çağlarında bile, yüksek ruhlu insanların 
örneklerine sahip oldunuz. Eğer yukarı doğru 
evrimleşmelerine yardımcı olan birbirini 
izleyen reenkarnasyonlardan geçmemiş 
olsalardı, en eski zamanlarda bile evrimleşmiş 
zihinlere sahip insanlar olduğunu nasıl 
açıklayabilirdiniz? 
23 Bunun nedeni, ruhun beden kabuğuyla aynı 
anda ortaya çıkmaması ya da insan ırkının 
başlangıcının ruhun başlangıcıyla aynı zamana 

denk gelmemesidir. Size doğrusunu 
söyleyeyim, dünyaya gelmiş tek bir ruh yoktur 
ki, daha önce ahirette var olmuş olmasın. 
Hanginiz onun bu dünyaya gelmeden önce 
başka alanlarda yaşadığı zamanı ölçebilir ya da 
bilebilir? (156, 31- 32) 
 
Önceki dünya yaşamları ve kişinin kendi 
gelişim düzeyi hakkında bilgi  
24 Ruh, ruhla yakından bağlantılı olduğu 
sürece, önceki yaşamlarında edindiği 
erdemleri ne fark eder ne de bilebilir. Ama 
şimdi hayatının sonsuzluk olduğunu, zirveye 
ulaşma arzusunda kesintisiz bir evrim 
geçirdiğini öğrenir. Ancak bugün hangi 
yüksekliğe ulaştığınızı henüz bilmiyorsunuz. 
(190, 57) 
25 Zihniniz ruhunuzun geçmişine ait 
izlenimleri veya hafıza 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? 
26 Tüm bunlardan dolayı, ruhsal olarak kim 
olduğunuzu ya da geçmişinizin nasıl olduğunu 
bilmenize henüz izin vermedim. (274, 54 - 55) 
27 Bütün işlerim Benim tarafımdan 'Hayat' adlı 
bir kitapta yazılıdır. Sayfalarının sayısı 
sayısızdır, sonsuz bilgeliğine, yazarı olan Tanrı 
dışında hiç kimse ulaşamayacaktır. 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. 
28 Siz de sürekli olarak hayatınızın kitabını 
yazıyorsunuz; bu kitapta tüm çalışmalarınız ve 
gelişim yolundaki tüm adımlarınız yazılı 
kalacaktır. Bu kitap sizin vicdanınızda yazılacak 
ve yarın genç kardeşlerinizin yolunu 
aydınlatacağınız bilgi ve deneyim ışığı 
olacaktır. 
29 Kitabınızı henüz kimseye gösteremezsiniz, 
çünkü içeriğini siz 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. 
30 Ne mutlu görevlerini kendilerine mal 
edenlere! Yakup'un rüyasında gördüğü 
merdiveni tırmandıklarını hissedeceklerdir; bu 



merdiven, varlıkları Yaradan'ın huzuruna 
götüren manevi yoldur. (253, 6 - 8) 
 
Ruhsal gelişim için bir gereklilik olarak sevgi  
31 Nasıl ki bedeniniz yaşamak için havaya, 
güneşe, suya ve ekmeğe ihtiyaç duyuyorsa, 
ruh da kendi doğasına uygun yaşam ortamına, 
ışığa ve besine 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. 
32 Ruhun aynı zamanda topal da olabileceğini 
fark edin! Hatta size dünyanın ruhsal açıdan 
topal, kör, sağır ve hasta insanlarla dolu 
olduğunu bile söyleyebilirim! Hapsedilmiş ve 
gelişme özgürlüğü olmadan yaşayan ruh, ne 
bilgelikte, ne güçte ne de erdemde 
büyümeyen bir varlıktır. (258, 62 - 63) 
33 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. 
34 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. 
35 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 dinlenme dönemi olacaktır. 
(263, 43 - 45) 
 
Reenkarnasyonlar için farklı nedenler  
36 Size doğrusunu söyleyeyim, insan 
yaşamının hiçbir döneminde Benim Yasam'ın 
bilgisinden yoksun kalmamıştır; çünkü vicdanı 
olan İlahi Kıvılcım'dan, ruhunda bir ışık 
huzmesi, zihninde bir ilham ya da yüreğinde 
bir sezgi eksik olmamıştır. 

37 Yine de ruhunuz gözlerinin önünde karanlık 
bir bandajla öbür dünyaya geri döndü ve size 
söylüyorum: Her kim bu dünyadaki yaşamın 
içerdiği dersi, bu sınavlar vadisinde 
kullanmazsa, telafisini tamamlamak ve her 
şeyden önce öğrenmek için ona geri 
dönmelidir. (184, 39) 
38. Diğer dünyalarda da ruhlar aynı şekilde 
irade özgürlüğüne sahiptirler ve günah işleyip 
yoldan çıkarlar ya da iyilikte sebat ederler ve 
bu şekilde sizin dünyada yaptığınız gibi yukarı 
doğru evrimleşmeyi başarırlar. Ancak 
belirlenen zaman geldiğinde, bu dünyada 
yaşamaya mahkum olanlar asil bir görevi 
yerine getirmek için, diğerleri ise kefaret 
görevlerini yerine getirmek için dünyaya 
inerler. 
39 Ancak bu dünyayı nasıl görmek isediklerine 
bağlı olarak, kendisini bazılarına bir cennet, 
bazılarına ise bir cehennem olarak sunacaktır. 
Bu nedenle, bunlar Babalarının merhametini 
anladıklarında, sadece ruh için kutsamalar ve 
yaşam dersleri ile tohumlanmış harika bir 
yaşam göreceklerdir - onları Vaat Edilmiş 
Topraklara yaklaştıracak bir yol. 
40 Bazıları bu dünyadan geri dönme arzusuyla 
ayrılır, bazıları ise geri dönmek zorunda kalma 
korkusuyla. Bunun nedeni, insan doğanızın 
Rab'le birlikte yaşayacağınız uyumu henüz 
kavrayamamış olmasıdır. (156, 33 -34) 
41 Hiç kimse bu gezegene başka bir bedende 
geri dönme fikrine isyan etmediği gibi, 
reenkarnasyonun ruh için bir ceza olduğu 
görüşüne de sahip değildir. Yeryüzünde 
yaşaması mukadder olan tüm ruhani varlıklar, 
yüksek gelişimlerine ulaşabilmek ve 
kendilerine emanet ettiğim görevi yerine 
getirebilmek için reenkarnasyon yasasından 
geçmek zorunda kalmışlardır. 
42 Sadece daha az gelişmiş ruhani varlıklar 
tekrar enkarne olmak zorunda değildir, aynı 
zamanda çok gelişmiş ruhani varlıklar da 
işlerini tamamlayana kadar tekrar tekrar geri 
gelirler. 
43 İlyas dünyaya gelen peygamberlerin en 
büyüğüdür; ancak yaptığı büyük işlere ve 
verdiği büyük kanıtlara rağmen, başka bir 
zamanda, başka bir bedende ve başka bir 
isimle bu dünyaya dönmek zorunda kaldı. 
44 Bu sevgi ve adalet yasası insanlar 
tarafından uzun zamandır bilinmiyordu, çünkü 
daha önce bilselerdi, şaşkınlık içinde olurlardı. 
Bununla birlikte, Baba size bazı vahiyler ve bazı 



işaretler verdi ki bunlar tüm gizemlerin 
aydınlatılması için bu zamandan önceki ışıktı. 
(122, 25 - 28) 
 
Mükemmelliğe giden yol  
45 Işığın doluluğuna ulaşacağınız yol çok 
uzaktır. Hiçbir varlığın, ruhunuzu şekillendiren 
ve pürüzsüzleştiren ilahi heykeltıraş Baba'nın 
ona mükemmel bir biçim verdiği ruhun 
yolundan daha uzun bir yolu yoktur. (292, 26) 
46 Size doğrusunu söyleyeyim, tam bir saflığa 
erişebilmeniz için ruhunuzun hem bu dünyada 
hem de ruhsal dünyada kendini büyük ölçüde 
arındırması gerekecektir. 
47 Sizin için gerekli olduğu sıklıkta bu 
gezegene dönmeniz gerekecek ve Babanızın 
size bahşettiği fırsatları ne kadar sık 
kaçırırsanız, gerçek yaşama nihai girişinizi o 
kadar geciktirecek ve gözyaşı vadisinde kalış 
sürenizi uzatacaksınız. 
48 Her ruh, her seferinde ileriye doğru sağlam 
bir adım atarak, her dünyevi varoluşunda 
gelişiminin ilerlemesini ve meyvelerini 
göstermelidir. 
49 Kişinin kendi iyiliğine fayda sağlayan tek 
iyiliğin, başkalarına karşı gerçek sevgi ve 
merhametle, özveriyle yapılan iyilik olduğunun 
farkında olun. (159, 29 - 32) 
50 İnsanın içinde her zaman savaş halinde olan 
iki güç vardır: geçici olan insan doğası ve ebedi 
olan ruhani doğası. 
51 Bu ebedi varlık, ruhani mükemmelliğine 
ulaşmadan önce çok uzun zaman dilimlerinin 
geçmesi gerektiğini çok iyi bilmektedir. Birçok 
insan hayatına sahip olacağından ve gerçek 
mutluluğa erişmeden önce bu hayatlarda 
birçok sınavdan geçmesi gerekeceğinden 
şüphelenir. Ruh, gözyaşlarından, acıdan ve 
fiziksel ölümden defalarca geçtikten sonra, 
mükemmellik özlemiyle her zaman aradığı o 
zirveye ulaşacağından şüphelenir. 
52 Öte yandan, zayıf ve küçük bir şey olan 
beden [ruh] ağlar, isyan eder ve bazen ruhun 
çağrılarına itaat etmeyi reddeder ve ancak ruh 
geliştiğinde, güçlü olduğunda ve "bedenle" ve 
onu çevreleyen her şeyle mücadelede 
deneyimli olduğunda, bedene hükmetmeyi ve 
kendini onun aracılığıyla ifade etmeyi başarır. 
53 Ruhun yolculuğu uzundur, yolu uzaktır, 
varoluş biçimleri çok ve çeşitlidir ve sınavları 
her an farklı bir türdedir. Ama bunları 
geçerken yükselir, kendini arındırır, kendini 
mükemmelleştirir. 

54 Hayatta yürürken arkasında ışıktan bir iz 
bırakır; bu nedenle, dürüst ruh çoğu zaman 
bedeninin sızlanmasını umursamaz, çünkü 
bunun geçeceğini ve küçük görünen olayların 
onu yolculuğunda durdurmasına izin 
vermemesi gerektiğini bilir. 
55 Bir an için dikkatini "bedeninin" 
zayıflıklarına yöneltir, ama sadece kısa bir süre 
yaşayan ve kısa süre sonra dünyanın 
derinliklerinde kaybolan bir şeyi çok fazla 
sevmemesi gerektiğini bilir. (18, 24, 27 - 28) 
 
Evrensel yaşam okulu  
56 İnsanlığın başlangıcından bu yana, sevgi ve 
adalet yasası olarak ve Baba'nın sonsuz 
merhametini gösterme yollarından biri olarak 
ruhun yeniden bedenlenmesi söz konusudur. 
Reenkarnasyon sadece bu zamanın değil, tüm 
zamanların meselesidir; bu gizemi size sadece 
şimdi açıkladığımı da düşünmemelisiniz. En 
eski zamanlarda bile insanda ruhun yeniden 
bedenlenmesine dair sezgisel bir bilgi vardı. 
57 Ancak materyalist bilimlerin ve dünya 
hazinelerinin peşinden giden insanlar, insan 
kalbinin ruhani olanı algılayan liflerini 
katılaştıran beden tutkularının kendilerine 
hükmetmesine izin verdiler, böylece insanlar 
ruha ait olan her şeye karşı sağır ve kör 
oldular. (105, 52) 
58 Yaratılışınızdan önce Benim içimdeydiniz; 
daha sonra, ruhani yaratıklar olarak, her şeyin 
mükemmel bir uyum içinde titreştiği, yaşamın 
özünün ve sizi beslediğim gerçek ışığın 
kaynağının bulunduğu yerdeydiniz. 
59 Acı Baba tarafından yaratılmamıştır. Sizinle 
konuştuğum zamanlarda, iç çekmek için hiçbir 
nedeniniz yoktu, şikayet edecek hiçbir şeyiniz 
yoktu, Cenneti içinizde hissediyordunuz, çünkü 
mükemmel yaşamınızda bu varoluşun 
simgesiydiniz. 
60 Ama o evden ayrıldığınızda, ruhunuza bir 
giysi verdim ve daha da derine battınız. Sonra 
ruhunuz şu anda bulunduğunuz ve Baba'nın 
ışığının parladığı varoluş düzlemine ulaşana 
kadar adım adım gelişti. (115, 4 - 5) 
61 Her ruhun amacı, arınmasından ve 
mükemmelleşmesinden sonra, Tanrısallıkla 
birleşmektir. Bunun için yolunuzu ışıkla 
dolduruyorum ve adım adım yükselmeniz için 
ruhunuza güç veriyorum. Bu dünyadan 
ayrıldığınızda ulaştığınız gelişim düzeyine bağlı 
olarak, ahirette yaşayacağınız ruhani eviniz 
olacaktır. Çünkü evren, ruh için bir 



mükemmellik okulu olarak yaratılmıştır. (195, 
38) 
- Daha ayrıntılı açıklamalar bölüm 23,69 ve 
bölüm 58, 46'da bulunabilir! 
62 Bu hayatta size her şeyi vermiş olsaydım, 
artık bir üst seviyeye tırmanma arzunuz 
olmazdı. Ama bir varoluşta elde edemediğiniz 
şey için başka bir varoluşta çabalarsınız ve bu 
varoluşta elde edemediğiniz şey size başka, 
daha yüksek bir varoluş vaat eder ve böylece 
ruhun sonsuz gelişim yolunda sonsuza kadar 
adım adım ilerlersiniz. 
63 Sözümü işittiğinizde, ruhunuzun böylesine 
büyük bir mükemmelliğe ulaşabilmesi size 
imkansız görünüyor; ama size söylüyorum, 
ruhun yüksek kaderinden yalnızca şüphe 
ediyorsunuz çünkü yalnızca maddi gözlerinizle 
gördüklerinize bakıyorsunuz: sefilliğe, 
cehalete, kötülüğe. Ama bunun tek nedeni 
bazılarının ruhunun hasta, bazılarının felçli, 
bazılarının kör ve bazılarının da ruhen ölü 
olmasıdır. Böylesi bir ruhsal sefalet karşısında, 
sonsuzluğun sizin için hazırladığı kaderden 
şüphe etmelisiniz. 
64 Ve siz de bu dünya sevgisi ve materyalizm 
döneminde yaşıyorsunuz. Ama gerçeğimin ışığı 
çoktan size geldi ve çoktan geçmiş olan bir 
zamanın gecesinin karanlığını dağıttı ve 
şafağıyla birlikte ruhun benim öğretilerim 
aracılığıyla aydınlanacağı bir çağın gelişini 
duyurdu. (116, 17 - 18) 
65 Birçoğunuzun günahlarını telafi etmek 
üzere dünyaya dönmek için başka bir fırsatı 
olmayacak. Bugün sahip olduğunuz ve sırtınızı 
dayadığınız bedeniniz olan o araca artık sahip 
olmayacaksınız. Dünyaya gelmenin ruh için bir 
ayrıcalık olduğunu ama asla bir ceza 
olmadığını anlamalısınız. Bu nedenle, bu 
lütuftan yararlanmalısınız. 
66 Bu yaşamdan sonra yeni dersler almak 
üzere başka dünyalara gideceksiniz ve orada 
daha da yükselmek ve kendinizi 
mükemmelleştirmek için yeni fırsatlar 
bulacaksınız. İnsan olarak görevlerinizi yerine 
getirdiğinizde, görevinizi yaptığınız için bu 
dünyadan memnuniyetle ayrılacaksınız ve 
ruhunuzda huzur olacak. (221,54 - 55) 
67 Sesim şu anda büyük insan kalabalıklarını 
çağırıyor çünkü birçok ruhani varlık için 
yeryüzündeki hac yolculuklarının sonu 
yaklaşıyor. 

68 Kalplerinde taşıdıkları bu keder, bu tiksinti, 
bu üzüntü, daha yüksek bir yuva, daha iyi bir 
dünya özlemi içinde olduklarının kanıtıdır. 
69 Ancak yeryüzündeki son aşamalarını 
vicdanlarının direktiflerine itaat ederek 
yaşamaları gerekir ki, yeryüzündeki son 
adımlarının izi, dünyada çeşitli görevlerini 
yerine getirmek üzere kendilerinden sonra 
gelen nesiller için kutsanabilsin. (276, 4) 
70 Bu dünya ebedi değildir ve ebedi olması da 
gerekmez. Bu ev şu anda sahip olduğu varoluş 
amacını artık yerine getirmediğinde, yok 
olacaktır. 
71 Ruhunuz artık bu yaşamın burada verdiği 
derslere ihtiyaç duymadığında, çünkü onu 
başka bir dünyada daha yüksek olanlar 
beklemektedir, o zaman, bu dünyevi 
mücadelede kazandığı ışık nedeniyle şöyle 
diyecektir: "Şimdi ne kadar net bir şekilde 
anlıyorum ki, bu yaşamın tüm iniş çıkışları 
sadece daha iyi anlamak için ihtiyaç duyduğum 
deneyimler ve derslerdi. Acılar beni 
ağırlaştırdıkça bu hayat yolculuğu bana ne 
kadar uzun göründü. Öte yandan, her şey 
bittiğinde, sonsuzluk karşısında ne kadar kısa 
ve geçici görünüyor. (230, 47 u.) 
72 Sevinin ey insanlar, gözyaşı, perişanlık ve 
acı dolu bu dünyada uçan kuşlar olduğunuzu 
düşünün! Sevinin, çünkü burası sonsuza kadar 
sizin eviniz değil, daha iyi dünyalar sizi 
bekliyor! 
73 Bu dünyadan ayrıldığınızda, bunu pişmanlık 
duymadan yapın, o zaman acının iç çekişleri, 
emekler, gözyaşları burada kalacaktır. Bu 
dünyaya veda edecek ve cennetin zirvelerinde 
sizi bekleyenlere doğru yükseleceksiniz. 
Oradan dünyayı uzayda sevgiyle 
hatırlayacağınız bir nokta olarak göreceksiniz. 
(230, 51) 
 
Reenkarnasyon doktrininin ikna edici gücü 
74 Spiritüalizmin ışığı şimdi dünyaya 
reenkarnasyonun ruhani gücünün doğasında 
var olan gerçeği, adaleti, aklı ve sevgiyi ifşa 
etmektedir. Bununla birlikte, dünya ilk başta 
inatla bu vahiyle savaşacak ve iyi niyetli 
insanlara güvensizlik aşılamak için ona garip ve 
yanlış bir doktrin görünümü verecektir. 
75 Mezheplerin, inananlarını eski inançların ve 
modası geçmiş inanç sistemlerinin iyi aşınmış 
yollarında tutmak için gösterdikleri çabalar 
yararsız ve beyhude olacaktır. Çünkü hiç kimse 
insan düşüncesinin dibine kadar nüfuz eden ve 



ruhu bir vahiyler, ilahi ilhamlar, şüphelerin ve 
gizemlerin aydınlatılması, ruhsal kurtuluş çağı 
için uyandıran ilahi ışığı durduramayacaktır. 
76 Düşünce, ruh ve inanç özgürlüğü arzusuyla 
patlayan insanlığın oluşturacağı dalgayı da 
kimse durduramayacaktır. (290, 57 - 59) 
 
Bir ruhun reenkarnasyon yolları  
77 Tüm dünya yolcularını, onları yükselmeye 
ve sonsuz yaşama sahip olmaya davet eden 
sesimi duymaya çağırıyorum. 
78 "İlahi Söz "ün kendini duyurduğu bu günde, 
onun sözünü kullanın ve onunla aydınlanın; 
çünkü bilgide ışık ve kurtuluşunuz vardır. 
79 Yasam size yaşamınızın tüm eylemlerinde 
ahlakı, doğruluğu ve düzeni öğretiyorsa, neden 
kendinize acı çektirerek zıt yollar arıyorsunuz? 
Ama bedeninizi dünyada bırakarak öbür 
dünyaya gittiğinizde, bu kabuğu çok sevdiğiniz 
için ağlarsınız. 
80 Bedenin artık size ait olmadığını ve Bana 
gelene kadar gelişim yolunda ilerlemeniz 
gerektiğini hissettiğinizde, size şöyle derim: 
"Çocuğum, Bana gösterecek neyin var? 
Yeryüzünde Benim buyruklarımı yerine 
getirerek mi yaşadınız?" 
81 Ama siz, sizi bu kadar çok seven ve size bu 
kadar çok şey bahşeden O'na karşı hiçbir sevgi 
armağanınız olmadığı için utanç ve umutsuzluk 
içinde, ruhunuzu ağırlaştıran zincirler 
oluşturdunuz ve ruhunuz ışıksız görünüyor, 
lütfunu kaybettiği için kendi kendine ağlıyor ve 
feryat ediyor. Yalnızca Baba'nın onu çağıran 
sesini duyar. Ama kendini geliştirmediği ve 
O'na gelmeye layık hissetmediği için, 
hareketsiz durur ve bekler. 
82 Zaman geçer ve ruh tekrar sesi duyar ve 
üzüntüsüyle tamamen dolmuş bir halde 
kendisiyle kimin konuştuğunu sorar ve bu ses 
ona şöyle der: "Uyan! Nereden geldiğinizi ve 
nereye gittiğinizi bilmiyor musunuz?" Sonra 
gözlerini kaldırır, muazzam bir ışık görür ve bu 
ışığın ihtişamı karşısında kendini acınası 
hisseder. Dünyaya gönderilmeden önce zaten 
var olduğunu, sesin çıktığı Baba tarafından 
zaten sevildiğini ve şimdi onu acınacak 
durumda görerek onun yüzünden acı çektiğini 
fark eder. Mücadele yolundan geçmesi ve 
sevapları sayesinde ödülünü kazanması için 
çeşitli evlere gönderildiğini kabul eder. 
83 Ve çocuk sorar: "Eğer ben dünyaya 
gönderilmeden önce Senin çok sevdiğin bir 
yaratık idiysem, neden erdemde sabit 

kalmadım ve Sana geri dönmek için düşmek, 
acı çekmek ve zahmet çekmek zorunda 
kaldım?" 
84 Ses ona cevap verdi: 'Tüm ruhsal varlıklar 
gelişim yasası altına yerleştirilmiştir ve bu 
yolda Baba-Ruhum onları sonsuza dek korur 
ve çocukların iyi işlerinden memnun olur. 
Ancak, sizi dünyaya gönderdim ki, burayı bir 
savaş ve acı yeri değil, ruhsal mükemmelliğin 
savaş alanı haline getirebilesiniz. 
85 Size çoğalmanızı, kısır olmamanızı 
söyledim. Ama "ruhani vadiye" döndüğünüzde 
hiçbir hasat getirmezsiniz, sadece şikayet 
edersiniz ve size bahşettiğim lütuftan yoksun 
kalırsınız. Bu nedenle, sizi bir kez daha 
gönderiyorum ve size diyorum ki: "Kendinizi 
arındırın, kaybettiklerinizi arayın ve ruhani 
yükselişinizi gerçekleştirin." 
86 Ruh dünyaya döner, dinlenmek ve yeni 
yaşam yolculuğuna başlamak için küçük ve 
narin bir insan bedeni arar. Kendisine verilen 
küçük çocuğun bedenini bulur ve Yasama karşı 
işlediği suçların kefaretini ödemek için kullanır. 
Dava'nın bilgisi ile ruh dünyaya gelir, Baba'nın 
nefesi olduğunu ve O'ndan getirdiği görevi 
bilir. 
87 İlk yıllarda masumdur ve saflığını korur, 
ruhani yaşamla temas halinde kalır. Daha 
sonra günahı tanımaya başlar, Baba'nın doğru 
yasalarına karşı insanların gururunu, kibrini ve 
asiliğini yakından görür ve doğal olarak asi 
olan "beden" kötülükle lekelenmeye başlar. 
Günaha düşerek, dünyaya gelirken 
beraberinde getirdiği görevi unutur ve yasaya 
aykırı işler yapmaya başlar. Ruh ve beden [can] 
yasak meyveyi tadar ve yıkıma uğradıklarında 
son saat onları şaşırtır. 
88 Ruh kendini bir kez daha ruhsal yaşam 
alanında, suçluluğunun yükü altında ezilmiş ve 
yorgun bir halde bulur. Sonra bir zamanlar 
onunla konuşan ve hala onu çağıran sesi 
hatırlar ve kim olduğunu bilmeden kaybolmuş 
hissederek birçok gözyaşı döktükten sonra, o 
yerde daha önce de bulunduğunu hatırlar. 
89 Onu büyük bir sevgiyle yaratan Baba, 
yoluna çıkar ve ona şöyle der: "Kimsin, 
nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun?" 
90 Oğul bu seste kendisine varlık, zeka ve 
yetenekler verenin sözünü tanır - onu her 
zaman bağışlayan, arındıran, karanlıktan 
uzaklaştıran ve ışığa götüren Baba. Titrer, 
çünkü Yargıç'ın önünde durduğunu bilir ve 
şöyle der: "Baba, itaatsizliğim ve Sana olan 



borcum çok büyük ve Senin krallığında 
yaşamayı bekleyemem, çünkü hiçbir erdemim 
yok. Bugün, "Ruhsal Vadi "ye döndüğümde, 
yalnızca kefaretini ödemem gereken suçluluk 
duygusu biriktirmiş olduğumu görüyorum." 
91 Ancak sevgi dolu Baba ona bir kez daha yol 
gösterir, bedene geri döner ve yeniden 
insanlığa ait olur. 
92 Ama şimdi zaten deneyimli olan ruh, 
kendini ortaya koymak ve ilahi emirlere itaat 
etmek için fiziksel kabuğu [ruhu] daha büyük 
bir güçle uysal hale getirir. Savaş başlar; insanı 
aşağı çeken günahlarla savaşır ve kurtuluşu 
için kendisine tanınan fırsatı değerlendirmek 
ister. İnsan başından sonuna kadar savaşır ve 
şakaklarında beyaz saçlar parladığında ve 
eskiden dirençli ve güçlü olan bedeni yılların 
ağırlığı altında eğilmeye başlayıp gücünü 
kaybettiğinde, ruh kendini daha güçlü, daha 
olgun ve deneyimli hisseder. Günah ona ne 
kadar büyük ve iğrenç görünür! Ondan 
uzaklaşır ve hedefe ulaşır. Şimdi sadece 
Baba'nın onu çağıracağı anı beklemektedir, 
çünkü ilahi yasanın adil ve Tanrı'nın iradesinin 
mükemmel olduğu, bu Baba'nın çocuklarına 
yaşam ve kurtuluş vermek için yaşadığı 
sonucuna varmıştır. 
93 Son gün geldiğinde ölümü bedeninde 
hissetti ve hiç acı duymadı. Sessiz ve saygılı bir 
şekilde vefat etti. Zihninde kendini gördü ve 
sanki önünde bir ayna varmış gibi, kendini 
güzel ve ışıkla parlayan bir şekilde gördü. 
Sonra ses onunla konuştu ve "Oğlum, nereye 
gidiyorsun?" dedi. Ve kim olduğunu bilerek 
Baba'ya doğru gitti, Baba'nın ışığının varlığına 
akmasına izin verdi ve şöyle konuştu: "Ey 
Yaradan, ey her şeyi kucaklayan Sevgi, sana 
dinlenmeye ve seni tamamlamaya geldim". 
94 Hesap kapanmış, ruh sağlıklı, saf ve günah 
zincirlerinden kurtulmuş ve önünde kendisini 
bekleyen büyük ödülü görmüştür. 
95 Daha sonra o Baba'nın ışığıyla birleştiğini, 
kutsanmışlığının arttığını hissetti ve bir huzur 
yeri, kutsal bir toprak gördü, derin bir sessizlik 
hissetti ve "İbrahim'in koynunda dinlendi". 
(33, 14 - 16) 
 

Bölüm 31 - Kurtuluş, Kefaret ve Ebedi 
Kurtuluş  
 
Kurtuluş hakkındaki yanlış fikirlerin 
düzeltilmesi  

1 Birçok insan bu dünyadaki tüm gözyaşlarının 
dünyanın ilk sakinlerinin günahlarından 
kaynaklandığını düşünmüştür. Benzetmeyi 
yorumlayamadıkları için, Mesih'in her lekeyi 
kanıyla temizlemek için geldiğini söyleyip 
durdular. Eğer bu iddia doğru olsaydı, bu 
fedakârlık çoktan yapılmış olmasına rağmen 
insanlar neden günah işlemeye ve acı çekmeye 
devam ediyor? 
2 İsa insanlara mükemmelliğe giden yolu 
göstermek için dünyaya geldi - yaşamıyla, 
eylemleriyle ve sözleriyle öğrettiği bir yol. 
(150, 43 - 44) 
3 Hepiniz görevinizi yerine getirerek hedefe 
ulaşacaksınız. Evriminizin merdivenlerini 
tırmanabilmeniz için size tükenmez olan 
öğretilerimi verdim. Sizi kurtaracak olan benim 
kanım değil, ruhunuzdaki ışığımdır. (8, 39) 
4 Üçüncü Çağ'da Bana yeni bir haç verilecektir. 
Bu ölümlü gözler tarafından görülemeyecek, 
ama onun yüksekliğinden insanlığa sevgi 
mesajımı göndereceğim ve Sözümün ruhani 
özü olan Kanım ruh için ışığa dönüşecek. 
5 O günlerde Beni yargılayanlar, bugün 
hatalarını telafi etmek için tövbe eden 
ruhlarıyla insanların yüreklerine ışık tutuyorlar. 
6 Öğretilerimin insanların kötülükleri 
karşısında zafer kazanması için, önce Meryem 
Ana Sütunu'nda Mesih gibi kırbaçlanması ve 
alay edilmesi gerekir. Sevgisiz bu dünyanın 
karanlığını aydınlatmak için her yaradan ışığım 
akmalı. İnsanlığa kurtuluş yolunu bir kez daha 
göstermek için görünmez kanımın insanlığın 
üzerine düşmesi gerekiyor. (49, 17 - 19) 
7 Size tekrar söylüyorum, bütün insanlık 
Benim aracılığımla kurtulacaktır. Calvary'de 
dökülen bu Kan her ruh için yaşamdır. Ancak 
bu, yeryüzünün tozuna düştüğü için Kanın 
kendisi değil, onda sembolize edilen İlahi 
Sevgidir. Size ne zaman Kanımdan söz etsem, 
artık onun ne olduğunu ve anlamını 
biliyorsunuz. 
8 Pek çok insan Rablerinin hizmetinde ve 
hemcinslerine duydukları sevgiden dolayı 
kanlarını dökmüştür, ancak bu İlahi sevgiyi 
değil, yalnızca ruhani, insani sevgiyi 
somutlaştırmıştır. 
9 Bununla birlikte, İsa'nın Kanı İlahi Sevgiyi 
somutlaştırır, çünkü O'nda hiçbir leke yoktur. 
Efendi'de asla günah yoktu ve Tanrı'nın 
yarattıkları için her şey olduğunu, onları 
sonsuz sevdiği için Kendisini onlara tamamen, 



hiçbir çekince olmadan verdiğini anlamanız 
için kanını son damlasına kadar size verdi. 
10 Eğer yeryüzünün tozu Üstat'ın bedenindeki 
yaşam olan sıvıyı emdiyse, bu, öğretilerimin 
ilahi sulama yoluyla insanların yaşamını O'nun 
sevgisi, bilgeliği ve adaletiyle verimli hale 
getirmesi gerektiğini anlamanız içindi. 
11 İnançsız ve Üstat'ın sözlerine ve örneklerine 
şüpheyle yaklaşan dünya benim öğretime karşı 
çıkıyor ve İsa'nın insanları günahtan kurtarmak 
için kanını dökmesine rağmen, dünyanın 
kurtulmadığını; daha gelişmiş olmasına 
rağmen her gün daha fazla günah işlediğini 
söylüyor. 
12 Öğretilerimin gerçek temel fikirlerini 
göstermesi gerekenler, ışığa aç ve gerçeğin 
bilgisine susamış olanların sorularını nasıl 
tatmin edeceklerini bilmezken, insanlar 
kendilerine bu kurtuluş kanının gücünün 
nerede olduğunu soruyorlar. 
13 Size söylüyorum, bu zamanda 
bilmeyenlerin soruları, gerçeği bildiğini iddia 
edenlerin yanıtlarından ve açıklamalarından 
daha derin ve daha büyük içeriğe sahiptir. 
14 Ama sizinle konuşmak için tekrar geldim ve 
işte o Kanın gerçekten de ilahi adalet önünde 
günahkârların kurtuluşunu sağladığına 
inananlar için sözüm - kaybolmuş ve şiddetli 
azaba mahkûm edilmiş olanların hepsi. 
15 Size söylüyorum: Eğer her şeyi bilen Baba, 
insanların İsa'nın sözlerinde ve işlerinde onlara 
verdiği tüm öğretiyi yavaş yavaş 
kullanmayacaklarına ve anlamayacaklarına 
inansaydı, gerçekten de O'nu asla 
göndermezdi; çünkü Yaratıcı asla yararsız bir 
şey yapmaz - meyve vermeyecek hiçbir şey 
yapmaz. Ama onu insanlar arasında doğmaya, 
büyümeye, acı çekmeye ve ölmeye 
gönderdiyse, bunun nedeni Üstadın o ışıltılı ve 
verimli yaşamının, eserleri aracılığıyla silinmez 
bir yol, yok edilemez bir iz bırakacağını 
bilmesiydi; böylece tüm çocukları onları gerçek 
sevgiye ve öğretisini izleyerek Yaratıcılarının 
onları beklediği eve götürecek yolu 
bulacaklardı. 
16 Ayrıca, saflığa, sonsuz sevgiye tanıklık eden 
ve son damlasına kadar akıtılan bu kanın, 
insanlara Yaratıcılarına olan inançlarıyla, 
kendilerini Vaat Edilmiş Topraklar'a 
yükseltecek olan görevi yerine getirmeyi 
öğreteceğini de biliyordu; orada Bana 
görevlerinin yerine getirilmesini sunabilir ve 

sonra şöyle diyebilirlerdi: "Tanrım, her şey 
tamamlandı." 
17 Şimdi size söyleyebilirim ki, kanımın 
çarmıhta akıtıldığı saat, insanın kurtuluş saatini 
belirleyen saat değildi. Kanım burada, 
dünyada, canlı, taze kaldı ve Babanızın size 
vaat ettiği eve ulaşmanızı sağlayacak olan 
kefaretinize giden yolu Tutkumun kanlı iziyle 
işaretledi. 
18 Size dedim ki, "Ben yaşam pınarıyım, gelin 
ve lekelerinizden arının ki, Babanıza ve 
Yaratıcınıza özgür ve tam olarak gidebilesiniz." 
19 Benim kaynağım sevgidir, tükenmez ve 
sınırsızdır. İşte o zaman dökülen kanım size 
bunu anlatmak istiyor. Bu benim sözümü 
mühürledi, öğretimi doğruladı. (158,23 - 33) 
20 Bugün, o olaydan yüzyıllar sonra, size 
söylüyorum ki, tüm insanlık için Kanımı 
dökmeme rağmen, sadece İsa'nın size öğrettiği 
yolu izleyenler ruhlarının kurtuluşunu elde 
edebildiler; cehalet içinde, fanatikliklerinde, 
hatalarında ya da günahlarında kalan herkes 
henüz kurtulmadı. 
21 Size söylüyorum, bin kez insan olsam ve 
çarmıhta bin kez ölsem bile, insanlar Beni 
izlemek için ayağa kalkmadıkları sürece, 
ruhlarının kurtuluşuna erişemeyecekler. Sizi 
kurtaracak olan Benim çarmıhım değil, sizin 
çarmıhınızdır. Benimkini omuzlarımda taşıdım 
ve bir insan olarak öldüm ve o andan itibaren 
Baba'nın koynundaydım. Beni uysallık ve 
sevgiyle izleyecek ve görevinizin nihai hedefine 
ulaşana kadar çarmıhınızı gerçek bir 
alçakgönüllülükle omuzlarınızda taşıyacaksınız 
ve o zaman siz de Babanızla birlikte 
olacaksınız. (168, 16 - 17) 
22 Mutluluğu bulmak istemeyen hiç kimse 
yoktur ve ne kadar kalıcı olursa o kadar iyidir - 
çünkü size en yüksek ve ebedi mutluluğa 
götüren bir yol öğretiyorum. Bununla birlikte, 
size sadece yolu gösteriyorum ve sonra size en 
uygun olanı seçmenize izin veriyorum. 
23 Size soruyorum, "Eğer mutluluğu 
arzuluyorsanız, neden daha sonra onu biçmek 
için ekmiyorsunuz?" İnsanların yanında olmak 
için kendini güdülenmiş hissedenler ne kadar 
az! (169, 37 - 38) 
24 Yanlış olan, yeryüzündeki yaşamın ne 
anlama geldiği, ruhun ne olduğu ve ruh 
dünyasının ne olduğuyla ilgili sahip olduğunuz 
kavrayıştır. 
25 İnanlıların çoğu, belli bir doğrulukla 
yaşarlarsa ya da yaşamlarının son anında 



işledikleri günahlardan tövbe ederlerse, ruhları 
için cennetin kesin olduğunu düşünürler. 
26 Ancak insana çok hoş gelen bu yanlış fikir, 
yaşamı boyunca yasayı yerine getirmekte 
sebat etmemesinin nedenidir ve böylece 
ruhunun bu dünyayı terk edip ruhani dünyaya 
girdiğinde, hayal ettiği harikaları görmediği ve 
hakkı olduğunu düşündüğü yüce mutluluğu 
hissetmediği bir yere geldiğini görmesine 
neden olur. 
27 Cennete gideceklerinden emin olan ve 
bunun yerine sadece kafa karışıklığı bulan 
varlıklara ne olduğunu biliyor musunuz? 
Bedensel kabuklarının desteğinden yoksun 
oldukları için artık yeryüzünde evlerinde 
olmadıklarından ve ruhani ışık kürelerinin 
bulunduğu yüksekliklere 
yükselemediklerinden, kendileri için - farkında 
olmadan - ne insani ne de derin ruhani bir 
dünya yarattılar. 
28 O zaman ruhlar kendi kendilerine sormaya 
başlarlar: Burası cennet mi? Yeryüzünde bu 
kadar uzun süre dolaştıktan sonra Tanrı'nın 
ruhlar için belirlediği ev burası mıdır? 
29 Hayır - diyor diğerleri - bu sadece ışığın, 
sevginin ve saflığın var olabileceği "Rab'bin 
rahmi" olamaz. 
30 Yavaş yavaş, düşünme ve acı yoluyla, ruh 
anlamaya başlar. Tanrısal adaleti anlar ve 
vicdanının ışığıyla aydınlanarak geçmişteki 
işlerini yargılar ve bunların zavallı ve kusurlu 
olduğunu, inandıklarına layık olmadıklarını 
keşfeder. 
31 Daha sonra, bu iç gözlem nedeniyle, 
alçakgönüllülük ortaya çıkar ve geride bıraktığı 
yollara geri dönme, lekeleri silme, hataları 
telafi etme ve Babasının önünde gerçekten 
erdemli şeyler yapma arzusu doğar. 
32 İnsanlığı bu gizemler konusunda 
aydınlatmak gerekir ki, madde içindeki 
yaşamın insanın ruhu için liyakat kazanması 
için bir fırsat olduğunu anlayabilsinler; bu 
liyakat onu, geride kalmamak ve seviyeden 
seviyeye yükselmeye devam etmek için 
yeniden liyakatli davranması gereken daha 
yüksek bir ruhsallaşma alanında yaşamayı hak 
edene kadar yükseltecektir; çünkü "Baba'nın 
evinde birçok köşk vardır". 
33 Baba'nın ebedi yasasının size öğrettiği gibi, 
bu erdemleri sevgi yoluyla elde edeceksiniz. 
Ve böylece ruhunuz mükemmelliğe giden 
merdivende adım adım ilerleyecek, cennetin 
krallığına - ruhun mükemmelliği olan gerçek 

cennete - götüren dar yolu öğrenecektir. (184, 
40 - 45) 
34 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer o 
dönemde insan olarak gelseydim, gözleriniz 
yaralarımın hala taze ve kanamakta olduğunu 
görecekti, çünkü insanların günahı sona 
ermemişti; ne de onlar, Benim tarafımdan 
Çarmıh'ta dökülen ve insanlığa olan sevgimin 
bir kanıtı olan o kanın anısına kendilerini 
kurtarmak istediler. Ancak Beni yeryüzünde 
yargılayan ve mahkûm edenlerin yaptıklarını 
düşünerek utanç duymanızı engellemek için 
ruhen geldim. 
35 Her şey bağışlandı; ama her ruhta 
Çarmıh'ta herkes için döktüğümden bir şeyler 
vardır. O yaşam gücünün ve o kanın eridiğini 
ya da kaybolduğunu düşünmeyin. O andan 
itibaren tüm insanlara yaydığım ruhani yaşamı 
somutlaştırdılar. Sözümü mühürleyen ve 
yeryüzünde söylediğim ve yaptığım her şeyi 
doğrulayan bu Kan sayesinde, insanlar 
ruhlarının yenilenmesi arzusuyla yukarı doğru 
evrimleşeceklerdir. 
36 Sözüm, işlerim ve kanım boşa gitmedi ve 
gitmeyecek. Eğer zaman zaman size adımın ve 
sözümün neredeyse unutulduğu hissine 
kapılıyorsanız, çok geçmeden onların, sürekli 
mücadele edilmesine rağmen asla yok 
olmayan bir tohum gibi, can suyu, hayat ve 
saflıkla dolu olarak yeniden ortaya çıktığını 
göreceksiniz. (321,64 - 66) 
37 Kurtuluş ışığına dönüşen İsa'nın Kanı, 
kurtuluş olarak tüm ruhsal varlıklara nüfuz 
etmiştir ve etmeye devam etmektedir. Ruhum 
sonsuza dek kurtuluş ve ışık verir, durmadan 
ışığımın ışınlarının karanlık olan yerlere nüfuz 
etmesine izin veririm, durmadan İlahi Ruhum 
dökülür - insan kanı olarak değil ama kurtarıcı 
güç olarak, ruhsal yaşam olarak tüm 
çocuklarıma. (319, 36) 
 
Cennet" kazanılmalı  
38 Tutkularının şiddetine kapılan insanlar 
günahlarında öylesine alçalmışlardır ki, 
kurtuluş umutlarını tümüyle yitirmişlerdir. 
Ama iyileştirilemeyecek hiç kimse yoktur. 
Çünkü ruh - vicdanın sesini dinlemediği sürece 
insan fırtınalarının dinmeyeceğine kendini ikna 
ettiğinde - yükselecek ve yeryüzünde değil 
sonsuzlukta olan kaderinin hedefine ulaşana 
kadar yasalarımı yerine getirecektir. 
39 Varoluşun anlamsız olduğunu, mücadelenin 
ve acının faydasız olduğunu düşünenler, 



hayatın şekillendiren bir usta, acının ise 
mükemmelleştiren bir keski olduğunu 
bilmezler. Acıyı size bir kadeh içinde sunmak 
için yarattığımı düşünmeyin - düşmenize 
neden olduğumu düşünmeyin. İnsan kendi 
kendine itaatsiz olmuştur ve bu nedenle de 
kendi çabasıyla kendini yeniden ayağa 
kaldırmalıdır. Sadece acının sizi 
mükemmelleştireceğini de düşünmemelisiniz; 
hayır, Bana sevgi dolu faaliyetlerle de 
ulaşacaksınız, çünkü Ben sevgiyim. (31, 54 - 
55) 
40 Bedeninizden çok ruhunuzla dua edin, 
çünkü kurtuluşa erişmek için bir anlık dua ya 
da bir günlük sevgi yeterli değildir; azim, sabır, 
cömert işler ve emirlerime uyarak geçen bir 
yaşam gereklidir. Bunun için size empatinin 
yanı sıra büyük yetenekler de verdim. 
41 Benim işim herkesi girmeye davet eden bir 
kurtuluş sandığı gibidir. Emirlerime itaat eden 
hiç kimse mahvolmayacaktır. Kendinize benim 
sözümle rehberlik edilmesine izin verirseniz, 
kurtulacaksınız. (123, 30 - 31) 
42 "Unutmayın ki Bana yalnızca kusursuz olan 
ulaşır. Bu nedenle, ruhunuz ancak 
mükemmelliğe ulaştığında Benim krallığıma 
girecektir. Benden deneyimsiz olarak çıktınız, 
ancak Bana erdemlerinizin ve faziletlerinizin 
giysisiyle süslenmiş olarak dönmeniz 
gerekecek. (63, 22) 
43 Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın 
yakınında yaşayan doğruların ruhları, o yeri 
onlara verdiğim için değil, kendi çalışmalarıyla 
işgal etme hakkını kazandılar. Onlara sadece 
yolu gösterdim ve yolun sonunda büyük bir 
ödül olduğunu gösterdim. 
44 Ne mutlu Bana şöyle diyenlere: "Rabbim, 
yol sensin, onu aydınlatan ışık ve yolcular için 
güç sensin. Hayat yolculuğunda bize yön veren 
ve bizi canlandıran ses sensin; hedefe ulaşanın 
ödülü de sensin." - Evet, çocuklarım, Ben 
Yaşam'ım ve ölümden Diriliş'im. (63, 74 - 75) 
45 Bugün Baba şunu sormuyor: İnsan ırkını 
kanıyla kurtarmaya kim muktedir ve istekli? İsa 
da şöyle cevap verecektir: "Rab, ben kanı ve 
sevgisiyle insanlığın kefaretinin yolunu açmaya 
hazır olan Kuzuyum". 
46 Bu çağda insan olması için "Sözümü" de 
göndermeyeceğim. O çağ sizin için geçti, 
öğretisini ve yüceliğini ruhunuzda bıraktı. 
Şimdi, sizlerin liyakat kazanacağınız yeni bir 
ruhani ilerleme çağını başlattım. (80, 8 - 9) 

47 Hepinizi mutlu, huzur ve ışık içinde 
yaşarken görmek istiyorum, böylece yavaş 
yavaş her şeye sahip olabilirsiniz - sadece 
benim sevgimle değil, aynı zamanda 
erdemlerinizle de; çünkü o zaman 
memnuniyetiniz ve mutluluğunuz 
tamamlanmış olacaktır. (245,34) 
48 Size insandan daha üstün bir yaşamın 
güzelliğini göstermeye, yüksek işler için ilham 
vermeye, sevgiyi uyandıran sözü öğretmeye, 
fedakarlık, inanç ve sevgi dağına tırmanabilen 
ruhu bekleyen eşi benzeri görülmemiş 
mutluluğu vaat etmeye geldim. 
49 Tüm bunları benim öğretilerimde 
tanıyacaksınız, öyle ki sonunda ruhunuzu 
gerçek mutluluğa yaklaştıracak olanın iyi 
işleriniz olduğunu anlayabilesiniz. (287, 48 - 
49) 
50 Dünyanın bir kıtasından diğerine seyahat 
etmek için, yolculuğunuzun hedefine 
ulaşıncaya kadar birçok yüksek ve alçak 
dağları, denizleri, halkları, şehirleri ve ülkeleri 
aşmanız gerekiyorsa, o Vaat Edilmiş 
Topraklara ulaşmak için de uzun bir süre 
seyahat etmeniz gerekeceğini unutmayın; 
böylece uzun yolculukta deneyim, bilgi, gelişim 
ve ruhun tekamülünü kazanabilirsiniz. Bu, ona 
ulaşmak için çok mücadele ettikten ve 
ağladıktan sonra nihayet tadını çıkaracağınız 
yaşam ağacının meyvesi olacaktır. (287, 16) 
51 Sizler Işığın Babası'nın çocuklarısınız; ama 
eğer zayıflığınız yüzünden zahmet, hata ve 
gözyaşlarıyla dolu bir yaşamın karanlığına 
düştüyseniz, bu acılar geçecek çünkü sizi 
çağırdığımda Benim çağrımla ayağa kalkacak 
ve size şöyle diyeceksiniz: "İşte buradayım, 
dünyanızı aydınlatıyorum, sizi zirvesinde 
yeryüzünde boşuna biriktirmeye çalıştığınız 
tüm huzur, mutluluk ve zenginliği bulacağınız 
dağa tırmanmaya davet ediyorum". (308, 5) 
52 Her dünya, her varoluş düzlemi, ruhani 
varlıkların üzerinde gelişebilmeleri ve 
Yaratıcılarına doğru bir adım atabilmeleri ve 
böylece mükemmellik yolunda daha da 
ilerleyerek yolculuklarının hedefine, ruhani 
mükemmelliğin zirvesine, yani Tanrı'nın 
krallığında lekesiz, saf ve iyi şekillendirilmiş 
olarak yaşama fırsatına sahip olabilmeleri için 
yaratılmıştır. 
53 Sonunda "Tanrı'nın koynunda" yaşamak 
kime imkânsız görünüyor? Ah, siz düşünmeyi 
gerçekten bilmeyen zavallı entelektüel 
adamlar! Rahmimden varlığa geldiğinizi, yani 



daha önce rahmimde var olduğunuzu çoktan 
unuttunuz mu? Yaşamın kaynağından gelen 
her şeyin kendi zamanında ona geri dönmesi 
gerçeğinde garip bir şey yoktur. 
54 Her ruh, Benden hayata çıktığında 
bakireydi, ama daha sonra birçoğu yolda 
kendilerini lekeledi. Bununla birlikte, her şey 
Benim tarafımdan bilge, sevgi dolu ve doğru 
bir şekilde öngörüldüğü için, çocuklarımın 
geçmesi gereken yolda kurtuluşları ve 
yenilenmeleri için gerekli tüm araçları 
sağlamaya hemen başladım. 
55 Bu ruhani bakirelik birçok varlık tarafından 
kirletilmiş olsa da, kendilerini tüm 
günahlarından arındıracakları ve böylece 
orijinal saflıklarını yeniden kazanacakları gün 
gelecektir. Arınma benim gözümde çok değerli 
olacaktır, çünkü ruh bunu imanı, sevgisi, 
sadakati ve sabrıyla ilgili büyük ve sürekli 
denemelerden geçerek kazanmış olacaktır. 
56 Hepiniz çalışma, mücadele ve acı yoluyla 
ışığın krallığına geri döneceksiniz; orada artık 
bir insan bedenine enkarne olmanıza ya da 
madde dünyasında yaşamanıza gerek 
kalmayacak; çünkü o zaman ruhani eylem 
gücünüz, etkinizi ve ışığınızı bir varoluş 
düzleminden diğerine göndermenizi ve 
hissedilir kılmanızı zaten sağlayacaktır. (313, 
21 - 24) 
 
Kurtuluş için en güçlü kuvvet  
57 İşte size yol, o yolda yürürseniz 
kurtulursunuz. Size doğrusunu söyleyeyim, 
kurtuluşa kavuşmak için Beni bu zamanda 
duymuş olmanız gerekmez. Yaşamında Benim 
İlahi Sevgi Yasamı uygulayan ve Yaratıcı'dan 
ilham alan bu sevgiyi hayırseverliğe 
dönüştüren herkes kurtulur. O, yaşamında ve 
eserlerinde Bana tanıklık eder. (63, 49) 
58 Eğer güneş tüm doğaya ve tüm varlıklara 
yaşam ışığı yayıyorsa ve eğer yıldızlar da 
yeryüzüne ışık yayıyorsa, - İlahi Ruh neden 
insanın ruhuna ışık yaymasın? 
59 Şimdi size diyorum ki: İnsanlar, kendi içinize 
dönün, kökeni sevgide olan doğruluk ışığının 
tüm dünyaya yayılmasına izin verin. Benim 
gerçeğim sizi gerçek sevgi olmadan 
kurtuluşunuza erişemeyeceğinize ikna etsin. 
(89, 34 - 35) 
60 Işığım tüm çocuklarım içindir; sadece bu 
dünyada yaşayan sizler için değil, varoluşun 
farklı düzlemlerinde yaşayan tüm ruhani 
varlıklar içindir. Birbirinizi sevmenizi gerektiren 

ilahi emrimi kardeşlerinize duyduğunuz 
sevgiyle yerine getirirlerse, hepsi özgürleşecek 
ve sonsuz yaşama dirilecekler. (65, 22) 
61 Sevgili insanlar, bu, "ölüler" arasında 
Sözüme yeni bir hayat verdiğim "Üçüncü Gün 
"dür. Bu, ruhani bir şekilde dünyanın önüne 
çıkıp ona şunu söylediğim "Üçüncü Zaman 
"dır: "İşte çarmıhta öldüğünü gördüğünüz aynı 
Mesih ve şu anda sizinle konuşuyor, çünkü O 
yaşıyor ve yaşayacak ve her zaman var 
olacak." 
62 Buna karşılık, dini cemaatlerinde hakikati 
ilan ettiklerini iddia etmelerine rağmen, 
insanların inanç, sevgi ve ışık konusunda 
bedenlerinde ölü bir kalbe sahip olduklarını 
görüyorum. Kiliselerinde dua ettiklerinde ve 
ayinlerine katıldıklarında kurtuluşlarını 
güvence altına aldıklarını düşünürler. Ama size 
söylüyorum, dünya Ruh'un kurtuluşunun 
yalnızca sevgi ve merhamet işlerinin yerine 
getirilmesiyle elde edilebileceğini 
öğrenmelidir. 
63 Toplanma yerleri sadece bir okuldur. 
Kiliseler kendilerini yasayı açıklamakla 
sınırlamamalı, dünyanın, yaşamın, kişinin 
benim sevgi öğretimi uygulayarak ilahi 
yasadan öğrendiklerini hayata geçirmesi 
gereken bir yol olduğunu anlamasını 
sağlamalıdır. (152, 50 - 52) 
64 Mesih, dünyanın önünde İlahi Sevgiyi açığa 
çıkarmak için insan oldu. Ancak insanların katı 
yürekleri ve her şeyi bilen zihinleri vardır, 
aldıkları bir öğretiyi kısa sürede unutur ve 
yanlış yorumlarlar. İnsanların yavaş yavaş 
adalet ve sevgiyi intikam ve ceza ile 
karıştıracağını biliyordum. Bu nedenle, 
insanlara anlamadıkları öğretileri açıklamak 
için ruhani olarak dünyaya döneceğim zamanı 
size duyurdum. 
65 İçinde yaşadığınız bu vaat edilmiş zamandır 
ve size talimatımı verdim ki, adalet ve ilahi 
bilgeliğim Tanrınızın yüce sevgisinin 
mükemmel bir öğretisi olarak ortaya çıksın. 
İnsanların eninde sonunda Rablerinin 
eserlerini ve hatta yaşamın kendisini yok 
etmelerinden korktuğum için mi geldiğimi 
sanıyorsunuz? Hayır, ben sadece ışık ve huzur 
dolu görmek istediğim çocuklarıma duyduğum 
sevgiden dolayı geliyorum. 
66 Sizin de Bana yalnızca sevgiyle gelmeniz 
doğru ve yerinde değil mi? Ama kendinize olan 
sevginizden değil, Baba'ya ve diğer insanlara 
olan sevginizden. Sizce sadece cehennem 



azabından korktuğu için günah işlemekten 
kaçınan kişi mi İlahi sevgiden ilham alır, yoksa 
sadece bu sayede kazanacağı ödülü, yani 
sonsuzlukta bir yeri düşünerek iyi işler yapan 
kişi mi? Böyle düşünen kişi Beni tanımaz ve 
Bana sevgiyle gelmez. O sadece kendine olan 
sevgisiyle hareket eder. (164, 35 - 37) 
67 Benim bütün yasam iki buyrukta 
özetlenmiştir: Tanrı'yı sev ve komşunu sev. 
İşte böyle. (243, 4) 
 
Her ruh için kurtuluş ve kefaret  
68 Şimdi, "İkinci Çağ "da Lazar'a yaptığım gibi, 
fiziksel olarak ölmüş olanları diriltmeye 
gelmiyorum. Bugün ışığım Bana ait olan ruhu 
uyandırmak için geliyor. Ve bu kişi Sözümün 
gerçeği aracılığıyla sonsuz yaşama yükselecek; 
çünkü ruhunuz şu anda varlığınızda taşıdığınız 
Lazar'dır, onu ölümden diriltip iyileştireceğim. 
(17, 52) 
69 Ruhsal yaşam da yasalar tarafından 
yönetilir ve eğer bunlardan ayrılırsanız, bu 
itaatsizliğin acı sonuçlarını çok yakında 
hissedersiniz. 
70 Sizi kurtarma arzumun ne kadar büyük 
olduğunu anlayın. O gün olduğu gibi bugün de 
sizi gerçek yaşama yükseltmek için çarmıhı 
yükleneceğim. 
71 Eğer Calvary'de dökülen Kanım insanların 
kalbini sarstıysa ve onları Benim Öğretime 
döndürdüyse, bu zamanda ruhu ve nefsi 
sarsarak sizi doğru yola geri getirecek olan da 
Benim İlahi Işığım olacaktır. 
72 Lütuf yaşamı için ölmüş olanların sonsuza 
dek yaşamalarını istiyorum. Ruhunuzun 
karanlıkta kalmasını istemiyorum. (69, 9 - 10) 
73 Putperest faaliyetlerinin ortasında Mesih'in 
gelişini bekleyen ne kadar çok hemcinsiniz 
olduğunun farkına varın. İnsanların arasında 
Baba, Efendi, kardeş ya da dost olarak, sevgi 
ve alçakgönüllülükle dolu olduğumu, herkesi 
kurtarmak, kutsamak ve bağışlamak için 
yardım elimi uzattığımı bilmeden, cehaletleri 
içinde sadece kötülere hükmümü infaz etmek, 
iyileri kurtarmak ve dünyayı yok etmek için 
geleceğimi düşünen kaç kişi var bir düşünün. 
(170, 23) 
74 Hiç kimse tesadüfen doğmamıştır ve bir kişi 
kendisini ne kadar önemsiz, aciz ve sefil olarak 
görürse görsün, yine de kendisini en az daha 
üstün gördüğü varlıklar kadar seven Yüce 
Varlığın lütfuyla yaratılmıştır ve herkes gibi 

onu da Tanrı'nın kucağına götürecek bir kaderi 
vardır. 
75 Kim olduklarını ve nereye gittiklerini 
bilmeden, ahlaksızlığı ve sefaleti de yanlarında 
sürükleyerek sokaklarda serseri gibi dolaşan 
insanları görüyor musunuz? Hala ormanlarda 
yaşayan, yırtıcı hayvanlar tarafından pusuya 
düşürülen insanları biliyor musunuz? Hiç kimse 
Benim Babalık sevgim tarafından 
unutulmamıştır, hepsinin yerine getirmesi 
gereken bir görevi vardır, hepsi gelişim 
mikrobuna sahiptir ve liyakat, çaba ve 
mücadelenin ruhu adım adım Bana getireceği 
yoldadır. 
76 Tek bir an için bile olsa, benim huzurumu 
özlememiş ve dünyevi yaşamdan kurtulmayı 
dilememiş nerede bir insan vardır? Her ruh 
daha önce yaşadığı dünyayı, içinde doğduğu 
evi özler. Bu dünya tüm çocuklarımı bekliyor 
ve onları sonsuz yaşamın tadını çıkarmaya 
davet ediyor, bazıları bunu özlüyor, diğerleri 
ise sadece ölümü bekliyor, çünkü ruhları 
karışık, umutsuz ve inançsız yaşıyorlar. Bu 
varlıkları yenilenmeleri için savaşmaya iten şey 
ne olabilir? İçlerinde sonsuzluk özlemini ne 
uyandırabilirdi? Onlar sadece yokluğu, 
sessizliği ve sonu beklerler. 
77 Ama "dünyanın Işığı", "Yol ve Gerçek", sizi 
bağışlamasıyla hayata döndürmek, yorgun 
yüzünüzü okşamak, yüreğinizi rahatlatmak ve 
kendini var olmaya layık görmeyenin sesimi 
duymasını sağlamak için geri döndü: Seni 
seviyorum, Bana gel! (80, 54 - 57) 
78 İnsan düşüp karanlığa gömülebilir ve bu 
nedenle Benden uzak olduğunu hissedebilir; 
öldüğünde onun için her şeyin bittiğine 
inanabilir. Ancak Benim için hiç kimse ölmez, 
hiç kimse kaybolmaz. 
79 Dünyada ahlaksız varlıklar olduğu 
düşünülen ve şimdi ışıkla dolu olan ne kadar 
çok kişi var! Günahlarının, ahlaksızlıklarının ve 
suçlarının lekelerini iz olarak bırakmış olan kaç 
kişi çoktan arınmaya ulaşmıştır! (287, 9 - 10) 
80 Doğrusu, birçokları ruhlarını lekeliyorlar; 
ama onları kınama, çünkü onlar ne yaptıklarını 
bilmiyorlar. Şu anda Beni unutmuş ya da 
dünyada yarattıkları sahte tanrılarla Benim 
yerimi değiştirmiş olsalar da, onları da 
kurtaracağım. Şimdi sahte peygamberleri 
izledikleri için, onlara sevgi öğretisini öğretmek 
için canını feda eden Mesih'i unutmuş olsalar 
bile, onları da Krallığıma getireceğim. 



81 Baba için hiç kimse "kötü" değildir, olamaz 
da, çünkü onların kökeni Benim içimdedir. 
Başıboş, kör, şiddet yanlısı, isyankâr - işte 
çocuklarımın birçoğu kendilerine bahşedilen 
özgür irade nedeniyle böyle oldular. Ama 
hepsinin içinde ışık olacak ve merhametim 
onları kurtuluşlarına götürecek. (54, 45 - 46) 
82 Hepiniz benim tohumumsunuz ve Efendi 
bunu biçiyor. İyi tohumların arasından dara 
tohumu çıkarsa, onu da altın buğdaya 
dönüştürmek için sevgiyle ellerime alırım. 
83 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. 
84 Sevgimin gücünün sizi kurtarmaya 
yetmeyeceğini mi sanıyorsunuz? Sizi 
arındırdıktan sonra bahçeme ekeceğim, orada 
yeni çiçekler ve yeni meyveler vereceksiniz. 
Benim ilahi görevim sizi Bana layık kılmaktır. 
(256, 19 - 21) 
85 İçinde Benim ışığımdan hiç sönmeyen bir 
kıvılcım taşıyan ve Ben her şekilde onunla 
birlikteyken, bir ruh nasıl geri dönüşü olmayan 
bir şekilde Benim için kaybolabilir? İsyankârlığı 
ne kadar sürerse sürsün ya da kafa karışıklığı 
ne kadar devam ederse etsin, bu karanlık 
güçler Benim sonsuzluğuma asla 
dayanamayacaktır. (255, 60) 
86 Benim için, en ağır günahların iziyle 
lekelenmiş bir varlığın yüksek bir idealden 
ilham alarak kendini arındırması kadar, kararlı 
bir şekilde saf kalmış bir varlığın, başından beri 
ışığı sevdiği için kendini lekelememek için 
sonuna kadar mücadele etmesi de erdemlidir. 
87 Şaşkın ruhların ışık ruhlarından farklı bir 
doğaya sahip olduğunu düşünenler 
gerçeklerden ne kadar da uzaktır! 
88 Eğer bu doğru olsaydı, Baba adaletsiz 
olurdu, tıpkı kirlenmiş, kirli ve kusurlu olanları 
kurtaracak bilgelik ve sevgiden yoksun olsaydı 
ve onları tüm doğrularla tek ve aynı evde 
birleştiremeseydi, artık Her Şeye Gücü Yeten 
olamayacağı gibi. (295, 15 - 17) 
89 Size doğrusunu söyleyeyim, ayartıcı ya da 
şeytan dediğiniz varlıklar bile, Baba'nın yüksek 
öğütlerini ve planlarını gerçekleştirmek için 
bilgece kullandığı şaşkın ya da kusurlu 
varlıklardan başka bir şey değildir. 
90 Ama bugün ruhları karanlığa gömülmüş 
olan ve birçoğu kendilerine bahşettiğim 
yetenekleri kötü kullanan bu varlıklar - bunu 

yapmaları için zaman geldiğinde - Benim 
tarafımdan kurtarılacaklar. 
91 Çünkü o an gelecek, ey İsrail, Rab'bin bütün 
yaratıkları Beni sonsuza dek övecek. Gücüm, 
bilgeliğim ve sevgimle bir ruhu 
kurtaramasaydım, artık Tanrı olmazdım. (302, 
31) 
92 Yeryüzünde ne zaman anne babalar 
yalnızca iyi çocukları sevmiş ve kötülerden 
nefret etmişlerdir? Onları en çok inciten ve acı 
çektiren kişilere karşı en sevgi dolu ve şefkatli 
olduklarını ne kadar sık gördüm! Sizin 
benimkinden daha büyük sevgi ve bağışlama 
işleri yapmanız nasıl mümkün olabilir? Üstadın 
öğrencilerinden bir şeyler öğrenmesi gerektiği 
ne zaman görülmüştür? 
93 O halde, hiç kimseyi Kendime layık 
görmediğimi ve bu nedenle kurtuluş yolunun 
sizi sonsuza dek bu yolda yürümeye davet 
ettiğini bilin; tıpkı krallığımın ışık, esenlik ve 
iyilik olan kapılarının, Yasa'dan ve Gerçek'ten 
uzak olanların gelişini beklemek üzere sonsuza 
dek açık olması gibi. (356, 18 - 19) 
 
Tanrı'nın çocuklarının görkemli geleceği  
94 Çocuklarımdan tek birinin bile yoldan 
çıkmasına ya da kaybolmasına izin 
vermeyeceğim. Parazit bitkileri meyve veren 
bitkilere dönüştüreceğim, çünkü tüm 
yaratıklar mükemmellik hedefine ulaşmak için 
var olmaya çağrıldılar. 
95 Benimle birlikte yaptığınız işten zevk 
almanızı istiyorum. Daha önce de, Benim bir 
parçam olduğunuz için sizi Benim niteliklerime 
ortak etmiştim. Her şey Bana ait olduğu için, 
sizi de eserimin sahibi yapıyorum. (9, 17 - 18) 
96 Benim sözümden şüphe etme. İlk Çağ'da, 
sizi özgürlüğün ve yaşayan Tanrı'ya tapınmanın 
ülkesi olan Kenan diyarına götürmek için İsrail'i 
putperestlik ve karanlık anlamına gelen 
Mısır'ın esaretinden kurtarma vaadimi yerine 
getirdim. Orada benim insan olarak gelişim 
size duyuruldu ve peygamberlik sözü Mesih'te 
kelimesi kelimesine yerine geldi. 
97 Ben, İsa'da yaşayan ve sizi O'nda seven 
Efendi, dünyaya başka bir zamanda onunla 
konuşacağıma ve Kendimi ruhen 
göstereceğime söz verdim. Ve işte vaadimin 
gerçekleşmesi. 
98 Bugün size, sevmek, iyilik yapmak ve ışığımı 
yaymak için gerçek özgürlüğü bulabileceğiniz 
harika bölgeleri, meskenleri, ruhani evleri 
ruhunuz için ayırdığımı duyuruyorum. Size 



daha önce verdiğim sözleri yerine getirdikten 
sonra bundan şüphe edebilir misiniz? (138, 10 
- 11) 
99 Benim ilahi arzum sizi kurtarmak ve ruhun 
yüceliğinden, duyguların yüceliğinden, 
mükemmellik idealinden dolayı sevinçle 
titreşeceğiniz bir ışık, güzellik ve sevgi 
dünyasına götürmektir. Ama bu ilahi arzuda 
benim baba sevgimi görmüyor musunuz? 
Kuşkusuz bunu anlamayanın kör olması 
gerekir. (181, 13) 
100 Unutmayın, bu dünyanın tüm güzellikleri 
bir gün başkalarına yer açmak için yok olmaya 
mahkumdur. Ama ruhunuz sonsuza dek 
yaşamaya devam edecek ve Baba'yı - 
rahminden çıktığınız Baba'yı - tüm görkemiyle 
görecektir. Yaratılan her şey geldiği yere geri 
dönmelidir. (147, 9) 
101 Ben ebedi ışığım, ebedi esenliğim ve ebedi 
kutsanmışlığım ve sizler Benim çocuklarım 
olduğunuza göre, sizi yüceliğime ortak etmek 
Benim isteğim ve görevimdir; ve bunun için 
size yasayı, ruhu o krallığın doruklarına 
götüren yol olarak öğretiyorum. (263,36) 
102 İyilik, bilgelik, saflık ve sevginin yüksek 
derecelerine ulaşan ruhun zamanın, acının ve 
mesafelerin üzerinde olduğunun daima 
farkında olun. Tek bir yerde ikamet etmekle 
sınırlı değildir, her yerde olabilir ve her yerde 
var olmanın, hissetmenin, bilmenin, sevmenin 
ve sevilmenin yüce hazzını bulabilir. Burası 
ruhun cennetidir. (146,70-71) 
 

VIII İnsan 
 

Bölüm 32 - Enkarnasyon, insanın 
doğası ve görevi  
 
Yeryüzünde enkarnasyon 
1 İçinizden biri "ruhani vadiye" doğru yola 
çıktığında huzur duymak yerine ağlarsınız 
çünkü onun Rabbine doğru bir adım daha 
attığını anlarsınız. Öte yandan, evinize yeni bir 
varlık geldiğinde, o saatte o ruh varlığının bu 
gözyaşı vadisinde bir kefareti yerine getirmek 
için bedene girdiğini düşünmeden bir bayram 
kutlarsınız; o zaman onun için ağlamalısınız. 
(52, 58) 
2 Siz kendi bedeninizden çocuklar 
doğurursunuz, ama ruhları aileler, kabileler, 

uluslar ve dünyalar arasında dağıtan Benim ve 
insanların erişemeyeceği bu doğrulukta Benim 
sevgim açığa çıkar. (67,26) 
3 Şimdiki zamanda yaşıyorsunuz ve geleceğiniz 
için neler tasarladığımı bilmiyorsunuz. 
Yeryüzünde yaşayacak olan büyük ruh 
lejyonlarını hazırlıyorum ve onlarla birlikte zor 
bir görev getiriyorum; ve bilmelisiniz ki 
birçoğunuz elçilerimin enkarne olacağı bu 
yaratıkların ebeveynleri olacaksınız. Göreviniz, 
onları nasıl kabul edeceğinizi ve onlara nasıl 
rehberlik edeceğinizi bilebilmeniz için 
kendinizi içsel olarak hazırlamaktır. (128, 8) 
4 Sizinle birçok ruhsal konu hakkında 
konuşmak istiyorum, ama siz henüz bunları 
anlayamıyorsunuz. Eğer size yeryüzünde ne 
tür konutlara indiğinizi açıklayacak olsam, bu 
tür yerlerde nasıl yaşadığınızı anlayamazsınız. 
5 Bugün "ruhani vadiyi" bildiğinizi inkar 
edebilirsiniz çünkü ruhunuz bedenlendiği 
sürece geçmişine erişemez, böylece yeni bir 
yaşamda olduğu gibi yeniden başlamak 
zorunda olduğu yeni varoluşu karşısında 
kibirlenmez, depresyona girmez ve 
umutsuzluğa kapılmaz. 
6 İsteseniz bile hatırlayamazsınız. Yaşam 
mücadelesinde sebat edebilmeniz ve 
denemelere isteyerek katlanabilmeniz için, 
burada size açıkladığım şeylerin sadece bir 
ipucunu veya sezgisini tutmanıza izin 
veriyorum. 
7 Size söylediğim her şeyden şüphe 
duyabilirsiniz, ama gerçekten de ruhlar 
olduğunuz sürece o ruhlar dünyası sizin 
evinizdi. Acı nedir bilmediğiniz, Baba'nın 
yüceliğini varlığınızda hissettiğiniz o evin 
sakinleriydiniz, çünkü O'nda hiçbir kusur 
yoktu. 
8 Ama sizin hiçbir erdeminiz yoktu ve bu 
yüzden ruhunuzun çabasıyla o krallığı yeniden 
kazanması için o cenneti terk edip dünyaya 
inmeniz gerekiyordu. 
9 Ama kendinizi ilahi ve ruhani olandan, 
kökeninizden çok uzak hissedene kadar ahlaki 
açıdan giderek daha fazla çöktünüz. (114, 35 - 
36) 
10 Ruh dünyaya geldiğinde, varlığını Baba'ya 
adamak, O'nu her şeyde hoşnut etmek ve 
komşusuna yararlı olmak için en iyi niyetlerle 
harekete geçer. 
11 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 vicdana 
kulak verir. 
12 Sözüm ruhsal antlaşmanızı hatırlamanıza, 
ayartmaları ve engelleri yenmenize yardımcı 
olur. 
13 Hiç kimse kendisi için çizdiğim yoldan hiç 
sapmadığını söyleyemez. Ama ben sizi 
bağışlıyorum ki, siz de dostlarınızı bağışlamayı 
öğrenebilesiniz. (245, 47 - 48) 
14 İnsanın vicdanının sesiyle uyum içinde 
yaşayabilmesi için büyük bir ruhani eğitim 
gereklidir. Her ne kadar her şey ilahi sevgiyle 
dolu olsa da, insanın iyiliği ve mutluluğu için 
bilgece yaratılmış olsa da, dünyada onu 
çevreleyen madde, ait olmadığı bir dünyada 
yaşadığı ve doğası kendisininkinden farklı bir 
bedenle birleştiği andan itibaren ruh için bir 
sınav anlamına gelir. 
15 Ruhun geçmişini unutmasının nedenini 
burada görebilirsiniz. Enkarne olduğu ve henüz 
doğmuş olan bilinçsiz bir yaratıkla birleştiği 
andan itibaren, o bedenle yakından bağlantılı 
bir yaşama başlar. 
16 Ruhun sadece iki niteliği mevcut kalır: 
vicdan ve sezgi; ancak kişilik, tamamlanmış 
işler ve geçmiş bir süre için gizli kalır. Baba 
tarafından bu şekilde tasarlanmıştır. 
17 Yüksek bir evin ışığından gelip bu dünyanın 
sefil koşullarında yaşayan ruh geçmişini 
hatırlarsa ne olur? Ve eğer başka bir yaşamda 
ruhlarında var olan yücelik onlara açıklansaydı, 
insanlar arasında ne büyük bir kibir olurdu? 
(257, 18 - 19) 
 
Bedenin doğru değerlendirilmesi ve ruh 
tarafından yönlendirilmesi 
18 Size sadece ruhunuzu arındırmanızı değil, 
bedeninizi de güçlendirmenizi söylüyorum ki, 
içinizden çıkan yeni nesiller sağlıklı olsun ve 
ruhları zorlu görevlerini yerine getirebilsin. 
(51, 59) 
19 Vücudunuzun sağlığına, korunmasına ve 
canlılığına özen gösterin. Öğretilerim size 
ruhunuza ve bedeninize sevgi dolu bir özen 
göstermenizi tavsiye eder, çünkü her ikisi de 
birbirini tamamlar ve kendilerine emanet 
edilen zorlu ruhani görevde birbirlerine ihtiyaç 
duyarlar. (92,75) 

20 Bedeninize gerçekte sahip olduğundan 
daha fazla önem vermeyin ya da yalnızca 
ruhunuza ait olan yeri almasına izin vermeyin. 
21 Beden kabuğunun yalnızca ruhun 
yeryüzünde kendini göstermesi için gereken 
araç olduğunu anlayın. (62, 22 - 23) 
22 Bu öğretinin ruhunuz için ne kadar yararlı 
olduğunu görün; çünkü bedenin maddesi her 
geçen gün dünyanın bağrına biraz daha 
yaklaşırken, ruh ise sonsuzluğa giderek daha 
fazla yaklaşır. 
23 Beden, ruhun yeryüzünde yaşadığı sürece 
üzerinde durduğu destektir. Neden pranga 
vuran bir zincir ya da hapseden bir zindan 
olmasına izin verelim? Neden bunun 
hayatınızın dümeni olmasına izin 
veriyorsunuz? Kör bir adamın gözleri gören 
birine önderlik etmesi doğru mudur? (126, 15 - 
16) 
24 Bu öğreti, saf ve ilahi olan her şey gibi 
basittir ve bu nedenle anlaşılması kolaydır. 
Ancak bazen bunu uygulamaya koymak size 
zor gelecektir. Ruhunuzun çabaları bedeninizin 
çaba göstermesini, feragat etmesini ya da 
fedakârlık yapmasını gerektirir ve eğer 
eğitimden ya da ruhani disiplinden 
yoksunsanız, acı çekmeniz gerekir. 
25 Zamanın başlangıcından bu yana, Tanrı 
tarafından verilen yasaya uygun bir yaşam 
sürmek için neyin doğru, izin verilebilir ve iyi 
olduğunu anlamaya çalışan ruh ile "beden" 
[nefs] arasında bir mücadele vardır. 
26 Bu zorlu mücadelede size sanki yabancı ve 
kötü niyetli bir güç sürekli olarak savaşa 
sırtınızı dönmeniz için sizi ayartıyor ve irade 
özgürlüğünüzü kullanıp materyalizm yolunda 
ilerlemeye davet ediyor gibi görünüyor. 
27 Size bedeninizin zayıflığından daha büyük 
bir ayartma olmadığını söylüyorum: onu 
çevreleyen her şeye karşı duyarlı; teslim 
olacak kadar zayıf; kolayca alaşağı edilip 
baştan çıkarılabilir. Ancak bedenin dürtülerine, 
tutkularına ve zayıflıklarına hakim olmayı 
öğrenen kişi, kendi içinde taşıdığı ayartmayı 
yenmiştir. (271, 49 - 50) 
28 Dünya bir savaş alanıdır, öğrenilecek çok 
şey vardır. Eğer öyle olmasaydı, bu gezegende 
birkaç yıl yaşamak size yeterdi ve yeniden 
doğmak için tekrar tekrar gönderilmezdiniz. 
Ruh için, kire ve maddiyata yapıştığında kendi 
bedeninden daha karanlık ve kasvetli bir 
mezar yoktur. 



29 Sözüm sizi bu mezardan kaldırır ve 
ardından huzur ve ruhsal ışık bölgelerine 
uçmanız için size kanatlar verir. (213, 24 - 25) 
  
İnsanda ruh, can ve vicdanın anlamı/görevi  
30 Beden ruh olmadan, yalnızca canlı bedensel 
yaşam aracılığıyla var olabilirdi; ama o zaman 
insan olmazdı. Ruha sahip olacak ve ruhsuz 
olacaktı, ama o zaman kendi kendine rehberlik 
edemezdi ve vicdan yoluyla yasayı bilen, iyiyi 
kötüden ayıran ve her ilahi vahyi alan yüce 
varlık olamazdı. (59, 56) 
31 Vicdan ruhu aydınlatacak ve ruh bedene 
(ruh üzerinde) rehberlik edecektir. (71, 9) 
32 Dünyada bazıları sahte büyüklük peşinde 
koşarken, diğerleri insanın Tanrı'nın önünde 
önemsiz bir yaratık olduğunu söyler ve hatta 
kendilerini yeryüzünün solucanıyla 
karşılaştıranlar bile vardır. Kuşkusuz, maddi 
bedeniniz Benim yarattığımın ortasında size 
küçük görünebilir, ama Benim için öyle 
değildir, çünkü onu Ben bilgelik ve güçle 
yarattım. 
33 Ama varlığınızın büyüklüğünü vücudunuzun 
ölçülerine göre nasıl değerlendirebilirsiniz? 
İçinde ruhun varlığını hissetmiyor musunuz? 
Bedeninizden daha büyüktür, varlığı ebedidir, 
yolculuğu sonsuzdur, evriminin sonunu 
göremezsiniz, başlangıcı kadar küçüktür. Sizi 
küçük görmek istemiyorum, sizi yüceliğe 
ulaşmanız için yarattım. İnsanın ne zaman 
küçük olduğunu düşündüğümü biliyor musun? 
Günah içinde yozlaştığında, çünkü o zaman 
asaletini ve saygınlığını yitirmiştir. 
34 Uzun bir süredir artık Bana bağlı değilsiniz, 
artık gerçekte ne olduğunuzu bilmiyorsunuz, 
çünkü Yaratıcınızın içinize yerleştirdiği birçok 
niteliğin, yeteneğin ve armağanın varlığınızda 
atıl kalmasına izin verdiniz. Ruh ve vicdan 
konusunda uykudasınız ve insanın gerçek 
büyüklüğü tam da bu ruhsal niteliklerde 
yatmaktadır. Bu dünyaya ait olan varlıklar gibi 
yaşarsınız, çünkü onlar bu dünyada var olur ve 
ölürler. (85, 56 - 57) 
35 Sevgi sözlerimle ruhunuzun Benim için 
taşıdığı değeri size kanıtlıyorum. Maddi 
yaratılışta sizin ruhunuzdan daha büyük hiçbir 
şey yoktur - ne ışığıyla kraliyet yıldızı, ne tüm 
harikalarıyla dünya, ne de yaratılan başka 
herhangi bir şey size verdiğim ruhtan daha 
büyük değildir, çünkü o ilahi bir parçacıktır, 
İlahi Ruh'tan çıkan bir alevdir. 

36 Tanrı'dan ayrı olarak, sadece ruhlar ruhsal 
zekâya, bilince, iradeye ve irade özgürlüğüne 
sahiptir. 
37 "Bedenin" [ruhun] içgüdü ve eğilimlerinin 
üzerinde bir ışık yükselir ki bu sizin ruhunuzdur 
ve bu ışığın üzerinde bir rehber, bir ders kitabı 
ve bir yargıç vardır ki bu da vicdandır. (86, 68) 
38 İnsanlık, materyalizmi içinde Bana şöyle 
diyor: "Ruhun Krallığı hiç var mı?" Ama ben 
size cevap veriyorum: Ey kâfirler, siz "Üçüncü 
Çağ "ın Thomas'larısınız. Şefkat ve merhamet 
duyguları, sevecenlik, nezaket ve cömertlik 
bedene ait nitelikler değildir, tıpkı içinizde saklı 
olarak taşıdığınız lütuf armağanları gibi. 
Kalbinize ve zihninize kazınmış olan tüm bu 
duygular, tüm bu yetiler ruha aittir ve bunu 
inkar etmemelisiniz. "Beden" yalnızca sınırlı bir 
araçtır, ama ruh öyle değildir: Tanrı'nın bir 
atomu olduğu için yücedir. 
39 Varlığınızın özünde ruhunuzun yerini ve 
sevginin görkeminde büyük bilgeliği arayın. 
(147, 21 - 22) 
40 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlığın en 
eski günlerinden beri, insan kendi içinde 
ruhani bir varlık taşıdığının sezgisel bilgisine 
sahipti - görünmez olsa da, yaşamının çeşitli 
işlerinde kendini açığa vuran bir varlık. 
41 Rabbin sana zaman zaman ruhun varlığını, 
doğasını ve gizli varlığını açıkladı. Çünkü onu 
içinizde taşıyor olmanıza rağmen, 
cisimleşmenizin sizi sardığı perde o kadar 
kalındır ki, varlığınızda en asil ve en saf olanı 
ayırt edemezsiniz. 
42 İnsanoğlu pek çok gerçeği inkâr etmeye 
cüret etmiştir. Yine de - ruhunun varlığına olan 
inanç en çok savaştığı şeylerden biri 
olmamıştır, çünkü insan ruhunu inkar etmenin 
kendini inkar etmekle aynı şey olduğunu 
hissetmiş ve sonunda anlamıştır. 
43 İnsan bedeni tutkuları, ahlaksızlıkları ve 
tensel zevkleri yüzünden yozlaştığında, bir 
zincir, karanlık bir göz bağı, bir hapishane ve 
ruhun ortaya çıkmasına bir engel haline 
gelmiştir. Bununla birlikte, insanoğlu imtihan 
saatlerinde yardımına koşacak bir iç ışık 
kıvılcımından hiçbir zaman yoksun 
kalmamıştır. 
44 Size doğrusunu söyleyeyim, ruhun en 
yüksek ve en saf ifadesi vicdandır; insanı, onu 
çevreleyen tüm yaratıklar arasında ilk, en 
yüksek, en büyük ve en asil yapan o içsel 
ışıktır. (170, 56 - 60) 



45 Tüm insanlara, insanın sahip olduğu en 
yüksek ve en güzel unvanın, her ne kadar 
kazanılması gerekse de, "Tanrı'nın çocuğu" 
olmak olduğunu söylüyorum. 
46 Yasa'nın ve öğretilerin amacı, en yüksek 
mükemmellik olan o İlahi Baba'nın layık 
çocukları olabilmeniz için, Benim gerçeğimin 
bilgisini size açıklamaktır. (267, 53) 
47 Benim suretimde ve benzerliğimde 
yaratıldığınızı biliyorsunuz, ama bunu 
söylediğinizde insan formunuzu 
düşünüyorsunuz. Size söylüyorum, Benim 
suretim orada değil, sizin ruhunuzdadır; o da 
Bana benzemek için erdemleri uygulayarak 
kendini mükemmelleştirmelidir. 
48 Ben Yol'um, Gerçek'im ve Yaşam'ım, Ben 
Doğruluk ve İyilik'im ve tüm bunlar İlahi 
Sevgi'den gelir. Şimdi "Benim suretimde ve 
benzerliğimde" olmak için nasıl olmanız 
gerektiğini anlıyor musunuz? (31,51 - 52) 
49 İçinizde İlahi Olan'ın bir yansıması var, Ben 
gerçekten sizin içinizdeyim. Sahip olduğunuz 
zeka, irade, yetiler, duyular ve erdemler ait 
olduğunuz yüksek doğaya tanıklık eder ve 
içinden çıktığınız Baba'nın canlı bir ifadesidir. 
50 Zaman zaman, itaatsizlik ve günah yoluyla, 
varlığınızda taşıdığınız Ben'im imgesini 
lekeliyor ve kirletiyorsunuz. O halde Bana 
benzemiyorsunuz, çünkü Yaratıcı'nın bir sureti 
olmak için bir insan bedenine ve bir ruha sahip 
olmak yeterli değildir. Bana olan gerçek 
benzerliğiniz ışığınızda ve tüm komşularınıza 
olan sevginizdedir. (225, 23 - 24) 
51 Sizi "suretimde ve benzerliğimde" yarattım 
ve Ben hem Üç hem de Bir olduğum için, bu 
Üçlü Birlik sizde de mevcuttur. 
52 Maddi bedeniniz mükemmel tasarımı ve 
uyumu sayesinde Yaratılışı temsil eder. 
Bedenlenmiş ruhunuz, insanların dünyasında 
sevgi izi bırakmak için insan olan "Söz "ün bir 
imgesidir; ve vicdanınız Kutsal Ruh'un İlahi 
Işığından gelen parlak bir kıvılcımdır. (220, 11 - 
12) 
53 Ruhunuz iradesiz ve kendi eğilimleri 
olmayan bir beden içinde çalışsaydı ne gibi bir 
değeri olurdu? Ruhun bedensel kabuğuyla 
[nefs] mücadelesi güce karşı gücün 
mücadelesidir. Orada, üstünlüğünü ve 
ruhunun yüceliğini kanıtlaması gereken 
mihenk taşını bulur. Bu, ruhun, dünyanın onu 
"beden" aracılığıyla içine çektiği ayartmalara 
bir an için yenik düştüğü bir sınavdır. Bunların 
(ayartmaların) ruh üzerinde uyguladığı güç o 

kadar büyüktür ki, sonunda doğaüstü ve 
kötücül bir gücün sizi yıkıma sürüklediği ve 
tutkular içinde mahvettiği izlenimine 
kapılırsınız. 
54 Tanrı'nın önünde ruhun sorumluluğu ne 
kadar büyüktür! Beden bu sorumluluğu 
üstlenmemiştir. Ölüm geldiğinde toprakta 
nasıl sonsuza dek dinlendiğini görün. 
Ruhunuzun içinde yaşadığınız bu evden daha 
mükemmel evlerde yaşamaya layık olabilmesi 
için ne zaman liyakat kazanacaksınız? 
55 Dünya size sadece kibre, gurura ve sahte 
büyüklüğe tanıklık eden taçlar sunar. Bu boş 
şeylerin ötesine geçmeyi bilen ruh için ahirette 
başka bir taç saklıdır, bilgeliğimin tacı. (53, 9 - 
11) 
56 Yaşam bedenden çok ruhta kendini 
göstermelidir. Bu dünyada kaç kişi yaşadı; ama 
ne kadar azı ruhsal olarak yaşadı, her insanda 
var olan lütfu, Yaratıcının insanın içine 
yerleştirdiği o İlahi kıvılcımı ifade etti. 
57 Eğer insanlar zihinlerinde durugörü 
yeteneğini koruyabilselerdi, bu sayede 
geçmişlerini, bugünlerini ve geleceklerini 
görebilirlerdi. 
58 Ruh benim ilahi bilgelik kitabım gibidir. Ne 
kadar çok şey içeriyor! Durmadan size 
açıklayacağı bir şeyler var - bazen o kadar 
derin açıklamalar ki sizin için anlaşılmaz 
oluyorlar. 
59. Her insanda mevcut olan bu ışık kıvılcımı, 
insanı ruhani olana bağlayan bağdır, onu öte 
dünyayla ve Babasıyla temasa geçiren şeydir. 
(201, 37 - 40) 
60 Ah, keşke maddi doğanız ruhunuzun görme 
yetisi aracılığıyla aldığı şeyleri 
özümseyebilseydi! Bedeniniz maddi doğası 
nedeniyle hiçbir şey algılamasa bile, ruhunuz 
bakmaktan asla vazgeçmez. Ruhunuzu ne 
zaman anlayabileceksiniz? (266, 11) 
61 Hayatı zalimce bulduğunuz için sevmeyen 
sizler, insanda vicdanın önemini kabul 
etmediğiniz ve kendinize onun rehberlik 
etmesine izin vermediğiniz sürece, gerçek 
değerde hiçbir şey bulamayacaksınız. 
62 Ruhu maddenin [nefsin] ve tutkularının 
üzerinde daha yüksek bir yaşama yükselten 
vicdandır. Eğer bunu eyleme dönüştürmeyi 
başarabilirseniz, ruhsallaştırma size Tanrı'nın 
büyük sevgisini hissettirecektir. O zaman 
hayatın anlamını anlayacak, güzelliğini görecek 
ve bilgeliğini keşfedeceksiniz. O zaman buna 
neden hayat dediğimi anlayacaksınız. 



63 Kim bu öğretiyi öğrendikten ve anladıktan 
sonra, bunun doğru olmadığını söyleyerek 
reddetmeye cesaret edebilir? 
64 Gerçek değerinizin vicdanınıza dayandığını 
anladığınızda, Babanız tarafından yaratılan her 
şeyle uyum içinde yaşayacaksınız. 
65 O zaman vicdan zavallı insan yaşamını 
güzelleştirecektir; ancak bundan önce insan, 
adalet ve bilgelik yolunu izlemek için kendisini 
Tanrı'dan ayıran tüm tutkulardan 
uzaklaşmalıdır. O zaman sizin için gerçek 
yaşam başlayacaktır, bugün neyi 
küçümsediğinizi bilmediğiniz ve mükemmelliği 
hakkında hiçbir fikriniz olmadığı için 
kayıtsızlıkla baktığınız yaşam. (11, 44 - 48) 
 
Tanrı'nın insandaki tapınağı 
66 İnsanlığın Benim hakkımdaki anlayışı 
çocukçadır, çünkü ona durmaksızın verdiğim 
vahiyleri kavrayamamıştır. Kendini nasıl 
hazırlayacağını bilen kişi için, Ben görünürüm, 
dokunulabilirim ve her yerde varım; ama 
materyalizm onu katılaştırdığı için duyarlılığı 
olmayan kişi için, Benim var olduğumu 
kavramak zordur ve Benim ölçülemeyecek 
kadar uzak olduğumu, Benim herhangi bir 
şekilde hissedilmemin veya görülmemin 
imkansız olduğunu hisseder. 
67 İnsan Beni içinde taşıdığını, ruhunda ve 
vicdanının ışığında İlahi Olan'ın saf varlığına 
sahip olduğunu bilmelidir. (83, 50 - 51) 
68. Bu zamanın insanlarını ağırlaştıran acı, 
onları farkında olmadan adım adım iç mabedin 
kapılarına götürür; bu kapılar karşısında 
devam edemeyerek soracaklardır: "Tanrım, 
neredesin?" Ve tapınağın içinden Efendi'nin 
lütufkâr sesi duyulacak ve onlara şöyle 
diyecektir: "Her zaman ikamet ettiğim 
yerdeyim - vicdanınızda." (104, 50) 
69 Sen Benim içimde doğdun. Baba'dan ruhsal 
ve maddi yaşam aldınız. Mecazi anlamda size 
şunu söyleyebilirim: Siz Benim içimde 
doğarken, Ben de sizin içinizde doğdum. 
70 Vicdanınızda doğuyorum, gelişiminizde 
büyüyorum ve sevinçle "Rab Benimle" 
diyebilmeniz için sevgi işlerinizde Kendimi tam 
olarak gösteriyorum. (138, 68 - 69) 
71 Bugün hala çocuk öğrencilersiniz ve 
öğretimi her zaman doğru anlayamazsınız; 
ama şimdilik Tanrı'yla yüreğinizle, 
düşüncelerinizle konuşun; O size varlığınızın 
en derin yerinden yanıt verecektir. 
Vicdanınızda konuşacak olan O'nun mesajı, 

yavaş yavaş keşfedeceğiniz ve daha sonra 
alışacağınız net, bilge ve sevgi dolu bir ses 
olacaktır. (205, 47) 
72 Bu Üçüncü Çağ'da öğrencilerimin 
yüreklerinde Kutsal Ruh'un Kilisesi'ni 
kuracağım. Orada Yaratıcı Tanrı, güçlü Tanrı, 
İkinci Çağ'da insan olan Tanrı, sonsuz bilgeliğe 
sahip Tanrı yaşayacaktır. O içinizde yaşar, ama 
O'nu hissetmek ve Sözü'nün sesini duymak 
istiyorsanız, kendinizi içsel olarak 
hazırlamalısınız. 
73 İyilik yapan kişi benim varlığımı içinde 
hisseder, alçakgönüllü olan ya da her 
komşusunda bir kardeş gören kişi gibi. 
74 Ruhunuzun içinde Kutsal Ruh'un tapınağı 
vardır. Bu diyar yok edilemez, onu yıkabilecek 
hiçbir fırtına ya da kasırga yoktur. İnsan 
bakışına görünmez ve dokunulmazdır, temel 
direkleri iyilikte büyüme arzusu olmalıdır. 
Kubbesi Baba'nın çocuklarına bahşettiği 
lütuftur, kapısı İlahi Anne'nin sevgisidir; çünkü 
kapımı çalan herkes Cennetteki Anne'nin 
kalbine dokunacaktır. 
75 Öğrenciler, yanlış yorumlarla yoldan 
sapanlardan olmamanız için, Kutsal Ruh'un 
Kilisesi'nde yaşayan gerçek şudur. Taştan 
kiliseler yalnızca birer simgeydi ve onlardan bir 
taş bile diğerinin üzerinde kalmayacaktı. 
76 İçinizdeki sunakta her zaman iman ateşinin 
yanmasını ve çalışmalarınızla bir gün büyük 
mabedin üzerine oturacağı temelleri attığınızı 
anlamanızı istiyorum. Tüm insanları farklı 
fikirleriyle sınıyor ve etkiliyorum, çünkü 
herkesi tapınağımın inşasında pay sahibi 
yapacağım. (148,44-48) 
  

Bölüm 33 - Erkek ve kadın, ebeveynler 
ve çocuklar, evlilik ve aile  
 
Erkek ve kadın arasındaki ilişki  
1 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 bir 
kadının olduğu kadar bir erkeğin de kalbiydi. 
Bununla, ihtiyacı olanlar için bir inanç, manevi 
güç ve merhamet asası olmanız için size bir 
yardım vermek istedim. (256, 55) 
2 Baba olmanın mutluluğunu paylaşmanızı 
istedim ve bu yüzden sizi insanların 
ebeveynleri yaptım ki size benzeyen ve size 



gönderdiğim ruhani varlıkların enkarne olacağı 
varlıklara şekil veresiniz. İlahi ve Ebedi olanın 
içinde anne sevgisi olduğu için, insan 
hayatında bunu somutlaştıracak bir varlık 
olmasını istedim ve bu varlık kadındır. 
3 Başlangıçta insan iki parçaya bölündü ve 
böylece biri erkek, diğeri kadın olmak üzere iki 
cinsiyet yaratıldı; erkekte güç, zeka, asalet; 
kadında şefkat, zarafet, güzellik. Biri tohum, 
diğeri ise verimli toprak. Burada sadece 
birleştiklerinde kendilerini tam, mükemmel ve 
mutlu hissedebilen iki varlık görüyorsunuz. 
Uyum içinde tek bir "beden", tek bir irade ve 
tek bir ideal oluşturacaklardır. 
4 Bu birliktelik Ruh'tan ve sevgiden 
esinlendiğinde evlilik olarak adlandırılır. (38, 
29 - 31) 
5 Size doğrusunu söyleyeyim: Bu zamanda 
erkeklerin ve kadınların yollarından saptıklarını 
görüyorum. 
6 Yükümlülüklerini yerine getirmeyen 
erkekler, annelikten kaçınan kadınlar ve 
erkeğin kadının başı olduğu eski zamanlarda 
size söylenmiş olmasına rağmen, erkeğe ait 
olan alanlara giren başkalarını keşfediyorum. 
7 Kadın bu yüzden kendini aşağılanmış 
hissetmemelidir, çünkü şimdi size kadının 
erkeğin yüreği olduğunu söylüyorum. 
8 İşte bu yüzden evliliği kurdum ve kutsadım. 
Çünkü ruhen eşit ama fiziksel olarak farklı olan 
bu iki varlığın birliğinde mükemmel durum 
vardır. (66, 68 - 69) 
9 İlahi yasaları sevgiyle yerine getirerek barış, 
ışık ve uyum cennetinde yaşamaya çalışan ne 
kadar az kişi var. 
10 İnsanların kat ettiği yol çok uzundur, ama 
yine de yaşamlarında yalnızca acı ve hayal 
kırıklığı biriktiren yasak meyveleri yemeyi 
tercih ederler. Yasak meyveler, Tanrı onları 
yarattığı için iyi olan, ancak uygun şekilde 
hazırlanmadığında veya aşırı kullanıldığında 
insan için zararlı hale gelebilen meyvelerdir. 
11 Erkek ve kadın yaşamın meyvesini 
hazırlıksız alır ve yeryüzünde insan olmak 
üzere yeni varlıklar doğurduklarında Yaratıcı'ya 
karşı sorumluluklarının farkında olmazlar. (34, 
12 - 14) 
12 Bazıları Bana soruyor: "Tanrım, insan 
sevgisi Senin gözünde kabul edilemez ve 
iğrenç midir ve Sen yalnızca ruhani sevgiyi mi 
onaylarsın?" 
13 Hayır, millet. Sevginin en yüksek ve en saf 
duygularının ruha ait olduğu doğrudur, ama 

aynı zamanda sevebilsin diye insan bedenine 
bir kalp yerleştirdim ve ona duygular verdim ki 
bunlar aracılığıyla kendisini çevreleyen her 
şeyi sevebilsin. 
14 Kökleri yalnızca fiziksel olan sevgi, yollarını 
aydınlatan bir vicdandan yoksun oldukları için 
duygusuz varlıklara özgüdür. Dahası, size iyi 
meyvelerin her zaman iyi birliklerden 
çıkacağını ve ışık varlıklarının onlarda enkarne 
olacağını söylüyorum. (127,7 - 8, 10) 
15 Sizden insanüstü fedakârlıklar yapmanızı 
istemiyorum. Ne erkekten Beni takip etmek 
için erkek olmaktan vazgeçmesini istedim, ne 
de kadından ruhani bir görevi yerine getirmek 
için erkek olmaktan vazgeçmesini istedim. Ben 
ne kocayı eşinden ayırdım, ne de kadını Bana 
hizmet etsin diye kocasından uzaklaştırdım; ne 
de anne babalara Beni izlemek için çocuklarını 
terk etmelerini ya da işlerini bırakmalarını 
söyledim. 
16 Birine ve diğerine, onları "bu bağın işçileri" 
yaptığımda, Benim hizmetkârlarım olmak için 
insan olmaktan vazgeçmemeleri gerektiğini ve 
bu nedenle Tanrı'ya ait olanı Tanrı'ya ve 
dünyaya ait olanı dünyaya vermeyi anlamaları 
gerektiğini anlattım. (133, 55 - 56) 
 
İnsanın doğası ve görevi  
17 Siz erkeklere bir miras, bir mülk, sevmeniz 
ve bakmanız için size emanet edilmiş bir eş 
verdim. Yine de arkadaşınız, anlayışsızlığınız 
yüzünden önümde ağlayıp sızlayarak Bana 
geldi. 
18 Size güçlü olduğunuzu, "benim suretimde 
ve benzerliğimde" yaratıldığınızı söyledim. 
Ancak ben size kadını aşağılamanızı ve köleniz 
yapmanızı emretmedim. 
19 Evinizde Beni temsil etmeniz için sizi güçlü 
kıldım: erdemde, yetenekte güçlü kıldım ve 
dünyevi yaşamınızda tamamlayıcı olarak size 
bir kadın arkadaş verdim, böylece karşılıklı 
sevgide denemelere ve değişen talihlere karşı 
koyma gücü bulabilesiniz. (6, 61) 
20 Unutmayın ki erdemli kadınların hassas ve 
zayıf yanlarını arayarak onları ağlarına 
düşürenler çoğu kez sizler oldunuz. Ama 
eskiden berrak olup da şimdi sönük olan 
aynaları, ruhlarının saflığını ve güzelliğini 
yeniden yansıtacak hale getireceksin. 
21 Eskiden ahlaksız bir yaşama sürüklediğiniz 
kişileri bugün neden hor görüyorsunuz? Neden 
kadınların yozlaşmasından şikayet 
ediyorsunuz? Şunu anlayın ki, eğer onları 



benim yasamın, yani yüreğin ve ruhun, 
saygının ve hayırseverliğin yasasının yolundan 
götürseydiniz, onları alçaltan tutkuyla değil, 
yücelten sevgiyle sevseydiniz, ağlayıp 
yakınmanız için bir nedeniniz olmazdı ve onlar 
da düşmezlerdi. 
22 Erkek kadında erdem ve güzellik arar ve 
bekler. Ama hak etmediğiniz bir şeyi neden 
talep ediyorsunuz? 
23 Görüyorum ki çok az meziyetiniz olmasına 
rağmen hâlâ büyük meziyetlere sahip 
olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yıktıklarınızı 
eserlerinizle, sözlerinizle ve düşüncelerinizle 
yeniden inşa edin ve onura, ahlaka ve erdeme 
sahip oldukları değeri verin. 
24 Eğer bu şekilde çabalarsanız, İsa'ya kurtuluş 
işinde yardım etmiş olacaksınız ve iyi eşler ve 
onurlu anneler tarafından onurlandırılan evleri 
gördüğünüzde yüreğiniz sevinçle dolacak. 
Erdemin, onu kaybetmiş olanlara geri 
döndüğünü gördüğünüzde sevinciniz büyük 
olacaktır. 
25 Kurtuluş herkes içindir. Neden en büyük 
günahkâr bile kurtulmasın? İşte bu nedenle 
size diyorum ki: Öğretilerimin ışığıyla onlara 
yeni bir umut aşılayarak mahvolmalarına 
neden olduklarınızı kurtarmak için Benimle 
birlikte çalışın. Sevgi dolu düşüncelerim 
onların zihinlerine ve kalplerine ulaşsın. 
Mesajımı onlara hapishanelerde ve 
hastanelerde, hatta bataklıktaki yerlerde de 
ulaştırın. Çünkü orada pişmanlık ve acıyla 
ağlayacaklar, çünkü dünya ayartılarıyla onları 
yıkıma sürüklerken yeterince güçlü değillerdi. 
26 Her kadın bir zamanlar çocuktu, her kadın 
bir zamanlar bakireydi, bu nedenle empatiyle 
onun yüreğine ulaşabilirdiniz. 
27 Bu erdemleri lekelememiş olanları 
kullanacağım ve bu görevi onlara emanet 
edeceğim. Size söylediğimi hatırlayın: 
"Yaptıklarınızla tanınacaksınız." Ruh'un 
dünyevi tezahürler aracılığıyla konuşmasına 
izin verin. 
28 Fakat Benim tarafımdan o varlığa 
yerleştirilen sevginin cazibesine saygı 
göstermeye istekli olmayanlara şunu 
söylüyorum: Hissettiğiniz sevgi olmadığı halde 
neden sevdiğinizi söylüyorsunuz? Neden 
başkalarının düşmesine neden oluyorsunuz ve 
sizi hiçbir şey durdurmuyor? Bir düşünün: 
Yaprakları dökülmüş bu çiçeklere yaptığınız 
şey annenize, kız kardeşinize ya da çok 
sevdiğiniz ve bu nedenle saygı duyduğunuz 

eşinize yapılsaydı kalbiniz ne hissederdi? 
Onları büyük bir sevgiyle yetiştiren 
ebeveynlerinde açtığınız yaraları hiç 
düşündünüz mü? 
29 Ekmediğinizi biçip biçemeyeceğinizi 
vicdanınızın ışığında doğru bir incelemeyle 
yüreğinize sorun. 
30 Komşularınızı incitmeye devam ederseniz 
gelecekteki yaşamınız için ne hazırlıyorsunuz? 
Kaç kişi kurbanınız olacak? Senin sonun ne 
olacak? Doğrusu size söylüyorum, 
tutkularınızın kasırgasında birçok kişiyi kurban 
ettiniz; bazıları şimdiki zamanınıza, diğerleri 
geçmişinize ait. 
31 Sadakatsizliklerin ve yalanların cenneti olan 
kalbin ve ağzın, gerçeğin ve iffetli sevginin 
cenneti olmasını istiyorum. 
32 Söz ve örneğinizle komşularınızın yolunu 
aydınlatın ki, düşmüş kadınların kurtarıcıları 
olabilesiniz. Ah, keşke her biriniz en azından 
bir tanesini kurtarabilseniz! 
33 O kadın hakkında kötü konuşmayın, çünkü 
birini yaralayan incitici söz onu duyan herkesi 
incitir - çünkü o andan itibaren onlar da kötü 
yargıçlar haline gelirler. 
34 Başkalarının eylem biçimlerine ve sırlarına 
saygı gösterin; çünkü onları yargılamak size 
düşmez. Günaha düşmüş ve eski haline 
getireceğim insanları, saflık gösterip yine de 
günah işleyen ikiyüzlülere tercih ederim. 
Büyük bir günahkârı, ama samimi olanı, sahte 
bir erdem gösterisine tercih ederim. Eğer 
kendinizi süslemek istiyorsanız, bu 
samimiyetin şenlikli giysileri olsun. 
35 Yüksek duygulara sahip erdemli bir kadın 
bulursanız ve onu sevmenize rağmen ona 
gelmeye layık olmadığınızı hissederseniz ve 
bunun üzerine onu aşağılar ve hor görürseniz 
ve günahınızın acısını çekip kabul ettikten 
sonra teselli için ona dönerseniz, kapısını 
boşuna çalmış olursunuz. 
36 Her erkeğin yaşamında rol oynayan tüm 
kadınlar ondan sevgi, saygı ve anlayış 
sözcüklerini ve duygularını almış olsalardı, 
dünyanız şu anda günahın doruğunda olmazdı. 
(235,18 - 32) 
 
Kadın, eş ve anne  
37 Kadınlar, dualarınızla yeryüzünde az da olsa 
barışı sağlayan sizlersiniz - yuvanın sadık 
koruyucuları olarak yuvanın sevginin 
sıcaklığından yoksun kalmamasını sağlayanlar. 
Bu şekilde, insan gururunu kırmak için 



kendinizi Anneniz Meryem'le birleştirirsiniz. 
(130, 53) 
38 Kadınlar, bu dünyanın yolunu 
gözyaşlarınızla ıslatan ve bu hayattaki 
yürüyüşünüzü kanla işaretleyen sizler: Benimle 
dinlenin ki yeni bir güç kazanın ve yeryüzünde 
size emanet ettiğim evin sağlam temeli, 
yuvanın ateşi, sevginin sığınağı olmaya devam 
edin. Böylece kanatları eşinizi ve çocuklarınızı 
saran bir tarla kuşu olmaya devam 
edebilirsiniz. Seni kutsuyorum. 
39 Erkeği yüceltiyorum ve kadının yerini 
erkeğin sağında tutuyorum. Evliliği 
kutsuyorum ve aileyi kutsuyorum. 
40 Şu anda, daha önce insan tarafından 
yerlerinden edildikleri için her şeyi düzeltmek 
üzere sevgi kılıcıyla geliyorum. (217, 29 - 31) 
41 Size doğrusunu söyleyeyim, insanın 
yenilenmesi kadınla başlamalıdır ki, yarının 
erkekleri olacak meyveleri, sizi yozlaşmaya 
götüren lekelerden arınmış olsun. 
42 Bundan sonra bu onarım işinde üzerine 
düşeni yapmak erkeğe düşecektir, çünkü bir 
kadını yozlaştıran herkes onu yeniden ayağa 
kaldırmak zorunda kalacaktır. 
43 Bugün sana, yolunda tökezleyen kadını 
kurtarmanı ilham ettim; kurtardığın kadını 
Bana sunduğunda, bir daha düşmemesi için 
ona bir çiçek, bereket ve çok büyük bir huzur 
vereceğim. 
44 Bu görevi bu şekilde yerine getirirseniz, 
dünya tarafından yaralanmış olan varlıklar 
İsa'nın sevgisinin kalplerine girdiğini 
hissedeceklerdir. 
45 Dualarında Bana şöyle dedikleri zaman 
işiteceğim: "Babam, günahıma bakma, yalnızca 
acıma bak. Nankörlüğümü yargılama, sadece 
üzüntüme bak." O anda Benim tesellim o acı 
çeken kalbin üzerine inecek ve gözyaşlarıyla 
kendini arındıracaktır. Bir bilseniz ki, 
günahkârın duası, kendini doğru ve temiz 
sanan gururlunun duasından daha çok 
hissedilir. (235, 16 - 17, 43 - 45) 
46 Size hayat verdiğim sevgi konusunda 
insanlar çok az kanıt ya da özellik gösterirler. 
Tüm insani duygular arasında İlahi sevgiye en 
çok benzeyen anne sevgisidir, çünkü özverili 
olma, kendini inkâr etme ve fedakârlık 
pahasına da olsa çocuğunu mutlu etme 
arzusudur. (242, 39) 
47 Siz kısır kadınlara Üstat şöyle der: 
Rahminizin bir yaşam pınarı olmasını çok 
arzuladınız ve istediniz ve bir akşam ya da bir 

sabah içinizde şefkatli bir kalbin çarpıntısının 
duyulmasını umdunuz. Ama günler ve geceler 
geçti ve göğsünüzden sadece hıçkırıklar kaçtı, 
çünkü hiçbir çocuk kapınızı çalmadı. 
48 Beni işiten ve bilim tarafından tüm 
umutlarından yoksun bırakılmış olan sizlerden 
kaç kişi, Benim gücüme inanabilmeniz için 
verimli olmak zorunda kalacak ve birçoğu bu 
mucize aracılığıyla Beni tanıyacak. İzle ve 
sabırlı ol. Sözlerimi unutma! (38, 42 - 43) 
 
Çocukların ve gençlerin eğitimi  
49 Aile babaları, hatalardan ve kötü 
örneklerden kaçının. Sizden mükemmellik 
beklemiyorum, sadece çocuklarınız için sevgi 
ve özen istiyorum. Kendinizi ruhsal ve fiziksel 
olarak hazırlayın, çünkü öte dünyada büyük 
ruhsal varlık lejyonları aranızda insan olmak 
için uygun anı bekliyor. 
50 İnsanların vaat edilen kentin yakın 
olduğunu görmeleri ve çocuklarının Yeni 
Yeruşalim'de yaşamaya ulaşmaları için sadece 
sayıca değil, erdemce de artacak ve çoğalacak 
yeni bir insanlık istiyorum. 
51 Yeryüzünün sevgi meyveleri olan iyi niyetli 
insanlarla dolmasını istiyorum. 
52 Bu zamanın Sodom ve Gomorra'sını yok 
edin, yüreğinizin onların günahlarına 
alışmasına izin vermeyin ve onların sakinleri 
gibi olmayın. (38, 44 -47) 
53 Çocuklarınıza gayretle yol gösterin, onlara 
Ruhun ve Maddenin Yasalarını yerine 
getirmeyi öğretin; ve eğer onları ihlal 
ederlerse, onları azarlayın, çünkü siz 
ebeveynler olarak yeryüzünde Beni temsil 
ediyorsunuz. Kutsal bir öfkeyle dolu olarak 
Yeruşalim tüccarlarına tüm zamanlar için bir 
ders veren, Tanrı'nın davasını, değişmez 
yasaları savunan İsa'yı hatırlayın. (41, 57) 
54 Bugün artık küçük çocuklar değilsiniz ve 
öğretilerimin anlamını anlayabilirsiniz. Ayrıca 
ruhunuzun sahip olduğunuz bedenle aynı anda 
var olmadığını ve birinin kökeninin diğerininki 
olmadığını da biliyorsunuz. Kucağınıza aldığınız 
o çocuklar kalplerinde masumiyeti taşırlar, 
ancak zihinlerinde bazen kendi 
ebeveynlerininkinden daha uzun ve daha 
kötücül bir geçmiş barındırırlar. Ruhlarının 
gelişim yolunda ilerleyebilmesi için bu kalpleri 
besleyecek olanların sorumluluğu ne kadar 
büyüktür. 
55 Bu yüzden çocuklarınıza daha az sevgiyle 
bakmayın. Onların kim olduklarını ya da ne 



yaptıklarını bilmediğinizi unutmayın. Aksine, 
onlara karşı şefkatinizi ve sevginizi artırın ve 
bedenleri ve kanları açısından geçici 
ebeveynleri olduğunuz ruhani kardeşlerinize 
rehber ve danışman olmanız için merhametini 
içinize yerleştirdiği için Babanıza teşekkür 
edin. (56, 31 - 32) 
56 Aile babalarına, çocuklarının maddi 
gelecekleriyle ilgilendikleri gibi, bu konuda 
dünyaya getirdikleri misyon nedeniyle manevi 
gelecekleriyle de ilgilenmeleri gerektiğini 
söylüyorum. (81, 64) 
57 Ruh enkarne olduğunda, tüm yetilerini 
beraberinde getirdiğini, kaderinin zaten yazılı 
olduğunu ve bu nedenle önce dünyada hiçbir 
şey almasına gerek olmadığını bilin. Bir mesaj 
ya da kefaret görevi getirir. Bazen (iyi) bir 
tohum biçer, bazen de bir borç öder. Ama bu 
yaşamda her zaman Babası tarafından 
kendisine verilen bir sevgi dersi alır. 
58 Çocuklarınıza bu yaşam boyunca rehberlik 
eden sizler, çocuksu masumiyet dönemi sona 
erdiğinde, Yasamın yolunu izlediklerini görün. 
Duygularını uyandırın, onlara kapasitelerini 
gösterin ve onları daima iyiliğe teşvik edin ve 
size gerçekten söylüyorum, bu şekilde Bana 
getirdiğiniz kişiler Benim sevgim olan o ilahi 
ateşten yayılan ışıkla dolup taşacaklardır. (99, 
64 - 65) 
59 Ruhsal olarak zaten uzun bir yol kat ettiniz 
ve şimdi yeni nesillerin en hassas 
çocukluklarından itibaren ortaya koydukları 
sezgi ve açılıma hayret ediyorsunuz. Çünkü 
onlar çok şey yaşamış ve şimdi insanlığı 
ilerletmek için yeniden gelen ruhlardır - 
bazıları ruhun yollarında, diğerleri ise 
yeteneklerine ve misyonlarına göre dünyanın 
yollarında. Ama onlarla birlikte tüm insanlar iç 
huzuru bulacaktır. Sizinle konuştuğum bu 
varlıklar sizin çocuklarınız olacak. (220, 14) 
60 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? 
61 Size doğrusunu söyleyeyim, sizi doğru yola 
iletecek olanlar vicdan ve akıldır. (271, 33 - 34) 
62 Kutsanmış masumiyete dünyanın 
ahlaksızlığı bulaşmış, gençler nefes kesen bir 
seyirle onun yolunu izlemiş ve bakireler de 
alçakgönüllülüğü, iffeti ve namusu 
kaybetmiştir. Tüm bu erdemler onların 

kalplerinden kayboldu. Dünyevi tutkuları 
beslemişlerdir ve yalnızca kendilerini 
mahvolmaya götüren zevkleri arzularlar. 
63 Ruhunuzun gelişiminde sağlam bir adım 
atabilmeniz ve yola koyulabilmeniz için sizinle 
tüm açıklığıyla konuşuyorum. (344, 48) 
64 Gençlere komşu sevgisini aşılayın, onlara 
büyük ve asil idealler verin; çünkü yarın 
adaletin, sevginin ve ruhun kutsal 
özgürlüğünün parladığı bir varoluşa ulaşmak 
için mücadele edecek olanlar gençler olacaktır. 
Kendinizi hazırlayın, çünkü kehanetlerin 
sözünü ettiği büyük savaş henüz gelmedi. 
(139, 12) 
 
Çocuklara ve bakirelere bir söz  
65 Siz çocukların hepinizin Bende İlahi bir 
Babası vardır ve eğer size maddi yaşamda 
insan ebeveynler verdiysem, bu onların 
bedeninize hayat vermeleri ve Cennetteki 
Babanızı sizinle birlikte temsil etmeleri içindi. 
Size, "Tanrı'yı yaratılmış her şeyden daha çok 
seveceksiniz" dedim ve ekledim: "Annene ve 
babana saygı göstereceksin". Bu yüzden 
görevlerinizi ihmal etmeyin. Eğer anne 
babanızın sevgisini minnetle kabul 
etmediyseniz ve hala bu dünyada iseler, onları 
kutsayın ve erdemlerini kabul edin. (9, 19) 
66 Bu gün özellikle, yarın varlıklarıyla yeni bir 
yuvanın yaşamını aydınlatmak zorunda olan 
kızlara sesleniyorum; onlar bilmelidirler ki eşin 
ve annenin yüreği, Ruh'un iç tapınağı 
aydınlattığı gibi o mabedi aydınlatan ışıklardır. 
67 Yeni yaşamınızın sizi gafil avlamaması için 
kendinizi şimdiden hazırlayın; çocuklarınızın 
yürüyeceği yolu şimdiden hazırlayın - bağrınıza 
yaklaşmak, bir forma ve insan yaşamına 
bürünmek, bir görevi yerine getirmek için 
saatini bekleyen o ruhani varlıkları. 
68 Restorasyon planlarımda, yenileme ve 
doğruluk çalışmalarımda iş ortaklarım olun. 
69 Bu dönemde adımlarınızı çevreleyen pek 
çok ayartıcı şeyden uzaklaşın. Pek çok kadının 
yok olduğu, pek çok mabedin kirletildiği ve pek 
çok lambanın söndüğü günahkâr şehirler için 
dua edin. 
70 Örneğinizle, insanlığın maneviyat 
eksikliğinin sonuçlarını durduracak yaşam, 
hakikat ve ışık tohumunu saçın. 
71 Bu halkın bakireleri: uyanın ve kendinizi 
savaşa hazırlayın! Kalbin tutkuları tarafından 
kör edilmeyin, gerçek olmayan tarafından kör 
edilmeyin. Sezgi, ilham, duyarlılık ve şefkat 



yeteneklerinizi geliştirin. Gerçekte güçlü olun 
ve bu yaşamın savaşıyla yüzleşmek için en iyi 
silahlarınızı hazırlayın. 
72 Sevgiyi kanınızla aktarmak için, 
çocuklarınıza yaşamın özünü, yani size çok 
sözünü ettiğim sevgiyi aktarmak için, önce onu 
deneyimlemeli, içinize işlemesine izin vermeli 
ve onu derinden hissetmelisiniz. Öğretilerimin 
kalplerinizde gerçekleştirmek istediği şey 
budur. (307, 31 - 36) 
 
Evlilik ve aile  
73 Evlilik yasası, erkek ve kadının birlikteliğinin 
Yaratıcı'yla bir antlaşma anlamına geldiğini 
anlamaları için baş ataların ruhu aracılığıyla 
konuşan bir ışık olarak inmiştir. Bu birleşmenin 
meyvesi, Tanrı'nın önünde birleşmiş olanın 
yeryüzünde çözülemeyeceğinin bir kanıtı 
olarak anne ve babasının kanının birlikte aktığı 
çocuktur. 
74 Anne ve babanın bir çocuk dünyaya 
getirdiklerinde hissettikleri mutluluk, 
Yaratıcının çok sevdiği çocuklarına hayat 
vererek Baba olduğunda yaşadığı mutluluğa 
benzer. Daha sonra, eş seçimini anlamanız ve 
komşunuzun eşini arzulamamanız için Musa 
aracılığıyla size yasalar verdiğimde, bunun 
nedeni insanların özgür iradeleri sayesinde 
zina ve tutku yollarına sapmış olmalarıydı. 
75 Bu zaman geçtikten sonra, İsa'da dünyaya 
geldim ve her zaman sevgi yasası olan lütufkar 
talimatımla evliliği ve onunla birlikte insan 
ahlakını ve erdemini yücelttim. Sözlerimi 
unutulmaz kılmak için benzetmelerle 
konuştum ve evliliği kutsal bir kurum haline 
getirdim. 
76 Şimdi yeniden aranızda olduğuma göre, 
kadın erkek hepinizden rica ediyorum: 
Evlilikten ne anladınız? Ne kadar azı tatmin 
edici cevap verebiliyor! Kutsal kurumum 
kirletildi, o yaşam pınarından ölüm ve acı 
fışkırdı. Bu yasa sayfasının saf beyazında erkek 
ve kadının lekeleri ve izleri vardır. Tatlı olması 
gereken meyve acıdır ve insanların içtiği kâse 
safra doludur. 
77 Yasalarımdan sapıyorsunuz ve 
tökezlediğinizde kendinize korkuyla 
soruyorsunuz: Neden bu kadar acı var? Çünkü 
nefsin arzuları her zaman vicdanın sesini 
bastırmıştır. Şimdi sana soruyorum: Size mutlu 
olmanız için gereken her şeyi verdiğim halde 
neden huzurunuz yok? 

78 Gök kubbeye mavi bir örtü serdim ki, onun 
altında "sevgi yuvalarınızı" inşa edebilesiniz, 
böylece orada, dünyanın ayartmalarından ve 
dolaşıklıklarından uzakta, kuşların sadeliğiyle 
yaşayabilesiniz; çünkü sadelikte ve içten duada 
kişi Krallığımın huzurunu ve birçok gizemin 
ifşasını hissedebilir. 
79 Benim İlahlığım önünde evlenen herkes - 
birlikteliği herhangi bir din adamı tarafından 
onaylanmamış olsa bile - Benimle bir anlaşma 
yapar; bu anlaşma tüm kaderlerin yazılı olduğu 
Tanrı'nın Kitabı'nda kayıtlı kalır. 
80 İç içe geçmiş bu iki ismi oradan kim 
silebilir? Benim yasamda birleşmiş olan şeyi 
dünyada kim çözebilir? 
81 Eğer sizi ayıracak olsaydım, Kendi İşimi yok 
ederdim. Eğer benden yeryüzünde birleşmeyi 
istediyseniz ve ben de bunu size bahşettiysem, 
neden daha sonra yeminlerinizi tutmuyor ve 
yeminlerinizi inkar ediyorsunuz? Bu Benim 
yasalarımla ve adımla alay etmek değil mi? 
(38, 32 - 37, 39 - 41) 
82 Kalbindeki saflığı koruyamayan, eşine ve 
çocuklarına şefkat ve anlayışın sıcaklığını 
veremeyen anne ve eş olan kadının kalbiyle 
konuştum. 
83 Erkekler ve kadınlar öncelikle insan 
yaşamlarında var olan vahim hataları 
düzeltmedikleri takdirde ruhaniliklerini nasıl 
artırabilirler? 
84 Benim işim, öğrencilerinin yaşamlarındaki 
eylemlerin samimiyeti ve doğruluğu 
aracılığıyla buna nasıl tanıklık edeceklerini 
bilmelerini gerektirir. 
85 Hem birine hem de diğerine soruyorum: 
Çocuğunuz var mı? O zaman onlara merhamet 
et. Onların ruhlarını bir an için bile olsa 
görebilseydiniz, kendinizi onların ebeveynleri 
olarak adlandırmaya layık hissetmezdiniz. 
Onlara kötü örnekler vermeyin, çocukların 
yanında bağırmaktan sakının. 
86 Biliyorum ki şu anda, daha önce hiç 
olmadığı kadar, evliliklerde sorunlar var - ilgili 
kişilerin tek bir çözüm bulduğu sorunlar: 
ayrılık, boşanma. 
87 Eğer insan ruhani bilgi konusunda gerekli 
bilgiye sahip olsaydı, böylesine vahim hatalar 
yapmazdı, çünkü dua ve ruhanileşme 
sayesinde en zor karışıklıkları çözecek ve en 
çetin sınavları geçecek ilhamı bulurdu. 
88 Işığım tüm kalplere ulaşır, kederli ve üzgün 
olanlara bile, onlara yaşamak için yeni bir 
cesaret verir. (312, 36 - 42) 



89 İkinci Çağ'da, Musa'nın Yasası'na göre 
evlenmiş olan birçok çiftin evine girdim ve 
birçoğunu nasıl bulduğumu biliyor musunuz? 
Kavga etmek, barış, sevgi ve güven 
tohumlarını yok etmek. Yüreklerinde, 
sofralarında ve ordugâhlarında düşmanlık ve 
anlaşmazlık gördüm. 
90 Ayrıca, evlilik hayatları yasalar tarafından 
onaylanmadan, yuvalarında küçük sevgililerini 
okşayan ve koruyan tarla kuşları gibi seven ve 
yaşayan birçok kişinin evine girdim. 
91 Aynı çatı altında yaşadıkları halde 
birbirlerini sevmeyen ne kadar çok kişi vardır 
ve birbirlerini sevmedikleri için birleşmiş değil, 
ruhen ayrılmışlardır! Yine de ilahi cezadan ya 
da beşeri kanunlardan veya toplumun 
yargısından korktukları için ayrılıklarının 
bilinmesine izin vermezler ve bu evlilik 
değildir; bu tür insanlarla ne birliktelik ne de 
doğruluk vardır. 
92 Yine de sahte birlikteliklerini sergiliyorlar, 
aileleri ve kiliseleri ziyaret ediyorlar, 
yürüyüşlere çıkıyorlar ve dünya onları 
kınamıyor çünkü sevgisizliklerini nasıl 
gizleyeceklerini biliyorlar. Öte yandan, birbirini 
seven kaç kişi gerçek birlikteliklerini saklamak, 
gizlemek ve anlayışsızlığa ve adaletsizliğe 
katlanmak zorundadır. 
93 İnsan, komşusunun hayatını doğru bir 
şekilde görecek ve yargılayacak kadar 
evrimleşmemiştir. Ruhani ve seküler yasaları 
ellerinde tutan bu insanlar, bu tür vakaları 
cezalandırmak için gerçek adaleti 
uygulamıyorlar. 
94 Ama size duyurduğum, insanlığın 
mükemmelleşeceği o anlayış ve kavrayış 
zamanları gelecek ve o zaman, Musa'dan 
önceki patrikler zamanında olduğu gibi, 
aşıkların birleşmesinin bugün çocuklarımla 
yaptığım gibi yapıldığını göreceksiniz: ruhani 
bir şekilde. Gelecek zamanlarda da böyle 
yapacaksınız: birleşecek olanların 
ebeveynlerinin, arkadaşlarının ve akrabalarının 
huzurunda, en büyük ruhanilik, kardeşlik ve 
neşe içinde. (357, 25 - 27) 
 

Bölüm 34 - Özgür irade ve vicdan  
 
Vicdan ve özgür iradenin önemi  
1 Dinleyin, öğrenciler: İnsan ruhsal armağanlar 
olarak irade ve vicdan özgürlüğüne sahiptir; 
herkes dünyaya erdemlerle donatılmış olarak 

gelir ve bunları kullanabilir. Ruhlarında 
vicdanın ışığı vardır; ancak beden gelişirken 
aynı zamanda tutkular, kötü eğilimler de gelişir 
ve bunlar erdemlerle savaş halindedir. 
2 Tanrı bunun olmasına izin verir çünkü 
mücadele olmadan liyakat olmaz ve bu 
nedenle ruhani yolda yükselmeniz için bu 
gereklidir. Eğer mücadele etmeselerdi 
Tanrı'nın çocuklarının liyakati ne olurdu? 
Dünyada özlediğiniz gibi mutlulukla dolu 
yaşasaydınız ne yapardınız? Etrafınız konfor ve 
zenginlikle çevriliyken ruhani ilerleme 
bekleyebilir misiniz? Hareketsiz durursunuz, 
çünkü mücadelenin olmadığı yerde erdem de 
yoktur. 
3 Ama yanlış anlamayın, çünkü mücadeleden 
söz ettiğimde, zayıflıklarınızın ve tutkularınızın 
üstesinden gelmek için geliştirdiğiniz 
mücadeleyi kastediyorum. Bu mücadeleler, 
insanların bencilliklerine ve maddi arzularına 
hakim olmalarına izin verdiğim tek 
mücadelelerdir; böylece vicdanla aydınlanan 
ruh gerçek yerini alabilir. 
4 Bu içsel mücadeleyi onaylıyorum, ancak 
insanların hırs ve kötülükle körleşmiş bir 
şekilde kendilerini yüceltme arzusuyla 
yürüttükleri mücadeleyi onaylamıyorum. (9, 
42 - 44) 
5 "Beden" [ruh] dünyanın uyarıcılarına tekrar 
tekrar yenik düşerken, ruh yükselişini ve 
ilerlemesini sağlamak için mücadele eder. 
Ancak ruh ve beden [ruh], her ikisi de yalnızca 
kendilerine izin verileni kullanırsa birbirleriyle 
uyum sağlayabilir ve benim öğretilerimin size 
gösterdiği de budur. 
6 Benim hukukumu her zaman nasıl 
uygulayabilirsiniz? Eylemlerinizin yargıcı olan 
vicdanın sesini dinleyerek. Size yerine 
getiremeyeceğiniz hiçbir şey emretmiyorum. 
Sizi mutluluğa giden yolun bir hayal 
olmadığına, aksine var olduğuna ikna etmek 
istiyorum ve burada size bu yolda nasıl 
seyahat edeceğinizi gösteriyorum. 
7 Yolu seçmekte özgürsünüz, ancak Baba 
olarak benim görevim size doğru olanı, en kısa 
olanı - her zaman size olan sevgim olan ilahi 
işaretin ışığıyla aydınlatılmış olanı 
göstermektir. Çünkü sizler, bilginizi 
doğrulayacak ve imanınızı canlandıracak yeni 
sözler duymaya susamış öğrencilersiniz. 
(148,53 - 55) 
8 Vicdanı varlığınıza yerleştirdim ki, tüm 
yollarınızda rehber olsun; çünkü vicdan iyiyi 



kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt edebilir. Bu 
ışıkla ne kandırılabilir ne de cahil olarak 
adlandırılabilirsiniz. Spiritüalist gerçeği 
biliyorsa nasıl komşusunu aldatabilir ya da 
kendini kandırmaya çalışabilir? (10, 32) 
9 Yeryüzündeki insan, sevgimin ve adaletimin 
bu unvanı verdiği bir prenstir ve başlangıçtan 
itibaren aldığı görev yeryüzünü yönetmekti. 
10 İrade özgürlüğünün İlahi armağanının 
üzerine, yaşamdaki yolunu aydınlatması için 
parlayan bir deniz feneri yerleştirdim: vicdan. 
11 Harekete geçme özgürlüğü ve iyiyi kötüden 
ayırt edebilmenizi sağlayan vicdan ışığı, 
Babamın sevgisinin ruhunuza miras bıraktığı 
en büyük armağanlardan ikisidir. Doğmadan 
önce ve öldükten sonra bile insanın 
içindedirler. Vicdan ona rehberlik eder ve ne 
umutsuzlukta, ne aklın kaybında ne de ölümün 
acısında ondan ayrılmaz, çünkü Ruh'la 
derinden birleşmiştir. (92, 32 - 34) 
12 Ruh, kurtuluşa erişmek için liyakat 
kazanacağı irade özgürlüğüne sahiptir. 
13 İzin verileni izin verilmeyenden ayırt etmek 
ve böylece yoldan çıkmamak için ruha özgür 
gelişim yolunda kim rehberlik eder, yol 
gösterir veya tavsiyede bulunur? Vicdan. 
14 Vicdan İlahi Kıvılcımdır, insanın günah 
işlememesine yardımcı olan daha yüksek bir 
ışık ve güçtür. Vicdan, insanı iyilikte kalmaya 
zorlayacak maddi bir güce sahip olsaydı, 
insanda ne gibi bir erdem olurdu? 
15 Bilmenizi isterim ki, erdem o sesi dinlemek, 
öğütlerinde asla yalan söylemediğine ya da 
hata yapmadığına ikna olmak ve talimatlarını 
sadakatle uygulamaktır. 
16 Kesinlikle anlayabileceğiniz gibi, bu sesi net 
bir şekilde duyabilmek için eğitim ve kişinin 
kendi üzerinde yoğunlaşması gerekir. Hanginiz 
şu anda bu itaati uyguluyor? Kendiniz cevap 
verin. 
17 Vicdan insanda her zaman kendini 
göstermiştir, ancak insan tüm yaşamının bu 
ışık tarafından yönlendirilmesine izin verecek 
gerekli gelişime ulaşmamıştır. Yasalara, 
talimatlara, kurallara, dinlere ve tavsiyelere 
ihtiyacı vardır. 
18 İnsanlar ruhlarıyla iletişim kurmaya 
başladıklarında ve ruhsal olanı dışarıda aramak 
yerine, onu içsel varlıklarında aradıklarında, 
onlar dinlemeden içlerinde her zaman canlı 
olan nazik, ikna edici, bilge ve adil sesi 
duyabilecekler ve vicdanın Tanrı'nın varlığı 
olduğunu, insanın Babası ve Yaratıcısı ile 

iletişim kuracağı gerçek aracı olduğunu 
anlayacaklardır. (287, 26 - 30) 
19 Hepinizin içinde Benim ışığım var, her ruh 
bu lütfa sahiptir; ancak bazılarında bu ışık 
gittikçe güçlenir, büyür, kendini duyurmak için 
dışarıya doğru nüfuz ederken, diğerlerinde 
sadece gizli, saklı, bilinçsiz bir durumda kalır. 
Ama gerçekten, size söylüyorum, bir insan 
ruhsal olarak ne kadar geri olursa olsun, her 
zaman iyi ile kötüyü ayırt edebilecektir, işte bu 
yüzden hepiniz yaptıklarınızdan Bana karşı 
sorumlusunuz. 
20 Size şunu söylemeliyim ki, bilginiz arttıkça 
sorumluluğunuz da artacaktır; çünkü o zaman 
vicdanın direktiflerine karşı daha duyarlı hale 
geleceksiniz. (310, 69 - 70) 
21 Bilmenizi isterim ki, bu dünyadaki tüm 
yaratıklar arasında ruh ve vicdanla donatılmış 
en ayrıcalıklı varlık sizsiniz. Kendi özgür 
iradenizle Bana götüren doğru yolu seçmeniz 
için size irade özgürlüğü verdim. Size 
önerdiğim yol çiçekli bir yol değil, dua, tövbe 
ve mücadeleden oluşan bir yoldur ve bu yolda 
vicdanınız sizi yönlendirecektir. (58, 42) 
22 İrade özgürlüğünden yoksun bırakılırsa 
ruha ne olur? Her şeyden önce, ruh olmazdı ve 
bu nedenle de En Yüce'ye layık bir yaratık 
olmazdı. Sizin yaptığınız makineler gibi bir şey 
olurdu, kendi hayatı olmayan, zekası, iradesi 
ve arzusu olmayan bir şey. (20, 37) 
23 İnsanoğluna irade özgürlüğü verdim. Ama 
kuruntusunda Beni suçlayacak kadar ileri 
giderse, ona irade ve anlayış da verdiğimi 
söyleyeceğim. Aynı zamanda ona 
tökezlememesi ve yoldan sapmaması için 
yasamı açıkladım ve ruhun yolunu aydınlatan 
ve onu sonsuz yaşama götüren içsel fener olan 
vicdanın ışığını onun içinde yaktım. 
24 Günah neden var, kötülük neden hüküm 
sürüyor ve savaşlar neden patlak veriyor? 
Çünkü insan vicdanının sesini dinlemez ve 
irade özgürlüğünü kötü kullanır. (46, 63 - 64) 
25 Dünya Beni duymuyor, çünkü Kendimi 
tanıttığım bu bedenlerin sesi sadece küçük bir 
menzile sahip. Bu nedenle, Benim bilgeliğim 
olan vicdanın sesi insanlarla konuşur ve 
bencilliklerinin büyüsü altında bu sesin 
çağrılarına sağır kalan, sadece dalkavukluğa ve 
dünyevi prestije dikkat eden ve kendilerini 
sosyal konumları ve güçleriyle sarhoş eden pek 
çok kişiyi şaşırtır. (164, 18) 
 
Özgür iradenin kötüye kullanılması  



26 Bugün insanlığın, özgür irade armağanını 
kötüye kullanmasının bir sonucu olarak ruhen 
zayıfladığını görüyorum. Bir adalet, sevgi, 
merhamet ve iyilik yolu tasarladım. İnsanoğlu 
kendisini yıkıma götüren bir başka görünür ışık 
yaratmıştır. 
27 Döndüğümde, sözüm size gitmek 
istemediğiniz yolu gösterecektir ve hiç 
kimsenin bu öğretinin kafanızı karıştırdığını ya 
da sizi kayıtsız bıraktığını söylemesi haksızlık ve 
mantıksızlık olacaktır. (126, 5 - 6) 
28 Birbirlerini yok eden, birbirlerinden nefret 
eden, suç işlemekten, hilekârlıktan ve 
hainlikten çekinmeden birbirlerinden güç alan 
insanlara bakın. Milyonlarca insan 
hemcinslerinin kurbanı olarak ölürken, 
diğerleri de ahlaksızlığın etkisi altında yok 
olmaktadır. İçlerinde ışık var mı? İçlerinde 
yaşayan ruh konuşuyor mu? Orada olan şey 
karanlık ve acıdır; özgür irade armağanının 
kötüye kullanılmasının ve içsel sese kulak 
verilmemesinin sonucudur; çünkü insanlar 
dikkatlerini hepinizin varlığında taşıdığı 
Tanrı'nın kıvılcımının ışığına, yani vicdan 
dediğiniz ilahi ışık huzmesine 
yöneltmemişlerdir. (79, 31) 
29 İrade özgürlüğü en yüksek ifadedir, yaşam 
yolunda insana bahşedilen en mükemmel 
özgürlük armağanıdır, öyle ki vicdanın öğütleri 
ve sınavları geçerken verilen mücadele 
sayesinde elde edilen iyilikte sebat onu 
Baba'nın koynuna ulaştıracaktır. Ancak irade 
özgürlüğü yerini ahlaksızlığa bırakmış, vicdan 
kulak ardı edilmiş, sadece dünyanın taleplerine 
kulak verilmiş ve maneviyatın yerini 
materyalizm almıştır. 
30 Bu kadar çok karışıklık ve sapma karşısında, 
öğretilerim bu zamanın insanlarına saçma 
gelecektir. Ama ben size bunun, insanları içine 
düştükleri uyuşukluktan kurtarmak için doğru 
öğreti olduğunu söylüyorum. (157, 15 - 16) 
31 Benim Sözüm yoldur, sizi mükemmelliğe 
götüren ilahi yasadır, ruhu yücelten ışıktır, 
ancak "beden" [ruh] uzlaşmazlığıyla kendini 
ortaya koyduğunda ve ruhunun iç çağrısını 
dinlemediğinde bulanıklaştı. 
32 daha önce "bedenin" dürtüsü altında 
boyun eğen ve kendisini çevreleyen dünyanın 
etkisi altında kalmasına izin veren ruh, lider 
konumunu savunmasız bir varlıkla değiştirmiş, 
insan tutkuları ve zayıflıkları tarafından rüzgar 
tarafından yönsüz bir şekilde savrulan çorak 

yapraklar gibi bir o yana bir bu yana 
sürüklenmiştir. 
33 Özgürlüğü en çok seven insan, İlahi 
İrade'nin ruhunun sonunda kendisine boyun 
eğdireceğinden ve kendisine zararlı olduğunu 
bildiği pek çok insani tatminden mahrum 
bırakacağından korktuğu için ona boyun 
eğmekten korkar; ve böylece onu gerçek 
yaşama götüren yolu terk eder. (97, 36) 
34 İnsanların irade özgürlüğünü zevkleri, adi 
tutkuları, düşmanlıkları ve intikamları için 
kullandıkları dönem artık sona ermektedir. 
Benim adaletim günah yollarını tıkar ve bunun 
yerine insanların başka yollarla boşuna 
aradıkları barış yolunu bulabilmeleri için 
uzlaşma ve yenilenme yolunu açar. (91, 80) 
35 Size özgür irade armağan ettim ve 
çocuklarıma bahşedilen bu kutsanmış 
özgürlüğe saygı gösterdim. Ama aynı zamanda 
varlığınıza vicdanın İlahi ışığını da yerleştirdim, 
öyle ki onun rehberliğinde yetilerinizi doğru 
yollara yönlendirebilesiniz. Ama sana 
söylüyorum: Ruh ve beden [ruh] arasındaki 
savaşta, ruh bir yenilgiye uğradı, acı verici bir 
düşüş yaşadı ve bu düşüş onu giderek daha 
fazla Hakikatin Kaynağı olan Ben'den 
uzaklaştırdı. 
36 Yenilgisi nihai değil, geçicidir; çünkü 
açlığına, susuzluğuna, çıplaklığına ve 
karanlığına daha fazla dayanamadığında 
uçurumunun derinliklerinden yükselecektir. 
Acı onun kurtuluşu olacak ve sonra vicdanının 
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, onları yalnızca ilahi 
yasaların yerine getirilmesine adayarak, 
Ruhuma sunabileceğiniz en iyi hizmet budur. 
(257, 65 - 66) 
 
Vicdanın dürtülerine gerekli uyum  
37 Şu anda sadece maddi varlıkları için 
yaşayan milyonlarca varlık gerçeklikten ne 
kadar uzaktır! Gözlerini gerçeğe nasıl 
açabilirler? Sadece vicdanın sesini dinleyerek - 
ki bu sesin duyulması için toplanması, üzerinde 
düşünülmesi ve dua edilmesi gerekir. (169, 16) 
38 İzlediğiniz yolun yukarı doğru gelişim yolu 
olup olmadığını bilmek istediğinizde, 
vicdanınıza danışmalısınız; eğer vicdanınızda 
huzur varsa ve kalbinizde hemcinslerinize karşı 
hayırseverlik ve iyi niyet varsa, ışığınızın hala 



parladığından ve sözünüzün teselli ve şifa 
verdiğinden emin olacaksınız. 
39 Ama açgözlülüğün, kötü niyetin, 
materyalizmin ve karnavalın yüreğinizde kök 
saldığını fark ederseniz, ışığınızın karanlığa, 
aldatmacaya dönüştüğünden emin 
olabilirsiniz. Baba sizi çağırdığında altın buğday 
yerine kirli bir hasat elde etmek ister misiniz? 
(73,45) 
40 Öğrenciler: Hata veya yanlış yapmak 
istemiyorsanız, eylemlerinizi vicdanınızın 
ışığında inceleyin ve onu bulandıran herhangi 
bir şey varsa, kendinizi iyice inceleyin; 
düzeltebilmeniz için lekeyi keşfedeceksiniz. 
41 İçinizde kendinize bakabileceğiniz ve saf 
olup olmadığınızı görebileceğiniz bir ayna 
vardır. 
42 Spiritüalist, saf olması için vicdan 
tarafından dikte edilmesi gereken eylemleriyle 
tanınmalıdır. Her kim bu şekilde davranırsa, 
kendisini benim öğrencim olarak 
adlandırmakta haklı olduğunu hissedecektir. 
43 Beni kim kandırabilir? Hiç kimse. Sizi ne 
yaptığınıza göre değil, bunu hangi niyetle 
yaptığınıza göre yargılıyorum. Ben sizin 
vicdanınızdayım ve onun ötesindeyim. 
Yaptıklarınızı ve nedenlerini bilemeyeceğime 
nasıl inanırsınız? (180, 11 - 13) 
 
Özgür irade ve vicdan arasındaki mücadele  
44 İlk insanlar yeryüzünde yaşamaya 
başladıklarında, Yaratıcı içlerine sevgisini 
yerleştirmiş ve onlara bir ruh vermiş, 
vicdanlarında ışığını tutuşturmuş ve aynı 
zamanda onlara irade özgürlüğü vermiştir. 
45 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, sadece 
duyularının sesiyle yönlendirilen, tutkuları 
tarafından yönetilen bir günah zincirini halka 
halka oluşturdular ve hemcinsleri arasında 
hata ve ayartma tohumları ektiler. 
46 Ancak bu şaşkın ruhani varlıkların yanı sıra, 
peygamberlerim de insanlığı uyandırmak, 
tehlikelere karşı uyarmak ve ona geleceğimi 
duyurmak için tanrısallığımın meleksi 
habercileri olarak geldiler. (250, 38 - 39) 
47 "Beden" [ruh], vicdan dediğiniz o içsel ışığın 
direktiflerini takip edemeyecek kadar inatçı ve 
inatçıydı ve kendisini içgüdülerinin ve 

tutkularının ahlaksızlığına iten dürtüleri takip 
etmeyi çok daha kolay buluyordu. 
48 İnsanlık uzun zamandır bu dünyadaki 
yaşam yolunda, hiçbir zaman susmayan vicdan 
ile kültünü ve yasasını materyalizmden 
çıkarmak isteyen "beden" arasında, bugüne 
kadar ne maddenin [ruhun] ne de ruhun zafer 
kazanmadığı zorlu bir mücadele içinde yürüdü, 
çünkü mücadele devam ediyor. 
49 Bana kimin galip geleceğini mi 
soruyorsunuz? Ve size söylüyorum ki, 
"bedende" Ruh aracılığıyla gerçekleşecek olan 
vicdanın mutlak zaferinden önce uzun zaman 
geçmeyecektir. 
50 Bu kadar mücadeleden ve bu kadar uzun 
bir uğraştan sonra, insani ve fani olan bedenin, 
benim ebedi ışığım olan vicdana boyun eğmesi 
gerektiğini anlamıyor musunuz? 
51 Bu kadar uzun bir mücadeleden sonra 
insanın, varlığında titreşen ve yaşayan o sese 
ve o ruhani yaşama karşı daha önce hiç sahip 
olmadığı bir duyarlılığa ve teslimiyete nihayet 
ulaşacağını anlayın. 
52 Hepiniz farkında olmadan bu noktaya doğru 
ilerliyorsunuz. Ancak iyiliğin ve adaletin 
yeryüzündeki zaferini gördüğünüzde, 
mücadelenin, savaşların ve denemelerin 
nedenini anlayacaksınız. (317, 21 - 26) 
53 İnsanın kendisini çevreleyen her şeyin 
önünde ve üstünde nasıl durduğunu; irade ve 
vicdan özgürlüğüne sahip tek varlık olduğunu 
görün. İnsanın tüm sapmaları, düşüşleri ve 
günahları bu irade özgürlüğünden 
kaynaklanmıştır. Ancak bunlar Yaratıcı'nın 
adaleti ve sonsuzluğu karşısında geçici 
günahlardır. Çünkü ahirette vicdan bedenin 
zayıflıklarına ve ruhun baştan çıkarıcılığına 
üstün gelecektir. Böylece bilgi olan ışığın 
cehalet olan karanlığa karşı zaferi gelecektir. 
Bu, sevgi, adalet ve uyum olan iyiliğin, 
bencillik, ahlaksızlık ve adaletsizlik olan 
kötülüğe karşı zaferi olacaktır. (295, 49) 
54 Benim için hiçbir şey imkansız değildir, 
Benim isteğim gerçekleşmiştir ve her zaman 
da gerçekleşecektir, zaman zaman sanki 
Benim değil de insanın isteği hüküm 
sürüyormuş gibi görünse bile. 
55 İnsanın özgür iradesinin yolu, yeryüzündeki 
egemenliği, kibrinin zaferleri, bazen güç 
kullanarak dayattığı kısıtlamalar, sonsuzlukla 
karşılaştırıldığında o kadar geçicidir ki, ilahi 
planları bir ölçüde değiştirebilirler; ama yarın 
ya da onların tamamlanması sırasında, 



Ruhumun iradesi tüm varlıklar üzerinde daha 
fazla açığa çıkacak, iyinin ayakta kalmasına izin 
verecek ve saf olmayanı ortadan kaldıracaktır. 
(280, 9 - 10) 
56 Bu dünyanın sınırlarının sevgi yoluyla 
ortadan kaldırılacağı ve dünyaların 
ruhsallaşma yoluyla birbirine yaklaşacağı 
zaman gelecektir. 
57 O zamana kadar, vicdan ve özgür irade 
arasındaki mücadele devam edecek ve insan 
bunu kullanarak hayatını istediği gibi 
şekillendirecektir. 
58 Bu iki güç arasındaki mücadele doruk 
noktasına ulaşacak ve zafer, Baba'sına mutlak 
bir sevgi sunarak O'na şöyle diyecek olan 
Ruh'un tarafında olacaktır: "Tanrım, irade 
özgürlüğümden vazgeçiyorum, sadece bende 
Senin isteğini gerçekleştir". 
59 Bu şekilde önüme geleni kutsayacağım ve 
onu ışığımla kuşatacağım; yine de kendisine 
bahşedilen o kutsanmış özgürlüğü asla ondan 
almayacağımı bilmesini sağlayacağım. Çünkü 
Babası'nın isteğini yerine getiren, sadık ve 
itaatkâr olan kişi, Rab'binin güvenine layıktır. 
(213, 61 - 64) 
 
Tanrı'nın yeni sözü aracılığıyla vicdanın 
keskinleştirilmesi  
60 Işık ve sevgi dolu öğretilerim ruhu 
güçlendirir, böylece ruh 'beden' [ruh] 
üzerindeki gücünü kullanabilir ve onu öylesine 
duyarlı hale getirir ki, vicdanın dürtüleri onun 
için her zamankinden daha algılanabilir hale 
gelir. 
61 Maneviyat, insanın ulaşmayı arzulaması 
gereken hedeftir; çünkü bu sayede insan 
vicdanıyla tam anlamıyla bütünleşebilecek ve 
nihayetinde iyiyi kötüden ayırt edebilecektir. 
62 İnsanın ruhani yükselişten yoksun olması 
nedeniyle, o derin ve bilge, tereddütsüz ve 
doğru iç ses yeterince duyulamamış ve 
yorumlanamamıştır ve bu nedenle insan, iyiyi 
kötüden gerçekten ayırt etmesini sağlayan 
sınırsız bilgiye ulaşamamıştır. 
63 Ama sadece bu değil, aynı zamanda her iyi 
dürtüyü takip etmek ve ışık dolu her ilhama 
itaat etmek için gerekli gücü kendinde bulmalı 
ve aynı zamanda her ayartmayı, her dürüst 
olmayan ya da kötü düşünceyi ya da duygu 
dürtüsünü reddetmelidir. (329, 56 - 57) 
64 İnsanlar kendi içlerinde sessizleştiklerinde 
ve yüksek akıllarının sesini, duymak 
istemedikleri o yargıcın sesini duyduklarında 

birbirlerini anlamaları ne kadar kolay olacaktır, 
çünkü onun onlara yaptıklarının tam tersini 
yapmalarını emrettiğini bilirler. 
65 Dahası, vicdanınızın emirlerini dinlemeye 
istekli değilseniz, öğretimi uygulamaya istekli 
ve itaatkâr olmadığınızı söyleyebilirim. Bunu 
teoride kabul ediyorsunuz ancak pratikte 
uygulamıyorsunuz. Ona ilahi bir öz 
atfediyorsunuz - Mesih'in çok büyük olduğunu 
ve öğretisinin mükemmel olduğunu 
söylüyorsunuz. Ama kimse Üstat gibi büyük 
olmak istemez, kimse onu gerçekten örnek 
alarak ona ulaşmak istemez. Ama şunu 
bilmelisiniz ki, ben sadece benim büyük 
olduğumu bilmeniz için değil, aynı zamanda 
hepinizin büyük olması için geldim. (287, 35 - 
36) 
66 Tüm insanları ve tüm ulusları yeni 
mesajımın etrafında toplayacağım, onları 
çobanın koyunlarını çağırdığı gibi çağıracağım 
ve onlara sert hava ve fırtınalardan 
sığınacakları bir ahırın huzurunu vereceğim. 
67 En ufak bir inanç ya da maneviyat izine 
sahip değilmiş gibi görünmelerine rağmen, 
ruhlarının en saf halinde ruhsal yaşamın 
ölümsüz ilkelerini muhafaza edenlerin ne 
kadar çok olduğunu göreceksiniz; size Tanrı'ya 
hiç saygı duymuyormuş gibi görünenlerin ne 
kadar çoğunun varlıklarının en iç kısmında 
içlerinde yıkılmaz bir sunak olduğunu fark 
edeceksiniz. 
68 Bu iç sunağın önünde insanlar, 
itaatsizliklerinden dolayı samimi bir tövbe 
içinde, günahları, kötü işleri ve hakaretleri için 
ağlamak üzere ruhsal olarak diz çökmek 
zorunda kalacaklardır. Orada, vicdan sunağının 
önünde, insan kibri çökecek ve böylece 
insanlar artık ırklarından dolayı kendilerini 
üstün görmeyeceklerdir. Ardından feragatler, 
tazminatlar ve nihayet sevgi ve 
alçakgönüllülüğün, inanç ve iyi niyetin yasal 
meyvesi olarak barış gelecektir. (321,9 - 11) 
 

Bölüm 35 - Düşüncelerin, duyguların 
ve iradenin gücü 
 
Düşünce gönderme ve alma ve bunların 
etkileri 
1 İnsan gözüyle görülemeyen ve insan bilimi 
tarafından algılanamayan güçler yaşamlarınız 
üzerinde sürekli olarak etkide bulunurlar. 



2 İyiler de vardır, kötüler de; kimi sağlık verir, 
kimi hastalık; aydınlık olanlar da vardır, 
karanlık olanlar da. 
3 Bu güçler nereden geliyor? Ruhunuzdan, 
öğrencilerinizden, zihninizden ve 
duygularınızdan. 
4 Bedenlenmiş ya da bedenlenmemiş her ruh 
düşündüğünde titreşimler gönderir; her duygu 
bir etki yaratır. Dünyanın bu titreşimlerle dolu 
olduğundan emin olabilirsiniz. 
5 Artık kişinin iyilik içinde düşündüğü ve 
yaşadığı yerde sağlıklı güçlerin ve etkilerin 
olması gerektiğini ve kişinin iyiliği, adaleti ve 
sevgiyi karakterize eden yasaların ve kuralların 
dışında yaşadığı yerde de sağlıksız güçlerin 
olması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. 
6 Her ikisi de odayı doldurur ve birbirleriyle 
savaşırlar; insanların duygusal yaşamı üzerinde 
etkileri vardır ve eğer ayırt edebilirlerse, iyi 
ilhamları kabul eder ve kötü etkileri 
reddederler. Ancak zayıf ve iyilik yapma 
konusunda eğitilmemişlerse, bu titreşimlere 
karşı koyamazlar ve kötülüğün kölesi olma ve 
onun egemenliğine boyun eğme tehlikesiyle 
karşı karşıya kalırlar. (40, 58 - 63) 
7 Evrendeki ruhani olan her şey, sizin için 
görünür ya da görünmez olan bir ışık 
kaynağıdır ve bu ışık güçtür, kudrettir, 
ilhamdır. Işık aynı zamanda sahip oldukları 
saflık ve heybete göre fikirlerden, 
kelimelerden ve eserlerden de akar. 
Materyalizmin köleleri için bunu algılamak 
daha zor olsa bile, fikir veya eser ne kadar 
yüksekse, titreşimi ve ondan yayılan ilham da 
o kadar hassas ve inceliklidir. Bununla birlikte, 
yüksek düşünce ve çalışmaların ruhani etkisi 
büyüktür. (16, 16) 
8 Zihninizden bir ışık fikri veya düşüncesi 
çıkarsa, faydalı amacını yerine getirmek üzere 
hedefine ulaşacaktır. Zihninizden iyilik 
düşünceleri yerine saf olmayan emanasyonlar 
yayılırsa, onları gönderdiğiniz her yere yalnızca 
zarar verirler. Size söylüyorum, düşünceler de 
eserlerdir ve bu nedenle vicdanınızda var olan 
kitapta yazılı kalırlar. 
9 İşleriniz ister iyi ister kötü olsun, dostunuz 
için dilediklerinizi kat kat fazlasıyla geri 
alacaksınız. Kendinize kötülük etmeniz, 
komşularınızdan birine kötülük etmenizden 
daha iyidir. 
10 Bu nedenle "İkinci Çağ "da size şöyle 
demiştim: "Ne ekerseniz onu biçersiniz"; 
çünkü bu yaşamdaki deneyimlerinizi tanımanız 

ve hasatlarınızın size ektiğiniz tohumun 
aynısını, ama çoğalarak vereceğini 
hatırlamanız gerekir. 
11 Ey insanlık, Efendinizin öğretilerini 
düşünmek, hissetmek ya da yaşamak 
istemediniz! (24, 15 - 18) 
12 Bu nedenle size düşüncenin gücünü 
bilmediğinizi söyledim. Bugün size düşüncenin 
ses ve işitme olduğunu, silah ve kalkan 
olduğunu söylüyorum. Yok etmenin yanı sıra 
yaratır da. Düşünce, birbirinden uzakta olanlar 
arasındaki mesafeyi kısaltır ve izini kaybettiği 
kişileri bulur. 
13 Savaş başlamadan önce silahlarınızı tanıyın. 
Kendilerini nasıl hazırlayacaklarını bilenler 
güçlü ve yenilmez olacaklardır. Cinayet 
silahları kullanmanıza gerek kalmayacaktır. 
Kılıcınız saf ve yüksek düşünce, kalkanınız 
inanç ve hayırseverlik olmalıdır. Sessizlikte bile 
sesiniz bir barış mesajı olarak yankılanacaktır. 
(76, 34) 
14 Dikkat edin, zihninizi kötü düşüncelerle 
kirletmeyin. Yaratıcıdır ve kötü bir fikre 
sığınırsanız, sizi daha düşük seviyelere 
sürükleme etkisine sahip olacak ve zihniniz 
karanlığa gömülecektir. (146, 60) 
15 Büyük bir insan grubunun birleşik 
düşünceleri kötü etkileri bastırabilecek ve 
putları kaidelerinden indirebilecektir. (160, 60) 
16 Bugün sizi temin ederim ki gelecekte 
düşünce yoluyla iletişim büyük bir açılıma 
ulaşacak; ve bu iletişim aracı sayesinde bugün 
hala halkları ve dünyaları ayıran pek çok engel 
ortadan kalkacak. Kendinizi zihinsel olarak 
Babanızla birleştirmeyi öğrendiğinizde, ruhun 
ruhla birleşmesine eriştiğinizde, kendinizi 
görünür ya da görünmez, mevcut ya da gaip, 
yakın ya da uzak kardeşlerinizle birleştirmekte 
ne gibi bir zorluk olabilir? (165, 15) 
17 Ne kadar kusurlu olurlarsa olsunlar, 
düşünceleriniz her zaman Bana ulaşır ve her 
zaman onlara duymanız gereken inançtan 
yoksun olsalar bile dualarınızı işitirim. Bunun 
nedeni Ruhumun tüm varlıkların titreşimlerini 
ve duygularını almasıdır. 
18 Ancak bencillikleri yüzünden birbirlerinden 
uzak duran, günümüzde kendilerini 
kaptırdıkları materyalizmin bir sonucu olarak 
ruhani yaşamdan uzaklaşan insanlar, 
düşünceleri aracılığıyla birbirleriyle iletişim 
kurmaya hazır değillerdir. 
19 Bununla birlikte, size ruhunuzu eğitmeye 
başlamanızın gerekli olduğunu söylüyorum. 



Bunu başarmak için, onlardan açıkça 
algılanabilir bir yanıt almasanız bile, ruh 
varlıklarıyla "konuşun". 
20 Yarın, herkes vermeyi öğrendiğinde, 
insanların hayal bile edemeyeceği bir ruhsal 
anlayışın daha fazla işaretini alacaklar. 
(238,51) 
  
Duyguların, arzuların veya korkuların gücü 
21 Her an sizden düşünce veya ruhani 
titreşimler yayılır, ancak çoğu durumda 
bencillik, nefret, şiddet, kibir ve temel tutkular 
yayarsınız. İncinirsiniz ve incindiğinizde 
hissedersiniz: ama sevmezsiniz ve bu nedenle 
sevildiğinizde hissetmezsiniz ve hastalıklı 
düşüncelerinizle yaşadığınız ortamı giderek 
daha fazla acıya doyurur ve varlığınızı 
rahatsızlıkla doldurursunuz. Ama ben size 
diyorum ki: Her şeyi barışla, uyumla, sevgiyle 
doyurun, o zaman mutlu olacaksınız. (16, 33) 
22 Sizden hoşlanmayanlar hakkında asla kötü 
düşünmeyin ve sizi anlamayanlara karşı kırıcı 
olmayın; çünkü siz kendiniz komşularınıza 
onlara karşı beslediğiniz en içten duyguları 
zihinsel olarak aktarırsınız. (105, 37) 
23 Şiddet yoluyla güçlü olmak isteyen insanları 
görüyor musunuz? Çok yakında hatalarından 
dolayı mahkum edildiklerini göreceksiniz. 
24 Onlara sadece sevginin yayılması olan iyilik 
yoluyla gerçekten büyük ve güçlü 
olunabileceğini kanıtlayacağım. (211, 22 - 23) 
25 Yüzünüzü kaldırıp umutla gülümseyecek ve 
korkmadan, kuşku duymadan gelecekle 
yüzleşecek inançtan yoksunsunuz, çünkü 
gelecekte Ben varım. 
26 Sırf böyle düşündüğünüz için ne kadar sık 
hasta oluyorsunuz; çünkü her fırsatta 
kıyametin peşinizde olduğunu ve acının sizi 
beklediğini düşünüyorsunuz. O zaman 
düşünceleriniz aracılığıyla karanlık güçleri 
kendinize çekersiniz ve bu güçlerle maddi 
yaşamınızı ve ruhani yükseliş yolunuzu 
gölgede bırakırsınız. 
27 Ama ben yaşama, gerçeğe, sonsuza, 
kusursuz esenliğe olan inancınızı yeniden 
canlandırmak ve size ışığı giymeyi öğretmek 
için yanınızdayım. (205, 28 - 29) 
 
Kendini fethetme eksikliği  
28 İnsan iki kat suçludur: sadece en yüksek 
öğretileri bilmesini engelleyen bandajın 
düşmesi için hiçbir çaba göstermediği için 
değil, aynı zamanda ruhani zevklerin aksine 

onu fiziksel zevklere ayartan maddenin 
prangalarından kendini kurtarmadığı için. 
Kendisini tutkuların egemenliği altına 
sokmasının ve ruhunun iyileşmek için hiçbir 
şey yapmayan topal bir adama benzemesine 
izin vermesinin nedeni budur. 
29 Her alanda insanların çoğunun dengesiz 
olduğunu görüyorum, her yerde sadece zayıf 
insanlarla karşılaşıyorum. Peki bunun sebebi 
nedir? İçinde sıkışıp kaldığınız pislikten çıkmak, 
maddeye bağlayan prangaları oluşturan 
ataletin üstesinden gelmek için yeterli 
cesarete ve iradeye sahip olmadığınız 
gerçeğine ve bu, tüm kötü alışkanlıkların, tüm 
hataların kaynağıdır. 
30 Ancak insan, kendisine bahşedilen bu gücü, 
yani iradeyi kullanmak istemez; sınırsız yasa 
koyucu olan, en yüce lider haline gelen ve akıl 
tarafından desteklenen irade, güce karşı güç, 
hakimiyete karşı hakimiyetle savaşmalıdır. Bir 
tarafta tutkular ve arzular, diğer tarafta akıl ve 
irade; ta ki bu sonuncular savaşı kazanıp 
özgürleştiğinizi söyleyene kadar. 
31 O zaman büyük peygamberler, büyük 
aydınlanmışlar, "süpermenler" olabileceksiniz. 
Daha sonra vahşi hayvanlarla birlikte 
yaşayabilecek ve sürüngenlerle 
oynayabileceksiniz. Size doğrusunu 
söyleyeyim, o küçük kardeşlerinizden 
korkmanıza neden olan şey, başınıza gelen 
günahlardır ve size saldırmalarının nedeni de 
budur. 
32 Ancak insanları gözlemlemek için zaman 
ayırırsanız, kaplanlardan daha vahşi ve 
kobralardan daha zehirli insanlar olduğunu 
keşfedeceksiniz. 
(203,3-6) 

IX İlahi Bilgeliğin Öğretileri 
 

Bölüm 36 - İnanç, Hakikat ve Bilgi  
 
Her şeyin üstesinden gelen inanç  
1 Zayıflığı, perişanlığı, sefaleti ve tutkuları 
yenmek ve şüpheyi ortadan kaldırmak için 
iman ve iyi işler vazgeçilmezdir; bunlar 
imkânsıza hükmeden erdemlerdir; bunlarla 
karşılaştırıldığında, zor ve ulaşılmaz olan 
gölgeler gibi kaybolur. 
2 "İkinci Çağ "da Bana inanan insanlara, 
"İmanınız size yardım etti" dedim. Bunu bu 



şekilde açıkladım çünkü inanç iyileştirici bir 
güçtür, dönüştüren bir güçtür ve ışığı karanlığı 
yok eder. (20, 63 - 64) 
3 Ruhsallaşmadan hâlâ uzak olanlar Beni İsa 
suretinde görmek ve Bana şöyle demek 
isterler: "Tanrım, Sana inanıyorum, çünkü Seni 
gördüm". Onlara derim ki: Ne mutlu 
görmeden iman edenlere, çünkü onlar 
ruhsallaşmaları sayesinde Beni kalplerinde 
hissettiklerini kanıtladılar. (27, 75) 
4 İmanın ne olduğunu bilmenizi istiyorum ki, 
ona sahip olanın eşsiz bir hazinenin sahibi 
olduğunu anlayabilesiniz. 
5 Bu içsel ışıkla aydınlanmış olarak yaşayan 
kişi, dünya onu ne kadar yoksul görürse 
görsün, asla dışlanmış, terk edilmiş, zayıf ya da 
kayıp hissetmeyecektir. Baba'ya, yaşama, 
kaderine ve kendisine olan inancı, yaşam 
mücadelesinde yok olmasına asla izin 
vermeyecektir; ve dahası, her zaman büyük ve 
şaşırtıcı işler başarabilecektir. (136, 4 - 5) 
6 İman, sonsuzluğun güvenli limanına varana 
dek yaşam boyunca yolunuzu aydınlatan bir 
deniz feneri gibidir. 
7 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. 
8 İman, Tanrı'nın kendisinde olduğunu bilen, 
Rabbini seven ve O'nu kendisinde 
hissetmekten ve insan kardeşlerini sevmekten 
sevinç duyan ruhun hissettiği şeydir. Baba'nın 
doğruluğuna olan iman o kadar büyüktür ki, 
komşularının onu sevmesini, suçlarını ve 
günahlarını bağışlamasını beklemez, ama yarın 
ışıkla dolacağına inanır, çünkü onun erdemleri 
aracılığıyla arınmayı başarmıştır. 
9 İmanı olan kişi esenliğe kavuşur, sevgiye 
sahip olur ve içinde iyilik taşır. 
10 O, ruhsal ve hatta maddi açıdan zengindir; 
ama sizin sandığınız gibi değil, gerçek zenginlik 
açısından. (263, 12 - 16) 
11 Şimdi size gerçek imanın var olduğunun 
kanıtını veriyorum: deneme anında yürek 
umutsuzluğa kapılmadığında; en kritik anlarda 
ruhu huzur doldurduğunda. 
12 İmanı olan Benimle uyum içindedir, çünkü 
Ben yaşam, sağlık ve kurtuluşum. Bu limanı ve 
bu deniz fenerini gerçek anlamda arayanlar 
mahvolmayacaktır. 

13 Bu erdeme sahip olan kişi tüm insan 
bilimlerinin ötesinde harikalar yaratır ve ruha 
ve yüksek yaşama tanıklık eder. (237,69 - 71) 
 
Tanrı'nın gerçeğini bilmek  
14 Kalp iyi niyete sahip olduğunda ve zihin 
önyargılardan ve net olmayan fikirlerden 
arındığında, kişi yaşamı daha iyi takdir eder ve 
gerçek daha büyük bir netlikle görülür. Öte 
yandan, kişinin kalbinde şüphe veya kibir varsa 
ve zihni yanılıyorsa, her şey belirsiz görünür ve 
ışık bile karanlık olarak görünür. 
15 Gerçeği arayın, o yaşamdır, ama onu 
sevgiyle, alçakgönüllülükle, sebatla ve imanla 
arayın. (88, 5 - 6) 
16 Dua edin, duanızda Babanızı sorgulayın, o 
zaman meditasyonunuzda sonsuz ışığımdan 
bir kıvılcım alacaksınız. Tüm gerçeği tek bir 
anda öğrenmeyi beklemeyin. Uzun zamandır 
hakikati arayan, araştıran ve tüm gizemlere 
nüfuz etmeye çalışan ama henüz istediği 
hedefe ulaşamamış ruhlar vardır. 
17 Meshedilmiş Olan Mesih, "Birbirinizi sevin" 
sözleriyle size yol gösterdi. Bu yüce emrin ne 
anlama geldiğini hayal edebiliyor musunuz? Bu 
öğretiye göre yaşarsanız, insanlığın tüm 
yaşamı dönüşecektir. Sadece sevgi size ilahi 
gizemlerin hakikatlerini ifşa edebilir, çünkü o 
sizin yaşamınızın ve yaratılan her şeyin 
kaynağıdır. 
18 Gayretle gerçeği arayın, hayatın anlamını 
arayın, sevin ve iyilikte güçlenin; yanlış, haksız 
veya kusurlu olan her şeyin adım adım 
varlığınızdan nasıl uzaklaştığını 
deneyimleyeceksiniz. İlahi lütfun ışığına karşı 
her geçen gün daha duyarlı olun; o zaman 
bilmek istediğiniz ve ruhunuzun en yüksek 
hakikate ulaşmak için ihtiyaç duyduğu her şeyi 
doğrudan Rabbinizden isteyebileceksiniz. (136, 
40 - 42) 
19 Ben, insanların Bana ulaşamadıkları için 
aradıkları 'Söz'üm. Onlara açıkladığım Benim 
gerçeğimdir, çünkü Benim isteğime göre 
hepinizin gireceği krallık gerçektir. 
20 Bunun için birçok vazgeçişin gerekli 
olduğunu size söylemezsem gerçeği nasıl 
keşfedeceksiniz? 
21 Gerçeği bulmak için bazen kişinin sahip 
olduklarından, hatta kendisinden feragat 
etmesi gerekir. 
22 Kayıtsız, materyalist ve umursamaz kişi, 
içinde yaşadığı duvarları yıkana kadar gerçeği 
göremez. Işığımı yüzünden görebilmesi için 



tutkularının ve zayıflıklarının üzerine çıkması 
gerekir. (258, 44 - 47) 
23 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. 
24 Gerçeği kitaplarda, bilginler arasında ve 
çeşitli bilimlerde arayanların kaçı sonunda onu 
kendi içlerinde keşfedecek, çünkü Ben her 
insanın en iç kısmına Ebedi Gerçeğin 
tohumunu yerleştirdim? (262, 36 - 37) 
25 Sizi kandıramam! Ben asla yalan bir eylem 
içinde değilim, Kendimi karanlıkta gizlemem. 
Benim gerçeğim her zaman çıplaktır. Ama 
insanlar Ruhumun çıplaklığını göremedilerse, 
bunun nedeni görmek istememeleridir. 
Gerçeğimi sizden hiçbir giysi aracılığıyla 
gizlemiyorum. Benim çıplaklığım ilahidir ve 
saftır, Benim çıplaklığım kutsaldır ve onu 
evrendeki tüm varlıklara göstereceğim. Bunun 
bir sembolü olarak, dünyaya bir erkek olarak 
çıplak geldim ve sizi çıplak bıraktım. 
26 Bana Ait Olanlar arasında her zaman 
gerçeğin hüküm sürmesini istiyorum, çünkü 
Ben her zaman sizin gerçeğinizdeyim ve 
olacağım. Sevginin aranızda olmasını istiyorum 
ve Benim sevgim her zaman sizin sevginizde 
olacaktır. 
27 Tek bir gerçek, tek bir gerçek sevgi vardır; 
ve eğer bu gerçek ve bu sevgi sizdeyse, 
sevginiz ve gerçeğiniz benim olacak ve benim 
gerçeğim ve sevgim sizin olacak. (327, 33 - 34) 
28 Işığım her ruhun içindedir. Şu anda 
Ruhumun insanların üzerine döküleceği 
zamandasınız. Bu nedenle, size yakında 
hepinizin benim varlığımı hissedeceğinizi 
söylüyorum - bilgili olanlar kadar cahiller, 
büyük olanlar kadar küçükler, güçlü olanlar 
kadar yoksullar da. 
29 Hem bazıları hem de diğerleri diri ve gerçek 
Tanrı'nın gerçeği karşısında titreyeceklerdir. 
(263, 33 - 34) 
 
Ruhani ve ilahi olanın farkına varılması  
30 Çocuklarımdan birinin Beni unutması 
mümkün değildir, çünkü ruhunun içinde Beni 
er ya da geç tanıması gereken Ruhumun ışığı 
olan vicdanı taşır. 

31 Bazıları için sözümün anlamına nüfuz etmek 
ve orada ışığı bulmak kolaydır; ama diğerleri 
için sözüm bir bilmecedir. 
32 Size söylüyorum, bu zamanda herkes 
mesajımın ruhaniliğini anlayamaz. Bunu 
yapamayanlar, ruhlarının gözlerini 
vahiylerimin ışığına açabilmesi için yeni 
zamanları beklemek zorunda kalacaklar. (36, 4 
- 6) 
33 Size bilgeliğimin sizin olacağını 
söylediğimde, size açıklamak zorunda olduğum 
her şeyi bilmek için tek bir dünya yaşamının 
yeterli olabileceğine inanıyor musunuz? Size 
gelişimin uzun yolunu kat etmeden insan 
bilimini elde edemeyeceğinizi söylersem, 
ruhunuzu tam olarak geliştirmeden ruhani 
bilgiyi daha da az elde edebilirsiniz. 
34 Ruhsallaştırmayı bilimin karşısına 
koymuyorum, çünkü bu hata insanların 
hatasıydı, asla benim değil. Aksine, size ruhani 
olanla maddi olanı, insani olanla ilahi olanı, 
geçici olanla ebedi olanı uyumlaştırmayı 
öğretiyorum. Bununla birlikte, size yaşam 
yollarında yürümek için öncelikle vicdanınızın 
size gösterdiği yolu bilmeniz gerektiğini, bunun 
ruhani yasasının İlahi Ruh'tan kaynaklandığını 
açıklıyorum. (79, 38 - 39) 
35 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 olarak görüyorsunuz ve bu bir hatadır. 
36 Bunun nedeni, yalnızca duyularınızın 
menzili veya insan zekanızın kavrayışı 
dahilinde olan şeyleri görmeniz ve algılamanız 
ve duyuların ve aklın ötesinde olan şeyleri 
doğaüstü olarak kabul etmenizdir. (273, 1) 
37 Hem doğada bilginin ışığını arayan kişi hem 
de ruhani vahiylerde Benim bilgeliğimi arayan 
kişi, başka yollarla keşfedemeyeceği tüm 
gerçekleri bulacağı yolu kendi ayaklarıyla kat 
etmelidir. İşte tam da bu nedenle, ruhunuzu 
yeryüzünde birbiri ardına yaşamlar sürmesi 
için gönderdim ki, gelişimi ve deneyimleri 
sayesinde içinde ve onu çevreleyen her şeyi 
keşfedebilsin. 
38 Dilerseniz sözlerimi iyice inceleyin, ama 
daha sonra size söylediğim her şeyin içerdiği 
gerçeği tespit edebilmeniz için yaşamı onların 
bakış açısından inceleyin ve gözlemleyin. 
39 Öyle zamanlar olacak ki, bugün size 
söylediklerimle geçmişte size vahyedilenler 



arasında bir çelişki varmış gibi görünecek, ama 
öyle değildir. Hatalı olan insanlardır. Ama 
şimdi herkes ışığa kavuşacak. (105, 54 - 56)X 
 
Ruhsal biliş için önkoşullar  
40 Alçakgönüllülük ruhun ışığıdır ve bunun 
aksine, aynı şeyin yokluğu ruhun karanlığıdır. 
Kibir cehaletin meyvesidir. Bilgiyle yüce ve 
erdemle seçkin olan kişi gerçek 
alçakgönüllülüğe ve ruhani tevazuya sahiptir. 
(101, 61) 
41 Tüm kötü düşünceler sizden uzaklaşsın ve 
soylu düşünceler giyin. Mutluluk kişinin maddi 
olarak sahip olduklarında değil, manevi olarak 
tanıdıklarında yatar. Bilmek, sahip olmak ve 
buna göre hareket etmektir. 
42 Gerçek bilgiye sahip olan kişi alçakgönüllü 
bir ruha sahiptir. O, yalnızca her şeyi bilmeye 
çalışan (dünyevi) ve kavrayamadığı her şeyi 
inkâr eden dünyevi bilgelikle gurur duymaz. 
İlham edilmiş bilginin ışığını içinde taşıyan kişi, 
vahiyleri doğru zamanda alabildiği gibi, onları 
nasıl bekleyeceğini de bilir. Pek çokları 
kendilerini bilgin olarak adlandırdı, ancak gün 
geçtikçe tüm ışığıyla parlayan güneş onlar için 
bir gizem oldu. 
43 Birçokları her şeyi bildiklerini sandılar, ama 
size doğrusunu söyleyeyim, yollarından belli 
belirsiz geçen karınca bile onlar için anlaşılmaz 
bir gizem içerir. 
44 İnsanlar doğanın pek çok harikasını 
keşfedebilecekler, ancak bunu ilahi sevgi 
yolunda yapmadıkları sürece, ruhun ölümsüz 
yaşamının içerdiği gerçek bilgeliğe 
ulaşamayacaklardır. (139, 67 - 70) 
 
İnsan bilincinin gerekli genişlemesi 
45 Ben insana en başından beri düşünce 
özgürlüğü verdim. Ancak her zaman bir köle 
olmuştur - bazen fanatizmden, diğer 
durumlarda ise "Firavun" ve "İmparator "un 
sahte dünya görüşlerinin kölesi olarak. Şu 
anda zihnin elde ettiği özgürlük ve gözlerine 
kendini sunan parlaklık karşısında kör 
olmasının nedeni budur. Çünkü zihni henüz bu 
özgürlüğe alışkın değil. 
46 İnsan ruhsal olanı anlama gücünü azaltmıştı 
ve bu nedenle fanatizme düştü, dolambaçlı 
yollarda yürüdü ve başkalarının iradesinin bir 
gölgesi gibiydi. 
47 Özgürlüğünü kaybetmişti, ne kendisinin ne 
de düşüncelerinin efendisiydi. 

48 Ama şimdi ışık çağı geldi; zincirlerinizi 
kırmanız ve kanatlarınızı açarak hakikat 
arzusuyla sonsuzluğa doğru özgürce 
yükselmeniz gereken zaman. (239, 4 - 7) 
49 İçinde yaşadığınız bu yüzyılın iki yönü 
vardır: biri zihnin gelişimi, diğeri ise ruhsal 
durgunluk. 
50 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 doğayı 
inceler, araştırır, keşfeder, sevinir, hayrete 
düşer ama asla kararsız kalmaz. 
51 Fakat ne zaman ruhani olanla, bildiği 
maddenin ötesinde yatan hakikatle 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. 
52 Orada kendisini zayıf ve aptal göstermiş, 
kendisini aşağı çeken önyargıların üstesinden 
irade gücüyle gelememiştir. Orada kendisini 
çarpık yorumların kölesi olarak göstermiştir. 
53 İnsan zekasının gelişimi, ruhani düzlemde 
de gelişmedikçe asla tamamlanmayacaktır. 
Kendinizi yalnızca dünyevi yaşamın bilgisine 
adadığınız için ruhunuzun ne kadar geri kalmış 
olduğunun farkına varın. 
54 İnsan başkalarının iradesinin kölesi, 
büyülerin, kınamaların ve tehditlerin 
kurbanıdır. Peki bu sayede ne elde edildi? 
İnsanın sahip olması gereken en yüksek bilgiyi 
kavramak ve ona ulaşmak için tüm 
arzularından vazgeçmesi; saçma bir şekilde her 
zaman bir sır olarak gördüğü şeyi, yani Ruhsal 
Yaşamı açıklığa kavuşturmaktan kendini 
alıkoyması. 
55 Ruhun yaşamının yeryüzündeki insanlar için 
sonsuza dek bir gizem olarak kalacağını 
düşünüyor musunuz? 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. 
56 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. (271, 39 - 45) 
57 Bende insanlar kendilerini cehaletlerinin 
boyunduruğundan kurtaracak cesareti 
bulacaklardır. 
58 Yaşamın önkoşulu, kaynağı ve temeli olan 
ruhani bilgiye sahip değillerse, yeryüzünde 
barışın ve savaşların sona ermesini, insanların 
yenilenmesini ve günahların azalmasını nasıl 
bekleyebilirsiniz? 
59 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim 
gerçeğim anlaşılmadığı ya da izlenmediği 
sürece, yeryüzündeki varlığınız bataklık 
üzerine kurulmuş bir bina gibi olacaktır. (273, 
24 - 26) 
60 İnsana, kendi iç varlığına nüfuz etmediği 
için, sırrını bilmediği için, gerçek doğasını 
bilmediği için kendisi için bir bilinmeyen 
olduğunu söylüyorum. Ama bu kez ona, uzun 
zamandır kendisine kapalı olan, tüm sırların 
saklandığı ve 'İkinci Zaman'da sizi Ruhumun 
ışığıyla aydınlatacağıma söz verdiğim 'kitabın' 
içeriğini öğretmek istiyorum. 
61 Şimdi kendinizi gerçekten tanıyacak ve 
ruhunuzun derinliklerine nüfuz edeceksiniz. O 
zaman kim olduğunuzu bilmeye başladığınızı 
söyleyebileceksiniz. 
62 İnsan kökenini, kaderini, görevini, 
yeteneklerini ve etrafında yaşayan ve dokunan 
tüm o sonsuz ve ebedi yaşamı tanıyacaktır. 
Artık komşusuna zarar veremeyecek, 
hemcinslerinin varlığını tehlikeye atamayacak 
ve kendisini çevreleyen hiçbir şeye saygısızlık 
etmeye cesaret edemeyecektir, çünkü her 
şeyin kutsal olduğunun farkına varacaktır. 
63 Ruhunun neleri içerdiğini ve gizlediğini fark 
edecek ve o zaman net bir fikre ve derin bir 
inanca sahip olacaktır - ruh harika olduğu için - 
Babasının ona sonsuzlukta sağladığı evin de 
harika olması gerekir. (287, 4 - 6) 
 

Bölüm 37 - Kutsal Kitap metinlerinin 
doğru anlaşılması  
 
İncil'deki sözlerin ve vaatlerin yorumlanması 
1 İnsanlar kendilerini Eski Antlaşma'yı 
incelemeye adamış, peygamberliklerin ve 
vaatlerin araştırılması ve yorumlanması için 

beyinlerini yormuşlardır. Aralarında 
öğretilerimin ruhani anlamını bulanlar gerçeğe 
en çok yaklaşanlar oldu. Dünyevi - maddi 
yoruma inatla sarılan ve vahiylerimin ruhani 
anlamını anlamayan ya da bulmak 
istemeyenler, farklı bir şekilde hayal ettikleri 
ve gerçekliğin O'nu gösterdiğinden farklı bir 
şekilde bekledikleri Mesih geldiğinde Yahudi 
halkının çektiği gibi karışıklıklar ve hayal 
kırıklıkları yaşamak zorunda kalacaklardır. (13, 
50) 
2 İnsanın ilk zamanlarda adaletim hakkında 
sahip olduğu yanlış fikir, sonunda yerini gerçek 
bilgiye bırakmak üzere yok olacaktır. İlahi 
adalet sonunda Babanızda var olan mükemmel 
sevgiden kaynaklanan ışık olarak anlaşılacaktır. 
3 İnsanların intikamcı, zalim, kindar ve 
affetmez olduğunu düşündükleri Tanrı, 
çocuklarının suçlarını bağışlayan bir Baba, 
günahkârı sevgiyle ikna eden bir Baba, ağır bir 
hata yapanı mahkûm etmek yerine ona 
kurtuluş için yeni bir fırsat sunan bir Yargıç 
olarak yüreğinin derinliklerinde hissedilecektir. 
4 İnsanlar cehaletlerinden dolayı Bana ne 
kadar çok kusur atfettiler, çünkü öfke sadece 
insani bir zayıflık olmasına rağmen, Beni öfke 
hissedebilir sandılar! Peygamberler size 
"Rab'bin kutsal gazabından" söz ettiklerinde, 
şimdi size bu ifadeyi ilahi adalet olarak 
yorumlamanızı söylüyorum. 
5 "İlk Çağ "ın insanları başka bir ifade biçimini 
anlayamazlardı, ne de ahlaksızlar ya da 
çapkınlar, peygamberler kendileriyle bu 
biçimde konuşmasaydı, peygamberlerin 
öğütlerini ciddiye alırlardı. Elçilerimin 
ilhamının, ruhani gelişimi çok az olan bu 
insanların beynini ve kalbini etkileyecek 
kelimelerle ifade edilmesi gerekiyordu. (104, 
11 - 14) 
6 "İlk Çağ" yazıları İsrail halkının tarihini 
aktarmış ve çocuklarının adını, başarılarını ve 
başarısızlıklarını, iman işlerini ve zayıflıklarını, 
yüceliklerini ve düşüşlerini korumuştur, 
böylece bu kitap her yeni kuşağa bu halkın 
Tanrı'ya tapınmasındaki gelişiminden söz 
edecektir. Bu kitap hem erdemi ve doğruluğu 
seven, imanın gücünü örnek alan ataların 
isimlerini hem de halkını tehlikenin eşiğinde 
gördüğünde Rab'bin her zaman onların 
ağzından konuştuğu, gelecek şeyleri gören 
peygamberlerin isimlerini aktarıyordu. Aynı 
zamanda yolsuzluk yapanların, hainlerin, 



itaatsizlerin isimlerini de verdi; çünkü her olay, 
her örnek bir ders ve bazen de bir semboldür. 
 7 İsa'da insanlar arasında yaşadığım zaman, 
bu yazıların özünden, bu eserlerin anlamından 
sadece gerekli olduğunda, Öğretimi iletmek 
için yararlandım; maddi ve asılsız olanı asla 
övmedim. Doğru Habil'den söz ettiğimi, 
Eyüp'ün sabrını övdüğümü ve Süleyman'ın 
bilgeliğini ve görkemini anımsadığımı 
hatırlamıyor musunuz? Birçok vesileyle 
İbrahim'i anmadım mı ve peygamberlerden 
söz etmedim mi ve Musa'ya atıfta bulunarak 
size, aldığı Yasayı ortadan kaldırmaya değil, 
onu yerine getirmeye geldiğimi söylemedim 
mi? (102, 31 - 32) 
8 Size verdiğim ilahi vahiyleri her zaman 
incelemelisiniz, sizinle konuşulan mecazi dili 
anlamalısınız, ruhsal duyularınızı bu şekilde 
hassaslaştırmalısınız ki hangisinin Tanrı Sözü 
hangisinin insan sözü olduğunu 
anlayabilesiniz, böylece öğretilerimin anlamını 
keşfedebilesiniz. 
9 Sadece ruhani bir bakış açısıyla Sözümün - 
hem peygamberler aracılığıyla size 
gönderdiklerimin hem de İsa aracılığıyla size 
miras bıraktıklarımın ya da 'Üçüncü Çağ'ın 
sözcülerinin aracılığı ile size verdiğim bu Sözün 
- doğru ve gerçek yorumunu bulabileceksiniz. 
10 Bu insanlık yasanın, öğretilerin, 
kehanetlerin ve vahiylerin gerçek anlamını 
bulduğunda, varoluşuyla ilgili en güzel ve en 
derin olanı keşfetmiş olacaktır. 
11 O zaman insanlar gerçek doğruluğu 
tanıyacak ve yürekleri gerçek cenneti görecek; 
o zaman kefaretin, arınmanın ve telafinin ne 
olduğunu da bileceksiniz. (322, 39 - 42) 
12 Geçmiş zamanların yazıları, bugün sizin için 
tekrarlamakta olduğum şeyleri size 
açıklayabilirdi; ama insanoğlu Benim 
gerçeklerimi tahrif ederek yaymaya cüret etti. 
Ve böylece artık ruhen hasta, yorgun ve yalnız 
bir insanlığınız var. 
13 Uyandırma çağrımın ses taşıyıcısı 
aracılığıyla duyulmasının nedeni budur, çünkü 
kafanızın karışmasını istemiyorum. (221, 14 - 
15) 
14 İkinci Çağ'da size Sözümü miras bırakan 
öğrencilerimin yazıları bozulmuş olarak elinize 
geçerse, İsa'nın gerçek sözlerinin hangileri 
olduğunu bilmenizi sağlayacağım. Ruhunuz, 
sevgimin ilahi konseriyle uyum içinde 
olmayanları sahte olarak tanıyacaktır. (24, 19) 

15 İnsanoğlu Ruh'un ışığı olan vahiylerimden 
hiçbir zaman yoksun kalmadı; ama onları 
kavramaktan korktu. Şimdi sana soruyorum: 
Ruhani olandan inatla kaçınırsanız, gerçek ve 
ebedi olan hakkında ne bilebilirsiniz? 
16 Sadece İlahi ve ruhani olandan 
bahsetmelerine rağmen, Birinci ve İkinci 
Zamanlar hakkındaki vahiylerime verdiğiniz 
materyalist yorumu düşünün. Maddi doğayı 
manevi olanla nasıl karıştırdığınızı, derin olanı 
yüzeysel olana ve yüksek olanı alçak olana 
nasıl saygısızca dönüştürdüğünüzü görün. Ama 
bunu neden yaptınız? Çünkü Tanrı'nın işinde 
bir şeyler yapmayı arzulayarak, öğretimi 
dünyevi yaşamınıza, sizin için en değerli olan 
insani konforunuza uyarlama yöntemini 
arıyorsunuz. (281, 18 - 19) 
17 Bu zamanda, İkinci Çağ'da size verdiğim ve 
pek çok kişinin kavrayamadığı ve diğerlerinin 
unuttuğu öğretinin herkes tarafından 
anlaşılmasını ve dahası, yeni öğretilerim 
nedeniyle takip edilmesini sağlayacağım. (92, 
12) 
18 Kutsal Ruhumun Işığı üzerinize iniyor, ama 
neden Beni bir güvercin biçiminde temsil 
ediyorsunuz? Bu imge ve sembollere artık yeni 
öğrencilerim tarafından tapınılmamalıdır. 
19 Öğretimi anlayın, ey insanlar: "İkinci Çağ 
"da Kutsal Ruh'um İsa'nın vaftizinde güvercin 
şeklinde tezahür etti, çünkü bu kuş uçuşuyla 
Ruh'un üflemesini andırır, beyazlığı saflıktan 
söz eder ve nazik ve yumuşak bakışları 
masumiyetin bir yansımasıdır. 
20 Eğer kişi, dünyada bildiği varlıkların 
figürlerini kullanmasaydı, ilahi olanı o eğitimsiz 
insanlar için nasıl anlaşılır kılabilirdi? 
21 Şu anda sizinle konuşmakta olan Mesih bir 
kuzuyla temsil ediliyordu ve Yuhanna bile 
peygamberlik görümünde Beni böyle gördü. 
Tüm bunların nedeni, her bir eserimde Beni 
ararsanız, tüm yaratılışta her zaman yaşamın 
Yaratıcısı'nın bir görüntüsünü bulacağınız 
gerçeğidir. (8,1 - 3) 
22 Bir keresinde size, bir devenin iğne 
deliğinden geçmesinin, zengin bir cimrinin 
Göklerin Egemenliği'ne girmesinden daha 
kolay olduğunu söylemiştim. Bugün size bu 
kalplerin kendilerini bencillikten kurtarmaları 
ve ruhlarının kurtuluşun dar yolundan 
geçebilmesi için hemcinslerine karşı aktif 
hayırseverlik uygulamaları gerektiğini 
söylüyorum. Kişinin kendisini mal ve mülkten 



kurtarması gerekmez, yalnızca bencillikten 
kurtarması gerekir. (62, 65) 
23 Süleyman'ın Tapınağı'nı hayranlıkla 
seyreden öğrencilerime, "Size doğrusunu 
söyleyeyim, onun tek bir taşı bile kalmayacak, 
ama ben onu üç gün içinde yeniden inşa 
edeceğim" derken sözünü ettiğim Tapınak'ı şu 
anda yeniden inşa ediyorum. 
24 İnsanlara ne kadar görkemli görünürse 
görünsün, her dışsal kültün insanların 
kalplerinden yok olacağını ve onun yerine 
Tanrısallığımın gerçek, ruhsal tapınağını 
yükselteceğimi söylemek istedim. Şimdi 
"Üçüncü Zaman", yani Tapınağımın yeniden 
inşasını tamamlayacağım üçüncü gündür. (79, 
4) 
25 Tanrı'nın şekli yoktur, çünkü eğer şekli 
olsaydı, insanlar gibi sınırlı bir varlık olurdu ve 
o zaman Tanrı olmazdı. 
26 O'nun "tahtı" mükemmellik, adalet, sevgi, 
bilgelik, yaratıcı güç ve sonsuzluktur. 
27 "Cennet", bir ruhun bilgelik ve sevgide o 
kadar yükseldiği ve artık hiçbir günahın ve 
hiçbir acının ulaşamayacağı bir saflık 
derecesine ulaştığı zaman, mükemmellik 
yolunda ulaştığı en yüksek mutluluktur. 
28 Peygamberlerim Ruhsal Yaşam'dan söz 
ettiklerinde, bunu bazen insani tezahürler ve 
sizin bildiğiniz nesneler aracılığıyla yaptılar. 
29 Peygamberler yeryüzündeki krallarınkine 
benzer tahtlar gördüler - kitaplar, insan biçimli 
varlıklar, duvar halıları olan saraylar, 
şamdanlar, Kuzu ve diğer birçok figür. Ancak 
bugün tüm bunların yalnızca bir alegori, bir 
sembol, ilahi bir anlam, size resimsel bir 
biçimde ifade edilmesi gereken bir vahiy 
olduğunu anlamalısınız çünkü başka, daha 
yüksek olanı anlayamazdınız. 
30 Şimdi size alegoriler yoluyla açıkladığım 
tüm benzetmelerimin ve öğretilerimin 
anlamını doğru bir şekilde yorumlama 
zamanıdır, öyle ki anlam ruhunuza nüfuz etsin 
ve alegorik biçim kaybolsun. 
31 Bu bilgiye ulaştığınızda, imanınız doğru 
olacaktır, çünkü o zaman onu gerçeğe 
dayandırmış olacaksınız. (326, 37 - 42) 
32 Çağrılan herkes, ruhu besleyen yiyeceklerin 
sunulduğu Rab'bin sofrasına koşsaydı, sofra 
dolup taşardı; ama çağrılanların hepsi gelmedi. 
33 Tanrı'nın nimetlerini takdir etmemek 
insanın özelliğidir ve bu nedenle, onlara 
çağrıda bulunduğunuzda hemcinslerinizden 
birçoğunun sizi reddettiğini gördünüz. 

34 Ama size söylüyorum, Benim masamda 
oturan ve Benden öğrenmek için ısrarla 
dinleyen bu az sayıda kişi, Sözümün 
büyüklüğünü, insanları sona ermiş bir dünyayı 
yeniden inşa etmeye çağıran ve daha parlak ve 
daha yüksek bir dünyaya yol açan bu öğretinin 
anlamını kalabalıklara duyuranlar olacaktır. 
(285, 33 - 35) 
  
Havari Yuhanna aracılığıyla İsa'nın Vahyi 
35 Her şey Tanrı'da bulunan ve varlığı elçi ve 
peygamber Yuhanna aracılığıyla insanlığa 
açıklanan Yedi Mühür Kitabı'nda yazılıdır. 
36 Bu kitabın içeriği size sadece İlahi Kuzu 
tarafından açıklandı, çünkü ne yeryüzünde ne 
de göklerde Tanrı'nın sevgisinin, yaşamının ve 
adaletinin derin gizemlerini size 
açıklayabilecek adil bir ruh yoktu. Ancak Mesih 
olan İlahi Kuzu, içindekileri çocuklarına 
açıklamak için Yaşam Kitabı'nı kapatan 
mühürleri çözdü. (62, 30) 
37 Eğer Yuhanna'nın peygamberlik kitabı 
bazıları tarafından aşılmaz bir gizem, bazıları 
tarafından da hatalı bir yorum olarak 
görülmüşse, bunun nedeni insanlığın orada 
sunulanları anlamak için gerekli ruhanileşmeye 
henüz ulaşmamış olmasıdır; ve size şunu da 
söyleyebilirim ki, bu kitap kendisine verilen 
peygamber tarafından bile anlaşılmamıştır. 
38 Yahya duydu, gördü ve kendisine bunu 
yazmasının emredildiğini duyunca hemen itaat 
etti; ama bu mesajın kendisinden sonra uzun 
bir süre gelecek olan insanlar için olduğunu 
anladı. (27, 80 - 81) 
39 İnsanlar dikkatlerini sevgili öğrencimin yazılı 
olarak bıraktıklarına ne zaman çevirecekler? 
Vahyinin yazıya dökülme şekli garip, anlamı 
gizemli, sözleri ölçülemeyecek kadar derindir. 
Onları kim anlayabilir? 
40 Yuhanna'nın Vahyi'yle ilgilenmeye başlayan 
insanlar onu derinlemesine inceler, yorumlar, 
gözlemler ve çalışırlar. Bazıları gerçeğe biraz 
daha yaklaşır, bazıları Vahyin anlamını 
keşfettiklerini düşünür ve bunu tüm dünyaya 
ilan eder; diğerlerinin kafası karışır ya da daha 
fazla araştıramayacak kadar yorgun düşer ve 
sonunda bu mesajın ilahi bir anlamı olduğunu 
reddeder. 
41 "Üçüncü Çağ "ın öğrencileri, şimdi size 
diyorum ki, eğer gerçekten bu mabede girme 
ve bu vahiylerin gerçek anlamını bilme arzunuz 
varsa, ruhtan ruha dua ile tanışmalısınız - 
Yahya'nın sürgündeyken uyguladığı dua. 



42 Öncelikle ilahi vahyin, her ne kadar dünyevi 
figürler ve imgelerle temsil edilse de, 
tamamen insanın ruhu, gelişimi, mücadeleleri, 
ayartılmaları ve düşüşleri, saygısızlıkları ve 
itaatsizlikleri hakkında olduğunu anlamalısınız. 
Bu benim doğruluğum, bilgeliğim, krallığım, 
sevgi gösterilerim ve insanlarla iletişimim, 
onların uyanışı, yenilenmesi ve nihayet 
ruhsallaşması ile ilgilidir. 
43 Ruhun evrimini daha iyi anlayabilmeniz için 
size orada insanlığın ruhsal yaşam yolculuğunu 
zaman dilimlerine bölerek açıkladım. 
44 O halde, öğrenciler - Vahiy ruhsal 
yaşamınızla ilgili olduğundan, onu ruhsal bir 
bakış açısıyla incelemeniz ve düşünmeniz 
uygundur; çünkü onu yalnızca dünyasal olaylar 
açısından yorumlarsanız, diğer birçokları gibi 
siz de kafa karışıklığına düşersiniz. 
45 Dünyadaki pek çok olayın bu vahyin 
gerçekleşmesine atıfta bulunduğu ve 
gelecekte de bulunacağı doğrudur. Ama bilin 
ki burada yer alan olaylar ve işaretler aynı 
zamanda Benim gerçeğimi anlamanıza ve 
ruhun saflığı yolunda Bana yükselme kaderinizi 
yerine getirmenize yardımcı olacak şekiller, 
imgeler ve örneklerdir; öğrencim Yuhanna, 
Rabbi ile ruhtan ruha birliktelik içinde bin yıl 
boyunca insanlıktan önce gelen parlak bir 
örnek bırakmıştır. (309, 47-51) 
  

Bölüm 38 - Vahyin Üç Zamanı ve Yedi 
Mühür Dönemi  
 
Tanrı'nın vahiylerinin gelişimsel bağımlılığı  
1 İnsanlığın evrimini böldüğüm her üç 
dönemde de, ruhun yükselişi için aynı düz ve 
dar yolu, sevgi, hakikat ve adaletin tek yolunu 
ışığımla size gösterdim. 
2 Benimle ruhtan ruha bağlantı 
kurabileceğinizi söylediğim zaman gelene 
kadar sizi talimattan talimata, vahiyden vahiye 
yönlendirdim. İnsanlık "İlk Zaman "da bu 
şekilde bağlantı kurmuş olabilir mi? - Hayır, 
İlahi ve Ruhani olana yakın hissedebilmek için 
maddi ibadetle, ayin ve törenlerle, geleneksel 
bayramlar ve sembollerle yetinmek zorunda 
kalmıştır. Manevi olana yaklaşma, ilahi olana 
yükselme, daha derin olanı tanıma ve 
gizemleri açıklığa kavuşturma konusundaki bu 
yetersizlikten, her biri insanın manevi gerilik 
veya manevi ilerleme derecesine göre, bazıları 
diğerlerinden daha fazla hakikate adanmış, 

bazıları diğerlerinden daha fazla manevileşmiş, 
ancak hepsi aynı hedefe doğru çabalayan 
çeşitli dinler ortaya çıkmıştır. Bu, ruhların 
yüzyıllar ve çağlar boyunca seyahat ettiği 
yoldur - çeşitli dinlerin işaret ettiği yol. Bazıları 
sadece büyük bir yavaşlıkla ilerledi, diğerleri 
hareketsiz kaldı ve hala diğerleri yoldan çıktı 
ve kendilerini kirletti. (12, 92 - 93) 
3 Bugün Ruh'la geldim ve size doğrusunu 
söyleyeyim: Bazıları benim size ilk zamanlarda 
bugünkünden daha yakın olduğumu sanıyor. 
Yanılıyorlar, çünkü her gelişimde size daha da 
yaklaştım. 
4 İlk Çağ'da bir dağa yerleştiğimi ve oradan 
size taşa kazınmış Yasamı indirdiğimi 
hatırlayın. İkinci Çağ'da dağı terk ettim ve 
vadilerinize indim, aranızda yaşamak için insan 
oldum. Ve şimdiki zamanda, size daha da yakın 
olmak için, Kendimi orada tanıtmak ve 
insanlarla onun içinden konuşmak için kalbinizi 
meskenim yaptım. (3, 31) 
5 Şimdi ilahi vahyimi üç büyük zaman dilimine 
ayırdığımı anlıyorsunuz. 
6 İnsanlığın ruhsal bebeklik döneminde Baba 
ona Yasa'yı verdi ve yeni bir çağın kapısını 
açacak olan bir Mesih vaat etti. 
7 Mesih, insanlar ruhsal gençlik çağındayken 
onlara gelen Mesih'ti. İnsanlara daha önce 
Baba'dan aldıkları ve nasıl yerine 
getireceklerini bilmedikleri yasayı yerine 
getirmenin daha yüksek bir yolunu öğretti. 
Tanrı'nın "Sözü" İsa'nın dudakları aracılığıyla 
konuştu, bu yüzden size dünyanın, mükemmel 
Üstadın sevgi öğretisi aracılığıyla Babalarının 
sesini ve buyruğunu duymaya devam ettiğini 
söylüyorum. 
8 İsa ise insanlara "Gerçeğin Ruhu "nu 
göndermeyi teklif etti, böylece öğretisiyle ilgili 
anlamadıkları her şeyi anlayabileceklerdi. 
9 O halde, sevgili insanlar, şu anda 
duyduğunuz bu basit, mütevazı söz Hakikat 
Ruhu'nun sesidir, gözlerinizi Yeni Çağ'a 
açabilmeniz için varlığınıza akan Tanrı'nın 
Ruhsal Işığıdır. Üstadınızın tüm vahiylerini 
yavaş yavaş net bir şekilde anlamanızı 
sağlayan bu ışık, ruhsal gelişimin daha yüksek 
bir aşamasında, yani yetişkinliğe yaklaşırken, 
Tanrı'nın vahiylerini anlamak için insanlığı 
şaşırtan Babanızın, Kutsal Ruh'un ışığıdır. 
10 Bu ışığın size gösterdiği her şeyde Baba'nın 
talimatını alacaksınız; çünkü "Söz" Benim 
içimdedir ve Kutsal Ruh Benim kendi 
Bilgeliğimdir. (132, 10 - 15) 



11 Geçmişte sizinle böyle konuşmamıştım. 
Birinci Çağ'da Yasa insan ruhunu aydınlattı; 
İkinci Çağ'da ise Mesih insan kalbini sevgi 
ışığıyla aydınlattı. Bugün, Kutsal Ruh'un ışığı 
ruhunuzu aydınlatarak onu insani olan her 
şeyin üzerine yükseltir. 
12 Bir ve aynı Tanrı'dan bu üç mesajı aldınız ve 
hepsinin arasında bir çağ geçti - yeni mesajı ya 
da yeni öğretiyi alabilmek için ruhun gelişmesi 
için gerekli olan zaman. 
13 Şimdi size neden "Kutsal Ruh'un 
öğrencileri" dediğimi anlayabilirsiniz. (229, 50 - 
52) 
14 İlk vahiylerde size her şeyi anlatmış 
olsaydım, Üstat Mesih'in size yeni öğretiler 
öğretmesine ya da Kutsal Ruh'un Ruhsal 
Yaşamın yüceliklerini size göstermek için bu 
zamanda gelmesine gerek kalmazdı. 
15 Bu nedenle, size geçmiş zamanlarda 
vahyedilenlere, öğretilerimin son sözüymüş 
gibi bağlı kalmamanızı söylüyorum. 
16 İnsanlara yeniden geldim ve uzun bir süre 
kendimi onların anlayışları aracılığıyla tanıttım 
ve hala size son sözümün henüz 
söylenmediğini söyleyebilirim. 
17 Bilgelik kitabımda her zaman son sözü, 
daha önce verilenlerin anlamını, içeriğini size 
açıklayan yeni sayfayı arayın ki, gerçekte 
öğrencilerim olabilesiniz. (149, 44 - 45) 
 
Tanrı'nın Üç Vasiyeti  
18 Musa, İsa ve İlyas - bu, Rab'bin insanın 
barış, ışık ve mükemmellik krallığına 
yükselmesine yardımcı olmak için belirlediği 
yoldur. 
19 Rab'bin elçilerinin varlığını yaşamınızda 
hissedin. Hiçbiri ölmemiştir; hepsi yoldan 
çıkmış insanların yolunu aydınlatmak, 
düştükleri yerden kalkmalarına yardımcı olmak 
ve suçluluk duygusu içinde kendilerini sevgiyle 
adayabilmeleri için onları güçlendirmek üzere 
yaşamaktadırlar. 
20 Musa'nın Yehova'nın esinlemesiyle 
yeryüzünde yerine getirdiği işi bilin. "İlahi Söz 
"ün aracılığıyla konuştuğu İsa'nın öğretisini 
derinlemesine inceleyin ve çağı İlyas 
tarafından temsil edilen yeni vahyimin ruhani 
anlamını araştırın. (29,20 - 22) 
21 Eğer "İkinci Çağ "da insan olarak doğumum 
bir mucizeyse ve fiziksel ölümümden sonra 
ruhsal dirilişim başka bir mucizeyse - doğrusu 
size söylüyorum - o zaman bu zamanda bir 

insan zihni aracılığıyla tezahürüm ruhsal bir 
mucizedir. 
22 Peygamberliklerim bu dönemde son güne 
dek gerçekleşecek. Size bir bütün oluşturan üç 
vasiyetimi bırakıyorum. 
23 Eskiden Baba'yı sevgi, fedakârlık ve 
bağışlama olarak tanıyanlar, şu anda O'nu 
mükemmel bir şekilde tanımalı, böylece O'nun 
doğruluğundan korkmak yerine O'nu sevmeli 
ve O'na tapınmalıdırlar. 
24 'İlk Çağ'da yasaya bağlı kaldıysanız, bu ilahi 
adaletin sizi cezalandırmasından korktuğunuz 
içindi; bu nedenle, Tanrı'nın sevgi olduğunu 
bilmeniz için size 'Sözümü' gönderdim. 
25 Bugün ışığım size geliyor ki, yoldan 
sapmayasınız ve yasama sadık kalarak yolun 
sonuna ulaşabilesiniz. (4,43 - 47) 
26 Yeni öğretilerim İkinci Çağ'da size 
verdiklerimin teyididir, ancak daha da geniş 
kapsamlıdırlar. Unutmayın, o zaman insanın 
yüreğiyle konuşuyordum, ama şimdi ruhuyla 
konuşuyorum. 
27 Size geçmişte verdiğim sözlerin hiçbirini 
inkâr etmiyorum - tam tersine, onlara gereken 
karşılığı ve doğru yorumu veriyorum. Aynı 
şekilde, İsa'nın Yasa'yı yok etmek istediğine 
inanan Ferisilere de şöyle dedim: "Yasa'yı ya 
da Peygamberleri ortadan kaldırmaya 
geldiğimi sanmayın - tam tersine, onları yerine 
getirmeye geldim". Üç çağda insanların 
yüreklerinde inşa edilmesi gereken Tapınağın 
temeli ve Benim dünyaya gelişimin duyurusu 
oldukları için, bu Yasa'yı ve peygamberlikleri 
nasıl inkâr edebilirim? (99, 24 - 25) 
28 Bugün size tekrar söylüyorum: 'Yol, gerçek 
ve yaşam Ben'im' ve eğer bu zamanda 
Sözümün anlamını ararsanız, onda sevginin 
ebedi yasasını, yeryüzünde sizin için 
işaretlediğim yolun ta kendisini bulacaksınız. 
29 O dönemde birçok kişi Mesih'in yolu 
şaşırdığına ve Yasa'yı saptırdığına inanıyordu. 
Bu nedenle O'na karşı savaştılar ve zulmettiler. 
Ancak gerçek, güneşin ışığı gibi, her zaman 
karanlığa karşı galip gelir. Şimdi Sözüme karşı 
yeniden savaşılacak, çünkü bazıları onun 
anlamında çelişkiler, belirsizlikler ve hatalar 
bulmaya inanıyor. Ancak onun ışığı bir kez 
daha bu zamanın karanlıklarını aydınlatacak ve 
insanlık size açıkladığım yol ve yasanın o 
zamanki ile aynı olduğunu ve her zaman da 
öyle olacağını anlayacaktır. (56, 69 - 70) 
30 Bu öğreti ebedi yaşama giden yoldur; bu 
öğretide yükseltici bir güç ve mükemmellik 



keşfeden herkes onu yeryüzündeyken size 
öğrettiklerimle nasıl birleştireceğini bilecektir, 
çünkü özü aynıdır. 
31 Öğretilerimin içerdiği gerçeği nasıl 
bulacaklarını bilmeyenler, bu öğretinin İsa'nın 
öğretileriyle aynı hedefe götürmediğinden bile 
emin olabilirler; kötü yorumlarla körleşmiş 
veya dini fanatizmle kafası karışmış ruhlar bu 
vahiylerin gerçeğini hemen 
kavrayamayacaklardır. Birbirinizi sevmenizi 
öğreten buyruğumu anlamanızı ve yerine 
getirmenizi engelleyen dünyevi zihinden 
özgürleşmek için bir dizi sınavdan geçmeleri 
gerekir. (83, 42 - 43) 
32 Birçok kişi boşuna bu öğretinin yeni 
olduğunu ya da geçmişte size verilen ilahi 
vahiylerle hiçbir ilişkisi olmadığını 
söyleyecektir. Sizi temin ederim ki, bu 
zamanda insan aklı vasıtasıyla size söylediğim 
her şeyin kökleri ve temelleri, Birinci ve İkinci 
Zamanlarda size peygamberlikle bildirilmiş 
olan şeylere dayanmaktadır. 
33 Ama size sözünü ettiğim karışıklık, bu 
vahiyleri yorumlayanların kendi yorumlarını 
insanlara zorla kabul ettirmeleri ve bunların 
kısmen doğru kısmen de hatalı olması 
nedeniyle ortaya çıkacaktır. Bu aynı zamanda 
öğretilerimin ruhani ışığı insanlardan 
saklandığı ve bazen çarpıtılmış bir biçimde 
verildiği için de ortaya çıkacaktır. Bu nedenle, 
bugün, ışığımın sizi cehaletinizin karanlığından 
kurtaracağı zaman geldiğinden beri, birçok 
insan bunun gerçeğin ışığı olabileceğini inkar 
etti, çünkü onlara göre bu size daha önce 
öğrettiklerimle uyuşmuyor. 
34 Sizi temin ederim ki, sözlerimden hiçbiri 
kaybolmayacak ve bu zamanın insanları 
geçmiş zamanlarda size gerçekten ne 
söylediğimi öğrenecekler. O zaman, dünya 
Spiritüalizmi tanıdığında şöyle diyecektir: 
"Gerçekten de, tüm bunları İsa zaten 
söylemişti!" 
35 Aslında size zaten her şeyi anlattım, her ne 
kadar açıklanan gerçeklerin birçoğunun sadece 
temellerini anlatmış olsam da. Onları yavaş 
yavaş anlamayı öğrenmeniz için size bıraktım, 
çünkü o zamanlar insanlık şimdi size 
gösterdiğim her şeyi tam olarak anlayabilecek 
durumda değildi. (155, 24 -27) 
 
Üçüncü Kez 
36 Bu, size insanlığı ruhen birleştirecek olan 
dersi öğrettiğim "Üçüncü Çağ "dır. Çünkü 

dillerin, ırkların, farklı ideolojilerin artık onların 
birleşmesine engel olmaması Benim 
İrademdir. Kendisinden bir ruh yarattığım 
manevi öz, herkesin sahip olduğu özle aynıdır 
ve insanların damarlarında akan kanı oluşturan 
maddeler hepsinde aynıdır. Bu nedenle, 
herkes eşittir ve Bana layıktır ve Ben herkes 
için yeniden geldim. (95, 9) 
37 İnsan yaşamının geçireceği değişiklikler o 
kadar büyük olacak ki, size sanki bir dünya 
sona eriyormuş ve bir diğeri doğuyormuş gibi 
görünecek. 
38 Tıpkı tüm zamanlarda insanoğlunun 
yaşamının çağlara ya da dönemlere bölünmüş 
olması ve bunların her birinin kendisini bir 
şeyle ayırt etmiş olması gibi - keşifleriyle, aldığı 
ilahi vahiylerle, insanın "sanat" dediği şeyi 
güzel anlamında ortaya çıkarmasıyla, Ya da 
bilimiyle - şimdi başlayan zaman, şimdiden 
yeni bir şafak gibi doğmakta olan çağ, ruhsal 
armağanların ortaya çıkışıyla işaretlenecektir - 
kendinizi pek çok kötülükten kurtarmak için 
geliştirmeniz gereken ama her zaman sonraya 
ertelediğiniz varlığınızın bu yönü. 
39 İnsan yaşamının maneviyatı geliştirdiğinde, 
Ruh'un armağanlarını ortaya çıkardığında ve 
bu dünyada vicdan tarafından dikte edilen 
yasayı yürürlüğe koyduğunda tamamen 
dönüşebileceğine inanmıyor musunuz? 
40 Yakında tüm uluslar, Tanrı'nın her çağda 
kendileriyle konuştuğunu, ilahi vahiylerin 
Rab'bin kendisine yükselebilmeleri için 
insanlara indirdiği merdivenler olduğunu 
anlayacaklardır. 
41 Bu yeni zamana kimileri ışık zamanı, 
kimileri Kutsal Ruh çağı, kimileri de hakikat 
zamanı diyecektir. Ama size söylüyorum, bu 
ruhsal yükselişin, ruhsal restorasyonun, ıslahın 
zamanı olacak. 
42 Bu, uzun zamandır insanın yüreğinde 
yaşamasını arzuladığım ve kendisi tarafından 
sürekli olarak savaşılan ve yok edilen çağdır - 
parlaklığı herkes tarafından görülen ve ışığı 
altında Rab'bin tüm çocuklarının birleştiği bir 
çağ: bazılarını hoş karşılayan ve diğerlerini 
reddeden, kendi gerçeğini trompet eden ve 
diğerlerine inkar eden, kendini empoze etmek 
için değersiz silahlar kullanan veya ışık yerine 
karanlık veren dini bir insan topluluğuna değil. 
(135,53- 54, 57-59) 
43 Bu, insan ruhunun kendisini materyalizmin 
zincirlerinden kurtarması gereken "Üçüncü 
Zaman "dır. Bu, insanlık tarihinin bildiğinden 



daha şiddetli olacak olan dünya görüşlerinin 
mücadelesini içerecektir. 
44 Yozlaşma, bencillik, gurur, ahlaksızlık, 
yalanlar ve yaşamlarınızı gölgeleyen her şey, 
alçakgönüllülüğe yol açmak için onlara 
tapanların ayakları dibinde kırılmış putlar gibi 
düşecek. (295,64 - 65) 
 
Kurtuluş tarihinin yedi dönemi  
45 Dünyadaki bu ruhsal gelişim aşamalarının 
ilki, Tanrı'ya yakmalık sunusunu sunan 
Baba'nın ilk hizmetkârı Habil tarafından temsil 
edilir. O, fedakârlığın sembolüdür. Kızgınlık 
ona karşı yükseldi. 
46 İkinci aşama Nuh'u temsil eder. O, inancın 
sembolüdür. İlahi ilhamla gemiyi inşa etti ve 
insanları kurtarmak için gemiye bindirdi. 
Kalabalık kuşkuları, alayları ve 
putperestlikleriyle O'na karşı ayaklandı. Ama 
Nuh iman tohumunu geride bıraktı. 
47 Üçüncü dönem Yakup tarafından sembolize 
edilir. Gücü temsil eder, o güçlü olan İsrail'dir. 
Hepinizin "Yaradan'ın sağında oturmak" için 
üzerinde yükseleceğiniz cennetin merdivenini 
ruhsal olarak gördü. Gücünü ve azmini 
sınamak için Rab'bin meleği ona karşı çıktı. 
48 Dördüncüsü Musa tarafından sembolize 
edilir, o yasayı temsil eder. Tüm zamanların 
insanları için üzerinde yazılı olduğu tabletleri 
gösterir. Muazzam inancıyla halkı 
özgürleştirerek onları kurtuluş yolunda Vaat 
Edilmiş Topraklara götüren oydu. O, yasanın 
sembolüdür. 
49 Beşinci dönem, sizinle her zaman 
konuşmuş olan ve konuşmaya devam edecek 
olan İsa, "İlahi Söz", Lekesiz Kuzu tarafından 
temsil edilmektedir. O, uğruna insan 
dünyasında yaşamak üzere insan olduğu 
Sevgi'dir. Aynı acıyı çekmiş, insanlığa tüm 
günahlarından kurtulacakları fedakârlık, sevgi 
ve merhamet yolunu göstermiştir. Mütevazı 
bir başlangıçtan gelmesine rağmen sevgi 
içinde yaşamayı, kendini feda etme noktasına 
gelmeyi ve sevgi dolu, bağışlayıcı ve kutsayıcı 
bir şekilde ölmeyi öğretmek için bir Üstat 
olarak geldi. Beşinci aşamayı temsil eder ve 
sembolü sevgidir. 
50 Altıncı dönem İlyas tarafından temsil edilir. 
O, Kutsal Ruh'un sembolüdür. O, "ateşten 
arabasıyla" gelir ve sizin bilmediğiniz ama 
Benim bildiğim tüm uluslara ve tüm dünyalara 
ışığı getirir, çünkü Ben tüm dünyaların ve tüm 
yaratıkların Babasıyım. Şu anda içinde 

yaşadığınız aşama budur - İlyas'ın aşaması. Sizi 
aydınlatan onun ışığıdır. O, gizlenmiş olan ve 
şu anda insanlara açıklanmakta olan 
öğretilerin temsilcisidir. 
51 Yedinci dönem Baba'nın Kendisi tarafından 
somutlaştırılmıştır. Bu nihai hedeftir, gelişimin 
doruk noktasıdır. İçinde lütuf zamanı, Yedinci 
Mühür vardır. 
52 Böylece Yedi Mühür'ün gizemi çözülmüş 
olur. Size içinde bulunduğumuz çağın altıncı 
mührü içerdiğini söylememin nedeni budur. 
Çünkü bunlardan beşi çoktan geçti, altıncısı 
şimdi çözüldü ve yedincisi hala kapalı, içeriği 
henüz gelmedi, bu aşamanın size gelme 
zamanı henüz gelmedi. O geldiğinde, lütuf, 
mükemmellik ve huzur hüküm sürecektir. Ama 
ona ulaşmak için - insanın ruhunu arındırmak 
için hala ne kadar çok gözyaşı dökmesi 
gerekecek! (161,54 - 61) 
53 Yedi Mühür Kitabı, tüm mücadeleleri, 
tutkuları, yüzleşmeleri ve nihayetinde iyiliğin 
ve adaletin, sevginin ve ruhsallaşmanın 
materyalizmin tutkularına karşı kazandığı 
zaferle birlikte yaşamınızın, yeryüzündeki 
evriminizin öyküsüdür. 
54 Her şeyin ruhani ve ebedi bir amaca yönelik 
olduğu gerçeğine inanın ki her derse hak ettiği 
yeri verin. 
55 Altıncı Mühür'ün ışığı sizi aydınlattığı 
sürece, bir çekişme, feragat ve arınma dönemi 
olacaktır; ancak bu dönem sona erdiğinde, 
Yedinci Mühür'ün size yeni vahiyler getireceği 
yeni bir döneme ulaşmış olacaksınız. Saf ve 
hazır bulunmuş olan kişinin ruhu yeni zamanı 
ne kadar hoşnut ve mutlu karşılayacaktır. 
Altıncı Mühür sizi aydınlattığı sürece, beden ve 
zihin arınacaktır. (13, 53 - 55) 
56 Gökte 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. 
57 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. Ruhu için olduğu 
kadar zihni için de her şey aşılmaz bir gizem, 
içeriğini yorumlayamadığı mühürlü bir kitaptı. 
58 Ruhani yaşam hakkında belli belirsiz bir fikri 
vardı, ama varlıkları Tanrı'ya yaklaştıran 
gelişim merdivenini gerçekten bilmiyordu. 
Yeryüzündeki çok yüksek görevini ve ruhuna 



ait olan, savaşlarda galip gelmek, insani 
zorlukların üzerine çıkmak ve Ebedi Işık'ta 
yaşamak için kendini ruhen 
mükemmelleştirmek gibi erdemleri ve 
armağanları bilmiyordu. 
59 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. 
60 Sadece Mesih, "Söz", sadece O, İlahi Sevgi 
bunu 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. 
61 Tanrı'nın Yasası, Mesih aracılığıyla verilen 
İlahi Sözü ve peygamberlerin, habercilerin ve 
elçilerin tüm mesajları, insanlığın tüm insanlar 
için her zaman ışık, kurtuluş ve adalet bildiren 
ilahi bir vaade olan inancını sürdüren 
tohumdu. 
62 Şimdi, çağlar boyunca size açıkladığım her 
şeyi anlayacağınız ve Babanızın kim olduğunu, 
kendinizin kim olduğunu ve varlığınızın 
sebebinin ne olduğunu öğreneceğiniz Büyük 
Vahiy için beklenen zamandır. 
63 Şimdi, başardığınız ruhsal gelişim, 
yaşadığınız denemeler ve edindiğiniz deneyim 
sayesinde, Ruhumdan hazinelerimde saklanan 
ve donatılmayı 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. 
64 Bu ışık huzmesi sadece hazırlık 
niteliğindedir; yeni günü haber veren şafak 
ışığı gibidir. Daha sonra ışığım size tam olarak 
ulaşacak, varlığınızı aydınlatacak ve cehaletin, 
günahın ve sefaletin son gölgesini bile ortadan 
kaldıracaktır. 
65 Sonsuzlukta şafağına hayran olduğunuz bu 
zaman, insanlığın ruhsal yaşamında Altıncı 
Çağın şafağıdır - Işık Çağı, Vahiyler Çağı, eski 

kehanetlerin ve unutulmuş vaatlerin 
gerçekleşmesi Çağı. Altıncı Mühür serbest 
bırakıldığında, bilgelik içeriğini doğruluk, 
aydınlanma ve vahiy dolu bir mesajla 
ruhunuza akıtacaktır. (269, 10 - 18) 
66 Öğrencilerim, yüreğinizdeki erdemlerin 
ruhunuzun çıplaklığını örten giysiler olmasını 
istiyorum. İkinci Çağ'da vaat edilen Yemin Edici 
Ruh size böyle seslenir. 
67 Baba, insanlığı etkileyecek olan acı ve 
denemeleri ve insanların ulaşacağı ahlaksızlık 
derecesini zaten biliyordu. Yorgan'ın gelişi sizin 
için Altıncı Mühür'ün salıverilmesini, yani 
insanlığın evriminde yeni bir aşamanın 
başlangıcını ifade eder. O andan itibaren, tüm 
insanlar için ilahi bir yargı yürürlüktedir; her 
yaşam, her iş, her adım ciddi bir şekilde 
yargılanacaktır. Bu bir çağın sonu, hayatın 
sonu değil. 
68 Bu, günah zamanlarının sonudur ve 
Tanrı'nın Kitabı'nın bu Altıncı Mührü'nün tüm 
içeriğinin ruhsal varlıkların üzerine dökülmesi 
ve onları uyuşukluklarından uyandırması 
gerekir, böylece insan kendini toparlayabilir ve 
ruhunun tüm yaratılışla uyumunu 
deneyimleyebilir ve Kuzu aracılığıyla, Acılar 
Kadehi'nin son demlerini, aynı zamanda 
gerçeğin, sevginin ve ilahi adaletin zaferini 
getirecek olan Yedinci Mühür'ün çözüleceği 
zamana kendini hazırlayabilir. (107, 17 - 19) 
69 İnsanlığın şu anda kendini hazırlamasını 
istiyorum ki son mühür açıldığında insanlar 
bunun farkına varsınlar ve yeni vahiylerin 
içeriğini duymak ve anlamak için acele 
etsinler. Ulusların ve halkların o günlerin 
acılarına dayanmak için güçlü olmalarını 
istiyorum. 
70 O zamanların ziyaretlerinden nasıl 
kurtulacağını bilenleri kutsanmış olarak 
adlandıracağım ve onlara sebatlarının ve 
gücüme olan inançlarının ödülünü vereceğim 
ve onları yeni bir insanlığın ataları olarak 
bırakacağım. (111, 10 - 11) 
71 Yedinci Mühür diğer altısıyla birlikte 
kapandığında, Tanrı'nın ilkinden sonuncusuna 
kadar insanların işleri hakkındaki yargısı olan 
bu kitap da kapalı kalacaktır. O zaman Rab 
yeni, yazılmamış bir kitap açacak ve ölülerin 
dirilişini, ezilenlerin kurtuluşunu, 
günahkârların yenilenmesini ve iyiliğin 
kötülüğe karşı zaferini kaydedecektir. (107, 20) 
 



Bölüm 39 - Dünyevi ve Ruhani İsrail  
 
İsrail'in tarihsel misyonu, başarısızlığı 
1 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer insanlar 
içlerindeki vicdanın onlara hatırlattığı Yasa'ya 
sımsıkı bağlı kalsalardı, size önderler ya da 
peygamberler göndermeye gerek kalmazdı; ne 
de Rabbinizin size inmesine ve "Birinci Zaman 
"da bile Yasamı taşa kazımama ve "İkinci 
Zaman "da insan olup çarmıhta insan olarak 
ölmeme gerek kalırdı. 
2 Bir halkı diriltip lütuf armağanlarıyla 
donattığımda, bunu kendilerini yüceltip 
başkalarını aşağılasınlar diye değil, gerçek 
Tanrı'ya boyun eğmenin ve insanlar arasında 
kardeşliğin bir örneği olsunlar diye yaptım. 
3 Bu halkı yeryüzündeki irademin bir aracı ve 
vahiylerimin bir habercisi olarak seçtim, öyle ki 
herkesi yasamda yaşamaya davet etsinler ve 
böylece tüm insanlık sonunda Rab'bin tek bir 
halkını oluştursun. 
4 Bu halk -seçilmiş olmasına rağmen- mirasın 
sadece kendisi için olduğuna inandığı, 
Tanrısı'nın diğer ulusların da Tanrısı 
olamayacağını düşündüğü, diğer halkları 
yabancı olarak gördüğü ve Baba'nın 
kendilerine emanet ettiği şeyi paylaşmalarına 
izin vermediği için çok acı çekti. Onu sadece bir 
süreliğine diğer halklardan ayırdım ki yozlaşma 
ve materyalizmden etkilenmesin. 
5 Ama bencilleşip kendini büyük ve güçlü 
sandığında, ona gücünün ve büyüklüğünün 
aldatıcı olduğunu kanıtladım ve diğer ulusların 
onu istila edip esaret altına almasına izin 
verdim. Krallar, Firavunlar ve Sezarlar onun 
efendileriydi, her ne kadar ben onların efendisi 
olmayı teklif etmiş olsam da. 
6 Baba sonsuz Sevgisiyle, halkına özgürlük 
vermek ve onlara görevlerini hatırlatmak için 
Kendisini yeniden gösterdi; ve şimdiki 
zamanda onlara sevgi öğretilerimi vermek için 
geliyorum; ancak Kutsal Ruh'un ışığını almak 
için çağırdığım ve topladığım İsrailoğullarını 
insanlar arasında yalnızca Benim bakışım 
keşfedebilir 
7 Kendimi ruhunuzun önünde açıkladım, 
çünkü sizinle doğa aracılığıyla ve mucize 
dediğiniz maddi tezahürlerle konuştuğum 
zaman çoktan geçti. Bugün Beni ruhunuzda ve 
kalbinizin en iç kısmında hissedebilirsiniz. 
8 Bu süre içinde Filistin vahyime tanıklık 
etmedi; çünkü aradığım belirli bir yer değil, 
sizin ruhunuzdur. Kana göre değil, "ruha göre 

İsrail halkını" arıyorum - çağlar boyunca 
merhametimle aldıkları ruhsal tohuma sahip 
olan halkı. (63, 64 - 69) 
  
Yahudi halkının dünyevi ve ruhani olarak 
ikiye ayrılması 
9 Baba'nın, (İsa'da) ayrılışından sonra, 
atalarına emanet edilmiş olan ülkeyi halkının 
elinden alması gerekliydi. 
10 Bazılarından kefaret olarak, bazılarından da 
ödül olarak alındı; çünkü o Kenan diyarı, 
geçmiş zamanların o güzel Filistin'i, Benim 
tarafımdan yalnızca ruh için vaat edilen gerçek 
diyarın bir görüntüsü olarak hazırlandı. Bu 
mülkler insanlardan alındığında, materyalist 
düşünceye sahip Yahudi yeryüzünde evsiz 
kaldı; ancak diğer kısım - Benim varlığımı her 
zaman hisseden sadıklar, geçmiş zamanların 
mirasını kaybetmiş olmaktan acı duymadan 
Benim isteğime bağlı kaldılar, çünkü 
kendilerine Baba'dan yeni bir lütuf emanet 
edildiğini biliyorlardı: O'nun Sözü'nün, İlahi 
Söz'ün, O'nun kurbanının, O'nun Kanının 
mirası. 
11 Halkım İsrail'in Üçüncü Çağ'da yaşadığı şu 
anda, onları hâlâ iki gruba ayrılmış görüyorum: 
Cisimleşmiş olan, dünyanın mallarıyla 
zenginleşmiş olan, gücüyle dünyanın 
temellerini bile titreten, çünkü gücünü, 
yeteneğini, Baba'nın ruhuna döktüğü lütuf 
armağanlarını kendisinin, hırsının, 
büyüklüğünün hizmetine sunmuştur. 
12 Bu halkın, materyalizminin sınırları içinde 
bile, bilimlerinde, iradesinde ve zekasında nasıl 
güç gösterdiğini görün. Geçmişteki kıtlıklar, 
köleleştirmeler, aşağılamalar nedeniyle 
kalbinin derinliklerinde kin besliyor; ama 
bugün diğer halkları aşağılamak, onları gücüyle 
sindirmek, onlara hükmetmek için güçlü ve 
gururlu bir şekilde ayağa kalkıyor. Bugün 
kendisi toktur ve milyonlarca aç insana ve 
altınlarının, güçlerinin, bilimlerinin ve prestij 
arzularının kölesi olan büyük halk kitlelerine 
memnuniyetle bakmaktadır. 
13 Ama aynı zamanda halkımın diğer 
bölümünü, sadık ve vefalı olanları da 
görüyorum - varlığımı her zaman 
hissedebilenleri, insanların arasına geldiğimi 
her zaman fark edenleri, vahiylerime 
inananları, her şeye rağmen Bana itaat 
edenleri ve emirlerimi yerine getirenleri. 
14 Bu diğer kısım sadece bu zamanda insan 
aklı aracılığıyla Benim tezahürüme tanık olan 



sizler değilsiniz; çünkü İsrail'in Ruhsal Halkının 
bir kısmı dünyanın dört bir yanına dağılmıştır 
ve her birinin bulunduğu yerde Benim şefkatli 
sevgimi alır, Benim varlığımı hisseder, Benim 
ekmeğimle beslenir ve nereden ve ne şekilde 
geleceğimi bilmeden Beni bekler, ama Beni 
bekler. 
15 Ama nasıl geldiğimi, Kendimi nasıl 
tanıttığımı çok iyi bilenler, gelecek zamanlar 
için hazırlanmış olanlar, bu halkın on iki 
oymağından Benim tarafımdan seçilmiş 
144.000 kişinin bir parçası olan sizlersiniz - 
Üçüncü Çağ'ın Ruh Güreşi'nde Büyük Savaş'ta 
onlara önderlik edecek 144.000 kaptan gibi 
sayısız İsrail halkının önünde olacak olan yüz 
kırk dört bin kişi. 
16 Halkımın her zaman bölüneceğini mi 
sanıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim: 
Hayır! Hayır! Sizin için öğreti, ışık ve sınavlar 
geldi; onlar için de adaletim ve aynı şekilde 
ziyaretlerim geldi. Şimdi onları büyük 
adımlarla ruhlarının uyanışına götürüyorum ve 
her ne kadar ikinci gelişimi inkâr ettikleri gibi 
üçüncü gelişimi de ilk anda inkâr edecek 
olsalar da, size söylüyorum: Dönüşüm 
zamanları çok uzak değil. Eski gelenekleri 
içinde yaşıyorlar ama ben Yahudi halkının 
zihnini ve kalbini görüyorum ve geleneklerine 
kendi inançlarından çok rahatlık ve ruhani 
vahiylerden korktukları için bağlı olduklarını 
size bildiriyorum. Ahiretin tezahürlerinden 
uzak dururlar; ama benim onlara önereceğim 
şey şudur: gereksiz olan her şeyden 
vazgeçmek, merhamet, sevgi ve 
alçakgönüllülüğü uygulamak. 
17 Onlarla yüzleşmek zorunda kalacaksınız ve 
ikiniz de silahlarınızı kuşanacaksınız: biri söze, 
düşünceye, duaya ve kanıtlara; diğeri onların 
yeteneklerine, güçlerine ve geleneklerine. 
Ama ben bu yüzleşmede hazır bulunacağım ve 
adaletimin gerçekten zafer kazanmasını 
sağlayacağım, ruhsallığın zafer kazanmasını, 
ruhun bedenin üzerine çıkmasını, eğilmesini ve 
onu alçaltmasını sağlayacağım ve sonra İsrail 
kabilelerinin uzlaşması, Rab'bin halkının 
birleşmesi gelecek. 
18 Bu halk bir kez donatıldığında, size 
doğrusunu söyleyeyim, Tanrı'nın zamanın 
başlangıcından beri Seçilmiş Halkına verdiği 
büyük görevi tamamlayana kadar görevini 
yerine getirecektir; bu görev Rab'bin 
vahiylerinin ilk doğanı ve emanetçisi olmaktır; 
öyle ki kardeşlerin en büyüğü olarak 

diğerlerine önderlik edebilsin, O'nun lütfunu 
onlarla paylaşabilsin ve herkesi Baba'nın 
sağına getirebilsin. (332, 17 - 21) 
  
İsrail'in Ruhani Halkı  
19 'Halkım İsrail'den', 'Rab'bin halkından' söz 
ettiğimde, kendileriyle birlikte dünyaya ruhsal 
bir misyon getirenleri kastediyorum - Yasamı 
duyuranları, Beni ilan edenleri, Bana sadık 
kalanları; yaşayan Tanrı'nın varlığını ilan 
edenleri, sevgi tohumunu yayanları ve Oğul'da 
Baba'nın varlığını ve Sözünü tanıyabilenleri. 
Bunlar Tanrı'nın halkını oluşturanlardır, bu 
İsrail'dir, güçlü, sadık, bilge İsrail'dir. Bu benim 
Kanun'a, Gerçeğe sadık askerlerimden oluşan 
lejyonum. 
20 Peygamberlerime zulmedenler, elçilerimin 
kalbini parçalayanlar - putlara boyun eğmek 
için gerçek Tanrı'ya sırtlarını dönenler - Beni 
inkâr edenler, Benimle alay edenler ve kanımı 
ve canımı talep edenler, ırklarından dolayı 
kendilerini İsrailli olarak adlandırsalar bile 
Seçilmiş Halk'a ait değillerdi; peygamberlerin 
halkına, aydınlanmışlar grubuna, sadık 
askerlere ait değillerdi. Çünkü "İsrail", bir ırka 
hükmetmek için yasadışı olarak kullanılan 
ruhani bir isimdir. 
21 Şunu da bilmelisiniz ki, halkıma ait olmak 
isteyen herkes sevgisi, merhameti, gayreti ve 
yasaya bağlılığıyla bunu başarabilir. 
22 Halkımın dünyada belirli bir ülkesi veya 
şehri yoktur, halkım bir ırk değildir, ancak tüm 
ırklarda, tüm insanlar arasında temsil edilir. 
Burada sözümü işiten ve yeni vahiyleri alan bu 
insan kalabalığı halkımın yalnızca bir kısmıdır. 
Diğer bir kısmı yeryüzüne dağılmıştır ve bir 
diğeri, en büyük kısmı, ruhani dünyada 
yaşamaktadır. 
23 Bunlar Beni tanıyan, Beni seven, Bana itaat 
eden ve Beni izleyen halkımdır. (159, 55 - 59) 
24 Bugün size söylüyorum: Halkım nerede? 
Denemelerde bilge, savaşlarda cesur ve 
zorluklarda kararlı olanlar nerede? Dünyanın 
dört bir yanına dağılmış durumdalar. Ama 
onları Benim sesimle yola çıkaracak ve tüm 
halklardan önce gelmeleri için onları ruhsal 
olarak birleştireceğim. Ama size söylüyorum, 
bugün bu antlaşma, tüm insanlardan 
beklediğim antlaşmanın nelerden oluştuğunu 
anlayacak olan tüm ırklardan insanlar 
tarafından oluşturulacaktır. 
25 Bu halk cesur ve vahşi olacak, ama ne 
kardeş katli silahları, ne savaş arabaları olacak, 



ne de yıkım şarkıları söyleyecekler. Sancağı 
barış, kılıcı hakikat ve kalkanı sevgi olacaktır. 
26 Hiç kimse bu halkın nerede olduğunu 
keşfedemeyecektir: o her yerdedir. 
Düşmanları onu yok etmeye çalışacak ama 
bunu başaramayacaklardır, çünkü onu hiçbir 
yerde fiziksel olarak birleşmiş 
bulamayacaklardır, çünkü onun birliği, düzeni 
ve uyumu ruhani olacaktır. (157, 48 - 50) 
27 Bu dönemde gerçek İsrail'in ruhu her yerde 
çalışmaktadır. Varlığımı hisseden, gelişimi 
bekleyen, doğruluğuma güvenen ruhlardır. 
28 Bu sözler başka yerlere ulaştığında, birçok 
kişi onlarla alay edecektir; ama size 
söylüyorum, onları alay konusu yapmamaları 
onlar için daha iyi olacaktır, çünkü derin 
uykularından uyanacakları ve kendilerinin de 
Tanrı'nın halkının çocukları olduklarını 
anlayacakları Saat gelecektir. 
29 Bugün burada Beni dinleyen bu 
kalabalıklar, Sözümü incelemezlerse ve 
kendilerini dünyasal-maddi düşünce 
tarzlarından kurtarmazlarsa hataya 
düşebilirler. Rab'bin sesini duyan, yasayı alan 
ve peygamberlere sahip olan ilk zamanlardaki 
İsrail halkıyla aynı kaderi paylaşabilirler, bu 
yüzden sonunda Tanrı tarafından sevilen tek 
halk olduklarına inanmışlardır - büyük 
sıkıntıların, aşağılanmanın, sürgünün ve 
esaretin onları kurtarması gereken ciddi bir 
hata. 
30 Sevgimin sizi ırklara ya da inançlara göre 
ayıramayacağını ve 'Benim halkım' dediğimde 
bunun tek nedeninin en eski zamanlardan beri 
insanlığın yolunu ışıklarıyla aydınlatmak üzere 
dünyaya gönderdiğim ruhları hazırlıyor olmam 
olduğunu bilmelisiniz. 
31 Onlar, farklı uluslarda yaşamış ve birçok 
sınavdan geçmiş ebedi gezginler olmuşlardır. 
Bu süre zarfında insan yasalarının adaletsiz 
olduğunu, insani duygu ifadelerinin doğru 
olmadığını ve insanların ruhlarında 
huzursuzluk olduğunu keşfettiler. (103, 10 - 
14) 
32 Tanrı'nın halkı insanlar arasında bir kez 
daha ortaya çıkacaktır - bir ırkta kişileşmiş bir 
halk değil, ama büyük bir sayı, kan, ırk ya da 
dilin değil, Ruh'un belirleyici olduğu Benim 
öğrencilerimden oluşan bir lejyon. 
33 Bu halk öğretimi yazılar aracılığıyla 
öğretmekle yetinmeyecektir. Sözlerin hayat 
bulması için yaşanması gerekir. Bu insanlar 
sadece yazıların ve kitapların değil, aynı 

zamanda örneklerin ve eylemlerin de yayıcıları 
olacaklardır. 
34 Bugün sizi gereksiz olan her şeyden, saf 
olmayan ve hatalı olan her şeyden 
kurtarıyorum ki, ruhunuzun üzerinde 
yükselebileceği, eserleriyle tanıklık ettiği basit 
ve saf bir yaşamla tanıştırayım. 
35 Zamanı geldiğinde, halkımı insanlığa 
sunacağım ve ne Efendi öğrencilerinden 
utanacak, ne de öğrenciler Efendilerini inkar 
edecek. Bu zaman, bir barış nefesi gibi, bir ışık 
huzmesi gibi spiritüalizmin yükseleceği dünya 
görüşleri savaşıyla aynı zamana denk 
gelecektir. (292, 28 - 31) 
36 Halkım büyüyor, çoğalıyor, sadece 
yeryüzünde değil, ruhsal dünyada da. Bu 
ruhani ev sahipleri arasında, ister 
ebeveynleriniz, ister kardeşleriniz ya da 
çocuklarınız olsun, size kan bağıyla bağlı 
olanlar da vardır. 
37 Size halkımın yeryüzünün onlara 
yetmeyeceği kadar çok olduğunu ve çok daha 
büyük olacaklarını söylediğimde şaşırmayın. 
Onları birleştirdiğimde ve çocuklarımdan 
hiçbiri eksik olmadığında, sonsuzluk onlara bir 
ev olarak, sonu olmayan o ışık ve lütuf alanı 
olarak verilecektir. 
38 Burada, yeryüzünde sizi sadece 
hazırlıyorum, o yaşama nasıl yaklaşacağınızı 
bilmeniz için öğretilerim aracılığıyla size gerekli 
talimatları veriyorum. Bu insanlık Tanrı'nın 
halkının sadece bir parçasıdır. Yaşamlarını 
mükemmellik idealine doğru 
yönlendirebilmeleri için herkesin bu 
aydınlanmaları bilmesi gereklidir. 
39 İnsan sesi taşıyıcısının dudakları aracılığıyla 
söylenen sözüm olan bu ilahi mesaj, isteğime 
göre tüm insanlara ulaşacaktır. Benim Sözüm 
dünyayı çağıran bir çandır, onun özü insanları 
ruhsallaşma, bu yaşamdan sonra ruhun kaderi 
üzerine düşünmeleri için uyandıracak ve 
uyandıracaktır. (100, 35 - 37) 
 
144000 seçilmiş ve işaretlenmiş kişi  
40 Bu Üçüncü Çağda İşimi yaymak için, büyük 
kalabalıklar arasından 144.000 ruh seçtim ve 
onları bir Yahuda öpücüğüyle ya da ruhunuzu 
tehlikeye atan bir ittifak mührüyle değil, ilahi 
ışık öpücüğüyle işaretledim. İşaretim, Kutsal 
Ruh'un bu "Üçüncü Çağ "da büyük bir misyonu 
yerine getirebilmeleri için seçtiği kişilere 
yerleştirdiği işarettir. 



41 Bu işareti taşıyanlar tehlikeden uzak 
değildir - aksine, diğerlerinden daha fazla 
ayartılır ve sınanırlar. "İkinci Çağ "da Benim 
tarafımdan seçilen on iki kişinin her birini 
hatırlayın ve şu anda size söylediklerimi 
doğrulayacaksınız. Aralarında şüphe, zayıflık, 
kafa karışıklığı anları vardı ve hatta Beni 
cellatlarıma bir öpücükle teslim ederek Bana 
ihanet eden biri bile vardı. 
42 Bu zamanın seçilmişlerinin günaha yenik 
düşmemek için dikkat etmeleri ve dua 
etmeleri gerekmez mi! Ama size doğrusunu 
söyleyeyim, yine de yüz kırk dört bin kişi 
arasında hainler olacaktır. 
43 Bu işaret terk edilme, görevlendirilme ve 
Tanrı'ya hesap verme anlamına gelir. Günaha 
ya da hastalığa karşı bir garanti değildir; çünkü 
eğer öyle olsaydı, benim seçtiklerimin ne 
değeri olurdu? Sözüme sadık kalmak için 
ruhunuz nasıl bir çaba gösterirdi? 
44 Sizinle bu şekilde konuşuyorum çünkü 
buradaki insanlar arasında seçilmişlerin 
arasına katılmak isteyen pek çok yürek var. 
Ama gördüm ki, İşaretle verdiğim armağanlar 
aracılığıyla insanlığa hizmet etme arzusundan 
çok, kendilerini güvende hissetme arzusu ya 
da kibir onları Benden kendilerini çağırmamı 
istemeye itiyor. Bu çocuk öğrencilerimi sınava 
tabi tutacağım ve onlar da Benim sözümün 
asılsız olmadığına kendilerini ikna edecekler. 
45 İşaret, onu sevgi, saygı, gayret ve 
alçakgönüllülükle taşıyan kişinin görevini 
yerine getirebileceği görünmez bir işarettir. O 
zaman işaretin, onu acının üzerine çıkaran, 
büyük sınavlarda onu aydınlatan, ona derin 
farkındalıkları ifşa eden ve istediği her yerde 
ona ruhun ilerlediği bir yol açan İlahi bir lütuf 
olduğunu görebilecektir. 
46 İşaret, ona sahip olan kişiyi ruhani dünyaya 
bağlayan bir zincir halkası gibidir, ruhani 
dünyanın düşünce ve sözünün sizin 
dünyanızda kendini göstermesi için bir araçtır, 
işte bu yüzden size işaretli kişinin Benden bir 
elçi olduğunu, Benim elçim ve aracım 
olduğunu söylüyorum. 
47 İşaretlenmiş olanın işime karşı sorumluluğu 
kadar görevi de büyüktür. Ancak bu yolda 
yalnız değildir, yanında her zaman onu 
koruyan, ona rehberlik eden, ilham veren ve 
cesaretlendiren koruyucu meleği vardır. 
48 Çarmıhına sevgiyle sarılmayı bilen kişi ne 
kadar güçlüydü ve "Üçüncü Zaman "da kendini 
seçilmiş kişinin ilahi işaretini taşımaya hazır 

bulmayan seçilmiş kişi için yol ne kadar zor ve 
acıydı. 
49 Beni duyan herkese izlemeyi ve dua etmeyi 
öğrenmelerini, çarmıhlarını sevgiyle 
taşımalarını ve doğru ve itaatkâr 
davranmalarını söylüyorum, böylece ruhunuz 
için en ışık dolu reenkarnasyonu anlamına 
gelen bu yaşam kısırlaşmayacak ve daha sonra 
kayıp zaman ve kullanılmayan yetenekler için 
ağlamak zorunda kalmayacaktır. 
50 İşaretlenmiş olsun ya da olmasın, hepiniz 
bu öğreti üzerinde düşünün, çünkü hepinizin 
işimde yerine getirmeniz gereken bir kaderi 
var. (306, 3 - 4 & 7 - 12) 
51 "Ruh'a göre İsrail oymakları" çok 
kalabalıktır. Her birinden on iki bin kişi seçip 
alınlarına işaretleyeceğim. Ancak "İsrail halkı" 
144.000 kişiyle sınırlı değildir. Seçilmiş Halk 
ölçülemeyecek kadar büyüktür. 
52 Üstat size "İkinci Çağ "da, çağrılanlar 
arasında çok, seçilenler arasında az kişi 
olduğunu öğretti; ama tüm "İsrail halkı" 
çağrılacak ve ben onların arasından 144000 
kişiyi işaretleyeceğim. Hepsinde barışa, 
maneviyata ve ruhtan ruha diyaloğun 
başlangıcına yer vereceğim. (312, 7 - 8) 
53 Ben evrensel Baba'yım, sevgim tüm 
kalplere iner. Yeryüzündeki tüm halklara 
geldim. Ama Sözümün ve vahiylerimin tüm 
doluluğuyla üzerine dökülmesi için bu Meksika 
ulusunu seçtiysem, bunun nedeni onu 
alçakgönüllü bulmam, sakinlerinde erdemler 
keşfetmem ve onlarda "İsrail halkının" ruhani 
varlıklarını cisimleştirmemdir. 
54 Ancak herkes bu milliyete ait değildir, 
herkes cisimleşmiş değildir. Dünyanın dört bir 
yanına dağılmış olan ruhsal varlıklar hâlâ 
seçilmişlerin sayısına aittir. İşaretlendiler, 
gözlerini açtım, yüreklerini duyarlı hale 
getirdim ve ruhtan ruha Benimle 
konuşuyorlar. (341, 25) 
55 İnsanlar arasında Benim tarafımdan 
işaretlenmiş 144000 kişinin bir kısmı 
yaşamaktadır. Benim bu hizmetkârlarım 
dünyanın dört bir yanına dağılmış, barış için 
dua etme ve insanlığın kardeşliği için çalışma 
görevlerini yerine getirmektedirler. Birbirlerini 
tanımıyorlar; ama kaderlerini yerine 
getiriyorlar - hemcinslerinin yolunu 
aydınlatmak için - bazıları sezgisel olarak, 
diğerleri bu vahiyle aydınlanmış olarak. 
56 Sevgimle işaretlenmiş olanlar kısmen basit 
insanlardır, ancak içlerinde dünyada saygı 



gören kişiler de vardır. Onlar sadece 
yaşamlarının maneviyatıyla, eserleriyle, 
düşünme ve ilahi vahiyleri anlama biçimleriyle 
tanınabilirler. Putperest, kibirli ya da anlamsız 
değildirler. Hiçbir dini uygulamıyor gibi 
görünürler ama yine de ruhları ile Rablerinin 
ruhu arasında içsel bir tapınma vardır. 
57 Kutsal Ruh'un ışığıyla işaretlenmiş olanlar 
cankurtaran sandalları gibidir, gözcülerdir, 
danışmanlar ve siperlerdir. Onlara ruhlarında 
ışık, huzur, güç, iyileştirici merhem, en isteksiz 
kapıları gizlice açan anahtarlar, başkaları için 
aşılmaz olan engelleri aşmak için "silahlar" 
sağladım. Yeteneklerinin tanınması için 
dünyevi unvanlar sunmaları gerekli değildir. 
Hiçbir bilim bilmezler ama yine de 
"doktordurlar"; yasaları bilmezler ama yine de 
danışmandırlar; dünyevi mallar açısından 
fakirdirler ama yaşam yolculuklarında çok iyi 
şeyler yapabilirler. 
58 Sözümü almaya gelen bu kalabalıklar 
arasında birçoğu sadece görevlerinin 
onaylanması için geldi. Çünkü ruhsal 
armağanların onlara bahşedildiği ya da görevin 
onlara verildiği yer yeryüzü değildir. Size 
doğrusunu söyleyeyim, her ruhun sahip 
olduğu ışık, uzun gelişim yolculuğu sırasında 
edindiği ışıktır. (111,18 - 21) 
59 İnsanlık inananlar haline gelecek, 
Çalışmalarım tüm dünyaya yayılacak. İnanç ve 
dünya görüşü anlaşmazlıkları zamanında 
itaatkâr bir şekilde, sevgi ve bağlılıkla 
savaşacak olan 144.000 işaretli kişiyle 
başlayacağım. Bu savaşın ortasında dünyaya 
bir esaret zinciri değil, özgürlük ve kardeşliğin 
damgasını vurduğu ruhani bir antlaşma sunan 
bir zincir halkası gibi olacaklar. Bu askerler 
yalnız olmayacak, benim ruh dünyam onlara 
eşlik edecek ve onları koruyacak. Yolda 
mucizeler gerçekleştirecekler ve böylece 
benim doğruluğuma tanıklık edecekler. (137,9) 
 

Bölüm 40 - İyiliğin ve Kötülüğün 
Güçleri  
 
İyi ve kötünün kökeni 
1 Baba sizi yarattığında, bu yolda ilerlerken 
Yaratıcınızı gerçekten tanıma ve anlama 
fırsatına sahip olmanız için sizi cennete giden 
merdivenin ilk basamağına yerleştirdi. Ancak 
ne kadar azı ilk basamağı terk ederek yukarı 
doğru gelişim yoluna girdi! Çoğu itaatsizlik ve 

asilikte birleşti, özgürlük armağanını kötü 
kullandı ve vicdanın sesini dinlemedi; 
maddenin kendilerine hükmetmesine izin 
verdiler ve böylece yayılmalarıyla bir güç - 
kötülük gücü - yarattılar ve etkilerinin, 
zayıflıkları ve yozlaşmaları ile yücelme ve saflık 
arzuları arasında kanlı bir mücadeleye 
başlayan kardeşlerini içine sürüklemek 
zorunda kaldığı bir uçurum kazdılar. (35, 38) 
2 Asli günah kadın ve erkeğin birleşmesinden 
kaynaklanmaz. Ben, Yaratıcı, her ikisine de 
"Büyüyün ve çoğalın" dediğimde bu birleşmeyi 
emrettim. Bu ilk yasaydı. Günah, insanların 
özgür irade armağanını kötüye 
kullanmalarında yatıyordu. (99, 62) 
3 "Benlik" [ruh] ruhla savaşmaktan korkar ve 
kurtuluşunu engellemek ya da en azından 
geciktirmek için dünyanın zevkleri aracılığıyla 
onu ayartmanın bir yolunu arar. İnsanın kendi 
içinde nasıl bir ayartıcı olduğunu görün! Bu 
nedenle, kendini fethettiğinde savaşı kazanmış 
olduğunu söyledim. (97, 37) 
4 Havanın, toprağın ve suyun bile insanların 
kötü eylemleriyle zehirlendiği bu zamanda, 
kötülükten ya da karanlıktan etkilenmeyen ne 
kadar az kişi var! (144, 44) 
5 İnsanlığın feryadı Bana ulaşıyor; çocukların, 
gençlerin, olgun yaştaki erkek ve kadınların ve 
yaşlıların ıstırabı yükseliyor. Bu, adalet talep 
eden bir çığlıktır, barış için, Ruh'tan gelen 
merhamet için yalvaran bir yakarıştır. Çünkü 
bu dünyadaki sevgi tohumu bozuldu ve sevgi 
şimdi nerede biliyor musunuz? İnsan kalbinin 
en derin yerinde, o kadar derinde ki insan onu 
keşfedemiyor, çünkü nefret, güç arzusu, bilim 
ve kibir tohumu ezmiş ve ne maneviyat ne de 
merhamet var. Acı kâsesi giderek daha da 
doluyor ve dünya onu kana kana içiyor. (218, 
12) 
6 Sunaktan sunağa, ayinden ayine ve 
mezhepten mezhebe, insanlar yaşam ekmeğini 
bulma arzusuyla hareket ederler ama onu 
bulamazlar ve hayal kırıklığı yüzünden 
küfürbaz olurlar, hedefsiz yollara saparlar ve 
Tanrısız ve yasasız yaşarlar. 
7 ama unutmayın ki, insanlar, onların arasında 
büyük ruhsal varlıklar var, onların arasında 
Kutsal Ruh'un peygamberlerini ve öğrencilerini 
keşfediyorum! (217, 49) 
8 Mezheplerde insanlar kötülüğün gücünün 
farkına varmış ve onu bir insan formunda 
kişileştirmişlerdir. Güçlü bir krallığa sahip 
olduğunu kabul etmişler ve ona çeşitli isimler 



vermişlerdir. İnsanlar onun yakınlarda 
olduğuna inandıklarında, ayartmanın insanın 
içinde hem iyiliğin hem de kötülüğün harekete 
geçirdiği tutkulardan, zayıflıklardan 
kaynaklandığını anlamadan korkarlar. 
9 Kötülük şu anda dünyada hüküm 
sürmektedir ve her şeyde kendini gösteren bir 
güç, bir kuvvet yaratmıştır. Ruhsal dünyada ise 
kötülüğe ve intikama meyilli, kusurlu, kafası 
karışık ruhsal varlıklardan oluşan lejyonlar 
vardır ve bunların gücü insan kötülüğüyle 
birleşerek kötülüğün krallığını oluşturur. 
10 Bu güç "İkinci Çağ "da İsa'ya karşı çıktı ve 
O'na kendi krallığını gösterdi. Her şeye duyarlı 
"bedenim" ayartıldı, ama ruhsal gücüm 
ayartmayı yendi; çünkü dünyanın, "bedenin", 
ayartmanın ve ölümün fatihi olmak 
zorundaydım, çünkü insanlara güç örneği 
vermek için aşağı inen Efendi bendim. (182, 42 
- 43) 
11 Ruhunuzda hissettiğiniz esenlikle Benim 
varlığımı bilebilirsiniz. Benden başka hiç kimse 
size gerçek huzuru veremez. Karanlıktan gelen 
bir ruh bunu size veremez. Bunu size 
söylüyorum çünkü pek çok yürek, insanların 
kendi hayal güçlerine göre hayat ve şekil 
verdikleri baştan çıkarıcı bir varlığın 
tuzaklarından korkuyor. 
12 İnsanlar karanlıklar prensinin varlığını ne 
kadar yanlış yorumladılar! Ne kadar çok kiĢi 
benim gücümden çok onun gücüne inanmıĢtır 
ve insanlar bu konuda gerçekten ne kadar 
uzaktır! 
13 Kötülük vardır, tüm kötülükler ve günahlar 
ondan gelmiştir, yani kötülük yapanlar hem 
dünyada hem de diğer evlerde veya 
dünyalarda her zaman var olmuştur. Ama 
neden var olan tüm kötülüğü tek bir varlıkta 
kişileştiriyorsunuz ve neden onu Tanrı'yla 
karşılaştırıyorsunuz? Sana soruyorum: Benim 
mutlak ve sonsuz gücüm karşısında saf 
olmayan bir varlık nedir ve benim 
mükemmelliğim karşısında sizin günahınız 
nedir? 
14 Günah dünyada ortaya çıkmamıştır. Ruhlar 
Tanrı'dan çıktığında, bazıları iyilikte kalırken, 
diğerleri bu yoldan saparak başka bir kötülük 
yarattı. 
15 Daha önceki zamanlarda size vahiy olarak 
alegoriler halinde verilen sözler ve 
benzetmeler insanlar tarafından yanlış 
yorumlanmıştır. İnsanların doğaüstüne dair 
sahip oldukları sezgisel bilgi, hayal güçlerinden 

etkilenmiş ve böylece yavaş yavaş şeytani 
bilimlerin, kültlerin, batıl inançların ve 
günümüze kadar varlığını sürdüren mitlerin 
gücü etrafında şekillenmiştir. 
16 Şeytanlar Tanrı'dan çıkamaz; siz onları 
aklınızla tasarladınız. Bana sürekli karşı 
çıktığınız o varlığa dair sahip olduğunuz fikir 
yanlıştır. 
17 Kendinizi hem insanlardan hem de ruhani 
varlıklardan gelebilecek ayartmalardan ve kötü 
etkilerden kurtarabilmeniz için size izlemeyi ve 
dua etmeyi öğrettim. 
18 Size ruhu "bedenin" [ruhun] üzerinde 
tutmanızı söyledim, çünkü ruh zayıf bir 
yaratıktır ve eğer onu gözetmezseniz sürekli 
düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Kalp, zihin 
ve duyular, dünyanın tutkularının ruhu 
cezalandırdığı açık kapılardır. 
19 Eğer karanlığın varlıklarını canavarlar gibi 
hayal ettiyseniz, onları sadece kurtarmak için 
Elimi uzattığım kusurlu yaratıklar olarak 
görüyorum, çünkü onlar da Benim çocuklarım. 
(114, 54 - 62) 
20 Ne zaman iyi bir şey yapsanız, "Ben asilim, 
ben cömertim, ben hayırseverim; bu nedenle 
bunu yapıyorum" dersiniz. Sana söylüyorum: 
Bu işleri Rabbiniz adına yapsaydınız, 
alçakgönüllü olurdunuz, çünkü iyilik Tanrı'dan 
gelir ve ben onu ruhunuza verdim. 
21 Bu nedenle her kim iyi işlerini insan 
yüreğine atfederse, Ruhunu ve bu erdemleri 
bahşedeni inkâr etmiş olur. 
22 Öte yandan, kötü bir şey yaptığınızda, 
Pilatus gibi ellerinizi yıkar ve "Tanrı'nın 
isteğiydi, yazılmıştı; Tanrı bunu istedi, bu 
kaderdir" diyerek bu eylemi Baba'ya 
yüklersiniz. 
23 Tanrı'nın sizi hatalarınızdan arındırma 
iradesi olmadan hiçbir şeyin 
gerçekleşmeyeceğini söylüyorsunuz. Ama 
gerçekten, size söylüyorum, yanılıyorsunuz, 
çünkü hatalarınız, sefilliğiniz Tanrı'nın iradesi 
olmadan gerçekleşiyor. 
24 Her Şeye Gücü Yeten'in sizi asla zorla, kendi 
gücüyle zorlamadığını anlayın. Zayıf 
kardeşlerinizle yaptığınız şey budur. 
25 Size doğrusunu söyleyeyim, kötülük, 
sahtekârlık, uyumsuzluk sizindir; sevgi, sabır, iç 
huzuru ise Tanrı'dan gelir. 
26 Ne zaman sevseniz, size ilham veren 
ruhunuzun Yaratıcısıdır. Ne zaman nefret 
etseniz, sizi harekete geçiren ve mahveden 
sizsiniz, sizin zayıflığınızdır. Hayatınızda ne 



zaman kötü bir şey olsa, bunun sizin 
yüzünüzden olduğundan emin olabilirsiniz. 
27 Ama sonra kendinize soruyorsunuz: 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? 
28 Size söylüyorum: sevmediğiniz sürece, 
Tanrı sizin için kavrayamayacağınız bir şey 
olacaktır, çünkü Yaratıcınızın yüceliği 
anlayışınızın ötesindedir. 
29 Güçlü, büyük, bilge olun, sevmeyi öğrenin. 
Eğer severseniz, artık Tanrı'yı kavramaya 
çalışmak gibi çocukça bir arzunuz 
olmayacaktır; çünkü o zaman O'nu görecek ve 
hissedeceksiniz ve bu sizin için yeterli 
olacaktır. (248, 29 - 32) 
  
Gurur ve alçakgönüllülük  
30 Ruhani yükselişe ulaşmak için 
alçakgönüllülüğü en iyi müttefiklerinizden biri 
haline getirin. Çünkü ruhun krallığı olan 
göklerin krallığının kapıları kibirlilere tamamen 
kapalıdır. Onlardan hiç geçmedi ve asla da 
geçemeyecek. Ama eğer alçakgönüllü olursa, 
onu ilk öven Ben olacağım ve ona sonsuzluğun 
kapısını açan Benim merhametim olacak. (89, 
45) 
31 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. (248, 22) 
32 Mektup: İnsan, yaptığı işler hakkında 
gerçek bir bilgiye sahip olduğunda, kendini 
beğenmişliğin gözünü kör etmesine izin 
vermez. Eğer bu aşağılık duygu varlığına nüfuz 
ederse, zekasının söneceğini ve artık gelişim 
yolunda ilerleyemeyeceğini, duracağını ve 
uyuşukluğa gömüleceğini bilir. 
33 Kibir birçok insanı mahvetti, birçok gelişen 
ulusu yok etti ve kültürlerinizi çökertti. 

34 Halkların idealleri azim, verimlilik ve 
ilerleme olduğu sürece bolluk, ihtişam ve refah 
içinde yaşamışlardır. Ancak kibir kendilerini 
üstün hissetmelerine yol açtığında, yukarıya 
doğru gelişme ideallerinin yerini doymak 
bilmez bir her şeye sahip olma hırsı aldığında, 
farkına varmadan ve istemeden adım adım 
inşa ettikleri her şeyi yok etmeye başladılar ve 
sonunda uçuruma yuvarlandılar. 
35 İnsanlık tarihi bu tür deneyimlerle doludur. 
Bu nedenle, size diyorum ki, dünyada büyük 
idealleri olan, her zaman iyi işlerinin bilincinde 
olmalarına rağmen, onlar hakkında hiçbir şey 
hayal etmeyen bir "halkın" ortaya çıkması 
doğrudur. Bu şekilde seyri durdurulamayacak 
ve şimdiye kadar ulaştığı ihtişam yarın aşılacak 
ve daha sonra tekrar artacaktır. 
36 Sizinle bu şekilde konuştuğumda, size 
yalnızca maddi hedefler konusunda ilham 
vermeye çalışmıyorum: Sözlerimin doğru 
yorumlanmasını istiyorum ki onları maddi 
olduğu kadar manevi olana da nasıl 
uygulayacağınızı bilebilesiniz. 
37 Kibir insanı sadece maddi yaşamında 
etkilemez ve size söylediklerimin kanıtı olarak, 
temelleri kibir, küstahlık ve sahte ihtişamları 
tarafından kemirilen büyük mezheplerin 
düşüşlerini ve başarısızlıklarını düşünün. Ne 
zaman güçlerinin zirvesinde olduklarını 
düşünseler, birileri gelip onları rüyalarından 
uyandırmış, hatalarını, sapkınlıklarını, yasadan 
ve gerçekten sapmalarını göstermiştir. 
38 Bu insanlık ancak yasamın vicdan karşısında 
gerçek bilgisi ve yerine getirilmesiyle yüksek 
bir yaşama yükselebilecektir; çünkü benim 
ışığım olan vicdan mükemmeldir, bulanık 
değildir, adildir, asla boşa çıkmaz ya da eğri 
yollara sapmaz. (295, 18 - 24) 
 
İyi, iyi niyetli kişi  
39 Hepiniz Beni tanımayı öğrenin ki kimse Beni 
inkâr etmesin - Beni tanıyın ki Tanrı kavramınız 
gerçeğe dayansın ve iyiliğin kendini gösterdiği 
yerde Benim de orada olduğumu bilin. 
40 İyilik hiçbir şeyle karışmaz. İyilik gerçektir, 
sevgidir, merhamettir, anlayıştır. İyilik açıkça 
tanınabilir ve hatasızdır. Hata yapmamak için 
bunun farkına varın. 
41 Her kişi farklı bir yoldan gidebilir; ancak 
hepsi bir noktada buluştuğunda, ki bu iyi 
olandır, sonunda birbirlerini tanıyacak ve 
birleşeceklerdir. 



42 Bu zamanın insanlarında olduğu gibi, iyiliğe 
kötülük görüntüsü vererek ve kötülüğü iyilik 
olarak maskeleyerek kendilerini ısrarla 
kandırdıklarında durum böyle değildir. (329, 
45 - 47) 
43 Neredeyse 2000 yıldır Beytüllahim'deki 
çobanların duyduğu şu cümleyi tekrarlayıp 
duruyorsunuz: "İyi niyetli insanlara 
yeryüzünde barış"; ama barışa hak kazanmak 
için iyi niyetinizi ne zaman uygulamaya 
koydunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, siz tam 
tersini yaptınız. 
44 Bu cümleyi tekrar etme hakkını kaybettiniz; 
bu nedenle bugün yeni kelimeler ve öğretilerle 
geliyorum, öyle ki bunlar zihninize kazınacak 
cümleler ve ifadeler değil, kalbinize ve 
ruhunuza nüfuz edecek öğretilerimin anlamı 
olsun. 
45 Size verdiğim sözlerimi tekrarlamak 
istiyorsanız, tekrarlayın, ama bilin ki onları 
hissetmediğiniz sürece hiçbir etkileri 
olmayacaktır. Onları samimi bir duygu ve 
alçakgönüllülükle söyleyin, kalbinizde 
yankılandıklarını hissedin, o zaman size öyle 
bir yanıt vereceğim ki tüm varlığınızı 
titreteceğim. (24, 33 - 34) 
46 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. 
47 İyi niyetli insanlar Babalarının yasasına itaat 
eden çocuklardır. Doğru yolda yürürler ve 
büyük acılar çektiklerinde, bağışlanma ve 
esenlik arzusuyla ruhlarını Bana yükseltirler. 
48 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 gelişmesi 
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." 
49 Ne mutlu bu şekilde düşünüp dua edenlere; 
çünkü onlar yaşamlarındaki denemelere 
uygulamak üzere Efendilerinin örneğini 
ararlar. (258, 52 - 53) 
 

Kötülük, kötülüğe bağımlı insan  
50 Bu zamanda kötülüğün etkisi iyiliğin 
etkisinden daha fazladır. Bu nedenle, insanlığa 
hakim olan güç kötülüktür ve bu güçten 
bencillik, yalan, zina, kibir, böbürlenme, yıkım 
ve tüm aşağı tutkular ortaya çıkar. İnsana 
eziyet eden hastalıklar bu bozulmuş ahlaki 
dengeden kaynaklanır. 
51 İnsanların bu güçlere karşı savaşacak 
silahları yok. Yenilmişler ve ruhani ışıktan, 
sağlıklı neşeden ve iyilik için çabalamaktan 
yoksun bir yaşamın uçurumuna mahkûm 
edilmişlerdir. 
52 İnsan bilginin zirvesinde olduğunu sandığı 
şu anda, uçurumda olduğunu bilmez. 
53 Sonsuzlukta başlangıcınızı ve geleceğinizi 
bilen Ben, en eski zamanlardan beri insanlara 
kötülüğün güçlerine karşı savaşabilecekleri 
silahlar verdim. Ama onlar bunları hor 
gördüler ve kötülüğün kötülüğe karşı savaşını 
tercih ettiler; bu savaşta hiç kimse galip 
gelemez, çünkü herkes yenilecektir. 
54 Kötülüğün galip gelmeyeceği yazılıdır, bu da 
zamanın sonunda zafer kazananın iyilik olacağı 
anlamına gelir. 
55 İnsanları kötülüğün güçlerine ya da 
etkilerine karşı savaşmak üzere donattığım 
silahların neler olduğunu Bana sorarsanız, size 
bunların dua, Yasa'da sebat, Sözüme iman ve 
birbirimize duyduğumuz sevgi olduğunu 
söylerim. (40, 65 - 70) 
56 Halkım, insanlar arasında kötülük çoğaldı. 
İyilik, erdem, sevgi kötülüğün, hastalıkların, 
salgınların, vebaların ve talihsizliklerin istilası 
karşısında zayıf kalmıştır. Yozlaşmanın tohumu 
olan her şey iyilerin kalbine bulaşmış, 
bazılarının tökezlemesine neden olmuş, 
sadıkların sayısını azaltmıştır, çünkü kötülük 
insanlık üzerinde büyük bir güce sahip 
olmuştur. 
57 Size bahşedilen irade özgürlüğü uğruna 
böyle şeylerin olmasına izin verdim. Çünkü 
tüm yozlaşmanın, tüm karanlığın ve insanların 
aldanışının ardında, geçmeyen ve asla 
geçmeyecek olan İlahi bir ışık, vicdan vardır. 
Baba'nın ona verdiği öpücüğü lekesiz tutan ruh 
olan ve tüm çocuklarımı savaş yoluna 
gönderdiğim İlahi Mühür olan orijinal bir varlık 
vardır. Bu özellik sayesinde bu ruhların hiçbiri 
kaybolmayacaktır. (345, 11 -12) 
 
İyi ve kötü arasındaki savaş  



58 Ayrıca, insan varlığının tüm çağları boyunca 
erkeklerin ve kadınların kötülüklerinde ortaya 
koydukları şiddet karşısında hayrete düştünüz. 
Tarihçiliğinizin kitabı onların isimlerini topladı. 
Varlığınızın hafıza defterinde, Tanrı'nın tüm 
eylemlerinizi, tüm eserlerinizi yazdığı ve 
kaydettiği defterde, onların isimleri de aynı 
şekilde yer almaktadır ve bir ruhun, bir insan 
kalbinin kötülük için bu kadar çok güç 
barındırabileceğine, kendi eserlerinden 
ürpermemek için bu kadar çok cesareti 
koruyabileceğine; Tanrı'nın tüm çocuklarından 
onun aracılığıyla talep ettiği hesap verme 
çağrısını duymamak için vicdanının sesini 
susturabileceğine hayret ettiniz. Ve bu 
ruhların bu gezegendeki yaşamları ne kadar sık 
uzun ve kalıcı olmuştur. 
59 İrade özgürlüğü nedeniyle Benim sevgime 
ve adaletime karşı çıkan bu insanları Kendime 
kul yapmak için onların itaatsizliklerini 
kullandım ve Kendimden yararlandım. Özgürce 
hareket ettiklerini düşünerek, tüm 
düşünceleri, sözleri ve eylemleri, hem 
kendileriyle hem de başkalarıyla ilgili olarak 
Benim adaletimin bir aracıydı. 
60 Peki bu saltanat ne zaman sona erecek? - 
Baba sana diyor ki: Kötülüğün hükümranlığı 
hiçbir zaman insanlığa egemen olmadı, çünkü 
en büyük yozlaşma zamanlarında bile Bana 
sadık, talimatlarıma itaat eden ve Yasamın 
elçileri olan insanlar vardı. Ancak mücadele 
başından beri hep var olmuştur. 
61 Bu iki güçten hangisi şimdiye kadar savaşta 
daha üstün olmuştur? Kötülüğün! Bu nedenle, 
yanınızda durmak, Bana olan umudunuzu ve 
inancınızı canlandırmak, kalplerinize sıcaklık 
vermek ve size şunu söylemek için Kendimi 
fiziksel olarak aranızda duyulur kılmak 
zorundaydım: Yolda yalnız değilsiniz, size asla 
yalan söylemedim. İçinize yerleştirdiğim 
ilkeleri asla değiştirmemelisiniz. Bu, iyiliğin ve 
sevginin yoludur. (345, 48 - 49) 
62 Işığımın dünyanızın sislerini nasıl dağıttığını 
görün. İnsanlara karşı savaşıyorum, ama 
sadece kalplerinde yaşayan tüm kötülükleri 
ortadan kaldırmak için. Beni sadakatle 
izleyenlerin içine sevgimin ışığını ve gücünü 
koyacağım ve onlar o zaman şöyle diyecekler: 
"Bizi bekleyen ejderhayı arayalım - bizi günah 
işlemeye ve Rab'be karşı gelmeye zorlayan 
canavarı". Onu denizlerde, çöllerde, dağlarda 
ve ormanlarda, görünmezlerde arayacaklar ve 
bulamayacaklar, çünkü o insanın kalbinde 

yaşıyor. Sadece bu onu doğurdu ve yeryüzüne 
hakim olana kadar orada büyüdü. 
63 Işık kılıcımın parıltısı her insanın kalbini 
yaraladığında, kötülükten yayılan şiddet yok 
olana kadar giderek zayıflayacaktır. O zaman 
şöyle diyeceksiniz: "Tanrım, kendi yüreğimde 
taşıdığımı düşünmeden, görünmeyenlerden 
pusuya yattığını sandığım ejderhayı 
merhametinin ilahi gücüyle yendim." 
64 Bilgelik tüm insanlarda parladığında - o 
zaman kim hala iyiyi kötüye çevirmeye cesaret 
edebilir? O zaman kim hala fani olan için ebedi 
olandan vazgeçecek? Doğrusu ben size 
diyorum ki: Hiç kimse; çünkü hepiniz ilahi 
bilgelikte güçlü olacaksınız. Günah yalnızca 
cehaletin ve zayıflığın sonucudur. (160, 51 - 
54) 
 
Ayartmalar ve baştan çıkarmalar  
65 İnsanlık pek çok "ağaç" yetiştirir; insanların 
açlığı ve sefaleti, onları bu ağaçlardan 
kendilerine kurtuluş, adalet veya barış sunan 
gölgeler ve meyveler aramaya iter. Bu ağaçlar 
genellikle nefret, bencillik, güç arzusu ve 
megalomaniden ilham alan insanların 
öğretileridir. Meyveleri ölüm, kan, yıkım ve 
insanın hayatındaki en kutsal şey olan inanç, 
düşünce, konuşma özgürlüğüne saygısızlıktır - 
tek kelimeyle zihin özgürlüğünün çalınmasıdır. 
Işığa karşı savaşmak için ayaklananlar karanlık 
güçlerdir. (113, 52 - 53) 
66 Size söylemiştim, sevgili İsrail, sahte bir 
İsa'ya erişim sağlamak için kötü sözcülerin 
ortaya çıkacağı zaman gelecek ve maddi 
çabalarında aldatacaklar ve Efendinin kendileri 
aracılığıyla konuştuğunu söyleyecekler. Sahte 
"liderler", sahte "peygamberler", sahte 
"askerler" ortaya çıkacak ve sizi sözleriyle ve 
maddi çabalarıyla ışık ve hakikat yolundan 
saptırmaya çalışacaklardır. (346, 38) 
67 Dua edin, şimdi benim adaletimin ve 
ışığımın tüm karanlık güçleri harekete geçirdiği 
zaman olduğunun farkına varın. Bu zor ve 
tehlikeli bir zamandır, çünkü karanlıkta 
yaşayan varlıklar bile sizi baştan çıkarmak ve 
kafanızı karıştırmak için aranızda ışıktan 
varlıklar gibi davranacaklardır. Yoldan 
sapmamanız ve adımı kötüye kullananlar 
tarafından aldatılmamanız için size ışığımı 
veriyorum. 
68 Aldatıcılar yalnızca görünmez varlıklar 
değildir, onları aynı zamanda size ışık gibi 
görünen ama benim öğretilerimle çelişen 



öğretilerden söz eden insanlarda da 
bedenlenmiş olarak bulursunuz. Onları 
dinlememelisiniz. (132, 7 - 8) 
69 Benim Krallığım güçlü ve kuvvetlidir ve eğer 
Benim gücümün ve kudretimin önünde başka 
bir gücün -kötülüğün- yükselmesine izin 
verdiysem, bu Benimkini kanıtlamak içindir; 
böylece aldatmacanın, karanlığın karşısında 
Benim ışığımın ve gerçeğimin gücünü 
deneyimleyebilir ve görebilirsiniz. Bu, 
sapkınlıkların ve ayartmaların karanlık 
gölgelerinin krallığının, büyük bir güce sahip 
olmasına rağmen, benim aracım olduğunu ve 
gerçekte onu kullandığımı fark edebilmeniz 
için olur. 
70 Sizi sınadığımda, bu gelişim yolunuzda sizi 
durdurmak için değildir, çünkü krallığıma 
varmanızı bekliyorum. Ama Ben sizin Bana 
savaşlardan sonra muzaffer, savaştan sonra 
güçlü, uzun hac yolculuğundan sonra ruhsal 
deneyimin ışığıyla dolu, ruhta erdemlerle dolu 
olarak gelmenizi istiyorum, öyle ki 
alçakgönüllülükle yüzünüzü kaldırabilesiniz ve 
size İlahi Öpücüğünü vermek için yaklaştığı 
anda Baba'yı görebilesiniz - ruhunuz için tüm 
mutluluk ve mükemmellikleri içeren bir 
öpücük. (327, 8 - 9) 
 
Ahlaki suçlar  
71 İnsanlar, insanlar, hepiniz birbirinizle 
çatışıyorsunuz! Sizi kötülüğünüzü inkâr 
ederken ve utanç lekelerinizi gizlerken, 
büyüklük sandığınız şeylerle övünürken 
buldum. Ama size şunu söyleyeyim ki, 
görünürdeki yüceliğiyle kendini övgüye değer 
gören kişi ruhsal açıdan yoksuldur. Ve 
erdemden yoksun oldukları için başkalarının 
hatalarına küfreden ve başkalarının 
günahlarını yargılayanlara, ikiyüzlü olduklarını 
ve adalet ve hakikatten çok uzak olduklarını 
söylemeliyim. 
72 Yalnızca bedenin canını alanlar değil, iftira 
yoluyla kalbi parçalayanlar da cinayet işler. 
Kalbin duygularını, inancı, ideali öldürenler 
ruhun katilleridir. Ve kaç tanesi özgür, 
hapishanesiz ve zincirsiz yaşıyor. 
73 Sizinle bu şekilde konuşmama şaşırmayın, 
çünkü aranızda yıkılmış evler görüyorum, 
çünkü görevlerinizi göz ardı ederek, 
sevdiklerinizin acılarını ve terk edilmelerini 
umursamadan, onların dışında yeni 
taahhütlere girdiniz. Etrafınıza bakın, kaç tane 
yıkık yuva, kaç tane ahlaksız kadın ve kaç tane 

babasız çocuk var. Bu kalplerde şefkat ve sevgi 
nasıl var olabilir? Bu insanların mutluluğunu 
öldüren ve kutsal olanı yok eden kişinin bir 
suçlu olduğunu düşünmüyor musunuz? 
74. Kötülüğe o kadar alıştınız ki, milyonlarca 
hayatı bir anda yok edebildikleri için bu yeni 
ölüm silahlarını icat eden insanlara bile büyük 
diyorsunuz. Ve hatta onlara alim diyorsunuz. 
Sebebiniz bunun neresinde? Yalnızca Ruh 
sayesinde büyük olunabilir ve yalnızca hakikat 
yolunda yürüyen kişi öğrenebilir. (235,36 - 39) 
 
Kötülüğün güçsüzlüğü ve geçiciliği  
75 İnsanın ahlaksızlığı sizin gözünüzde büyük, 
çok büyük, insanların uyguladığı kötülüğün 
gücü ve kuvveti size korkunç görünüyor; ama 
yine de size söylüyorum, Benim adaletimin 
gücüyle karşılaştırıldığında, kaderin, yaşamın, 
ölümün ve tüm yaratılışın Rabbi olan 
Tanrısallığımla karşılaştırıldığında zayıftır. (54, 
70) 
76 Sadece Benim gibi her şeye gücü yeten bir 
varlık Benimle savaşabilir. Ama benden bir ilah 
çıkarsa, bunun bana karşı olacağına mı 
inanıyorsunuz? Yoksa yoktan var olabileceğine 
mi inanıyorsunuz? Hiçbir şey yoktan var 
olamaz. 
77 Ben Her şeyim ve asla doğmadım. Ben 
başlangıç ve sonum, yaratılan her şeyin Alfa ve 
Omega'sıyım. 
78 Benim tarafımdan yaratılan varlıklardan 
birinin Tanrı'ya ulaşabileceğini düşünebiliyor 
musunuz? Tüm yaratıkların sınırları vardır ve 
Tanrı olmak için hiçbir sınıra sahip olmamak 
gerekir. Bu güç ve yücelik hayallerini 
besleyenler kendi kibirlerinin karanlığına 
düşmüşlerdir. (73, 34 - 35) 
79 Size doğrusunu söyleyeyim, sevgime karşı 
koyabilecek hiçbir güç yoktur. Düşmanlar cılız, 
karşıt güçler zayıf, hakikat ve adalete karşı 
savaşmaya çalışan silahlar her zaman kırılgan 
olmuştur. 
80 Kötülüğün güçlerinin ilahi adalete karşı 
yürüttüğü savaş size sonsuz bir çatışma gibi 
göründü. Yine de sonsuzluk karşısında bu bir 
an gibi olacak ve ruhunuzun kusurlu olduğu 
süre boyunca işlediğiniz günahlar, erdeminizin 
ve benim sevgi dolu adaletimin sonsuza dek 
sileceği küçük bir leke gibi olacak. (179, 12 - 
13) 
 
Affetmenin gücü  



81 Hepinizden, buradaki insanları 
temsilcileriniz olarak görmenizi rica ediyorum: 
Ne zaman kendi içinizde ayağa kalkacak, 
birbirinizi sevecek ve birbirinizin suçlarını 
bağışlayacaksınız? Gezegeninizde nihayet ne 
zaman barış olacak? 
82 Sevgiden kaynaklanan bağışlama, yalnızca 
benim öğretimi öğretir ve kötülüğü iyiliğe 
dönüştürmek, günahkârı erdemli bir insana 
dönüştürmek için güçlü bir güce sahiptir. 
83 Affetmeyi öğrenin ve dünyanızda barışın 
başlangıcına sahip olun. Eğer bin kez affetmek 
gerekiyorsa, bunu bin kez yapmalısınız. Zamanı 
geldiğinde uzlaşmanın sizi bir fincan acı 
içmekten kurtaracağının farkında değil 
misiniz? (238, 12 -14) 
84 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 
edenlere mümkün olan tüm iyiliği 
yapabilesiniz. Bu şekilde davranan kişi Benim 
öğrencimdir ve gerçekten ona diyorum ki, acısı 
her zaman kısa sürecektir, çünkü imtihan 
anlarında ona gücümü hissettireceğim. (263, 
56) 
85 Birbirinizi bağışlayın; böylece hem kendiniz 
hem de size haksızlık eden kişi rahatlayacaktır. 
Ruhunuzda nefret ya da kızgınlık yükü 
taşımayın; yüreğiniz temiz olsun, barışın sırrını 
keşfetmiş olacak ve gerçeğimin havarileri 
olarak yaşayacaksınız. (243,63) 
 

Bölüm 41 - Bu dünya ile ahiret 
arasındaki bağlantı  
 
Ruhani dünyadan ilham ve yardım 
1 Hepiniz ruhsal mükemmellik merdiveninde 
ilerliyorsunuz; bazıları şu anda 
kavrayamadığınız gelişime ulaştı, diğerleri ise 
sizden sonra geliyor. 
2 Mücadeleleriyle, sevgileriyle, çabalarıyla 
büyük olan büyük ruhlar, küçük kardeşleriyle, 
uzaktakilerle, ihmalkârlarla uyum ararlar; 
görevleri asil ve yüksektir, Tanrısallığıma ve 
size olan sevgileri de çok büyüktür. 
3 Bu ruhani varlıklar faaliyet için, daha yüksek 
gelişim için yaratıldıklarını bilirler; Tanrı'nın 
çocukları için hareketsizlik olmadığını bilirler. 
Yaratılışta her şey yaşam, hareket, denge ve 
uyumdur; ve bu nedenle bu sayısız varlık 

çalışır, çaba gösterir ve mücadelelerinden zevk 
alır, bu şekilde Rablerini yücelttiklerini ve 
komşularının ilerlemesine ve 
mükemmelleşmesine hizmet ettiklerini bilirler. 
4 Bugün, Yasam tarafından sizin için çizilen 
yolun dışında olduğunuz için, bu 
kardeşlerinizin üzerinizdeki etkisini 
bilmiyorsunuz; ancak size gönderdikleri 
ışımaları, ilhamları ve mesajları algılayacak 
duyarlılığa sahipseniz, varlıklarını adadıkları 
sayısız meslek ve asil iş hakkında bir fikir sahibi 
olacaksınız. 
5 Bilmelisiniz ki bu ruh varlıkları, Yaratıcı'nın 
yasalarına duydukları sevgi ve saygıyla, 
yaratılışın temel bileşenlerine uyumsuzluk 
getirmemek için asla kendilerine ait olmayanı 
almazlar, yasak olana dokunmazlar ve 
girmemeleri gerektiğini bildikleri yerlere 
girmezler. 
6 Dünyada büyük ve güçlü olma arzusuyla, 
öğretilerime en ufak bir saygı duymadan, 
bilimin anahtarıyla doğanın yıkıcı güçlerini 
arayan, bilinmeyen güçlere kapılar açan ve bu 
şekilde kendilerini çevreleyen doğadaki uyumu 
yok eden insanlar bunu ne kadar farklı 
yapıyorlar! 
7 İnsan ruhani dünyanın bilgece tavsiyelerini 
dinlemek ve bu şekilde onun ilhamlarıyla 
kendisine rehberlik edilmesine izin vermek için 
kendini nasıl alıcı hale getireceğini ne zaman 
bilecek? 
8 Gerçekten, size söylüyorum, bu sizi güvenli 
bir şekilde yaklaşmakta olan dağın zirvesine 
çıkarmaya yetecektir; orada önünüzde, şu 
anda sadece size iyilik yapmak ve 
zorluklarınızda size yardımcı olmak için orada 
bulunan ruhlar tarafından kat edilen, sizi adım 
adım Babanızın hepinizi beklediği yolun 
sonuna yaklaştıran düz ve ışıklı bir yol 
göreceksiniz. 
9 Size bu varlıkların iyiliğinden ve ruhani 
yüksekliğinden bahsettiğime göre, onların da 
sizin gibi en başından beri özgür irade 
armağanına, yani Yaratıcı'nın çocuklarına olan 
sevgisinin kanıtı olan gerçek ve kutsal eylem 
özgürlüğüne sahip olduklarını söylemeliyim. 
(20,28 - 36) 
10 Yalnız yürümüyorsunuz, çünkü Benim 
teşviğim ve ışığım her birinizle birliktedir. Ama 
bu size küçük gelirse diye, her insan yaratığının 
yanına, adımlarınızı izlemesi, bazı tehlikeleri 
hissetmenizi sağlaması, yalnızlığınızda size 
yoldaşlık etmesi ve yaşam yolculuğunda bir 



asa olarak hizmet etmesi için ruhani bir ışık 
varlığı yerleştirdim. Onlar sizin koruyucu 
melekler ya da koruyucular olarak 
adlandırdığınız varlıklardır. 
11 Onlara karşı asla nankörlük göstermeyin ve 
onların uyarılarına sağır kalmayın, çünkü 
gücünüz yaşamın tüm sınavlarını geçmeye 
yetmeyecektir. Sizden daha ileri olanlara ve 
geleceğinize dair bir şeyler bilenlere ihtiyacınız 
var çünkü ben onlara bunu açıkladım. 
12 Ruhsallaşmaya erişmediğiniz sürece bu 
varlıkların mücadelesi çok zordur, çünkü bu 
zor görevlerinde onları desteklemek için kendi 
payınıza çok az katkıda bulunuyorsunuz. 
13 Ruhaniyetiniz, sizin refahınız ve ilerlemeniz 
için görünmeden çalışan kardeşlerinizin 
varlığını hissetmenize ve algılamanıza izin 
verdiğinde, onları günahlarınız uğruna bu 
kadar çok acı çekmeye zorladığınız için pişman 
olacaksınız. Fakat bu içgörü sizde ortaya 
çıktığında, bunun tek nedeni zaten zihninizde 
ışık haline gelmiş olmasıdır. O zaman onlara 
karşı şefkat, minnettarlık ve anlayış 
uyanacaktır. 
14 Çabalarının sizin tarafınızdan 
desteklendiğini ve ilhamlarının sizin 
yüceliğinizle uyum içinde olduğunu 
gördüklerinde koruyucularınızda ne büyük bir 
mutluluk olacaktır! 
15 "Ruhsal Vadi "de tanımadığınız pek çok 
kardeşiniz ve dostunuz var. 
16 Yarın, ruhani yaşamın bilgisi dünya 
çevresine yayıldığında, insanlık sizin 
yanınızdaki varlıkların önemini anlayacak ve 
insanlar benim takdirimi kutsayacaklar. (334, 
70 - 76) 
17 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız 
sağlam olsaydı, ruhsal olanın varlığını bedenin 
duyularıyla hissetme arzusu duymazdınız; 
çünkü o zaman etrafınızda durmaksızın 
titreşen dünyayı ince duyarlılığıyla algılayan 
ruh olurdu. 
18 Evet, insanlık, eğer siz ruhani dünyadan 
uzak hissediyorsanız, o varlıklar insanlardan 
uzak hissedemezler, çünkü onlar için mesafe, 
sınır, engel yoktur. Ruhsal olanın içinde 
yaşarlar ve bu nedenle en yüksek kaderi ruhun 
yukarı doğru gelişimi ve mükemmelleşmesi 
olan insanoğlunun yaşamından uzak 
olamazlar. (317, 48 - 49) 
19 Sizinle Tanrı arasında ya da sizinle bir 
ruhani varlık arasında var olan tek mesafe 
maddi bir mesafe değil, hazırlıksızlığınızdan, 

saflığınızdan ya da ilhamı ve ruhani etkiyi 
almaya istekli olmamanızdan kaynaklanan 
ruhani bir mesafedir. 
20 Kendinizle Üstadınız arasına veya kendinizle 
ruhani dünya arasına asla bu mesafeyi 
koymayın, o zaman sevgimin onu aramayı 
bilenlere döktüğü faydalardan her zaman 
yararlanacaksınız. Ruhani dünyanın, 
kendilerini onu hissetmeye hazırlayanların 
kalbine yakın olduğunu her zaman 
hissedeceksiniz. 
21 Bu zamanın insanlığının ruhani yaşamla 
arasına koyduğu mesafe ne kadar büyük! O 
kadar büyüktür ki, bugünün insanları Tanrı'nın 
kendilerinden sonsuz derecede uzak olduğunu 
hissetmekte ve cennetin krallığını uzak ve 
ulaşılmaz olarak görmektedirler. (321, 76 - 78) 
22 Size şunu söyleyeyim ki, ruhlar dünyasının 
etkisi altında yaşamayan hiçbir insan zihni 
yoktur. 
23 Pek çok kişi bunu inkâr edecektir, ancak hiç 
kimse insan zihninin sadece ruhani varlıkların 
ve kendi hemcinslerinin değil, aynı zamanda 
benim de düşüncelerimi ve titreşimlerimi 
almasının imkânsız olduğunu 
kanıtlayamayacaktır. 
24 Bu tüm insanlık için bir vahiydir - 
yayıldığında onu büyük bir sevinçle karşılayan 
açık kalpler bulacak olan bir vahiy; aynı şekilde 
inatçı muhalifler ve savaşçılarla da 
karşılaşacaktır. 
25 Ama ruhsal krallığın ışığının insanların 
yaşamlarında parlamasını engellemek için ne 
yapabilecekler? İnanmayanlar bu titreşimi 
ortadan kaldırmak için hangi araçları 
kullanabilecekler? Kendisinin Tanrı'nın yaratıcı 
ve canlandırıcı gücü olan evrensel etkinin 
dışında olduğuna inanan kişi kimdir? 
26 Vicdanınızla, ruhunuzla ve aklınızla 
konuşuyorum, ama size tekrar söylüyorum, 
varoluşun diğer düzlemlerinden mesajlar, 
fikirler ve ilhamlar alıyorsunuz ve ruhunuzun 
bu bedeninize nereden geldiğini bilmediğiniz 
gibi, ona görünmez ve anlaşılmaz bir şekilde 
tezahür edenin kim olduğunu da 
bilmiyorsunuz. (282, 33- 37) 
  
Kafası karışık ve kötü niyetli ruhlar  
27 Bu sefer birinci ve ikinciden farklıdır. 
Bugün, görünür ve görünmez unsurların 
serbest bırakıldığı bir kaosun içinde 
yaşıyorsunuz. İzlemeyenin vay haline, çünkü 
yenilecektir ve donanımlı olan savaşmalıdır! 



28 Binlerce görünmez göz sizi izliyor; bazıları 
pusu kurup sizi yolunuzdan alıkoymak için, 
bazıları da sizi korumak için. (138, 26 - 27) 
29 Kafası karışmış ruhani varlıkların büyük 
lejyonları, onların cehaletinden, 
donukluğundan ve ruhani vizyon eksikliğinden 
yararlanarak insanlarla savaşmaktadır; ve 
insanlar kendilerini onların saldırılarından 
korumak için sevgi silahlarını 
kuşanmamışlardır, bu yüzden bu savaşta 
savunmasız varlıklar gibi görünürler. 
30 Bu savaşta galip gelebilmeniz için kendinizi 
nasıl donatacağınızı öğretmek üzere ruhsal 
öğretilerimin size gelmesi gerekliydi. 
31 Kendi dünyanızı ören ve içinde yaşayan o 
görünmez dünyadan, insanları -ister 
zihinlerinde, ister duygularında, ister 
iradelerinde olsun- etkileyen ve onları sadık 
hizmetkarlar, köleler, araçlar, kurbanlar haline 
getiren etkiler gelir. Ruhsal tezahürler her 
yerde ortaya çıkar, ancak yine de dünyevi 
insanlar ruhlarını çevreleyen şeyi algılamak 
istemezler. 
32 Savaşa başlamak, karanlığı yok etmek 
gerekir ki, insanlarda ışık doğduğunda, herkes 
gerçek bir birlik içinde ayağa kalkabilsin ve dua 
yoluyla, uzun süredir kendilerine hükmeden 
güçlere karşı giriştikleri savaşta galip 
gelebilsinler. 
33 İnsanlar ve uluslar, insanlık farkına 
varmadan bu etkilerin gücüne yenik 
düşmüştür. Bunlar tarafından üretilen nadir ve 
bilinmeyen hastalıklar insanları şaşkına 
çevirmiş ve bilim insanlarının kafasını 
karıştırmıştır. 
34 İnsan kendi üzerine ne kadar çok 
anlaşmazlık, ne kadar çok karışıklık ve acı 
yığmıştır. Dua, ahlak ve maneviyatın yokluğu, 
saf olmayan ve rahatsız varlıkları kendine 
çekmiştir. Ama ışıksız ve hazırlıksız inzivaya 
çekilenlerden ne beklenebilir ki? 
35 Aldattığınız ve ezdiğiniz, rahatsız ettiğiniz ve 
aşağıladığınız kişiler var. Size yalnızca kafa 
karışıklığı ve karanlık gönderebilirler, yalnızca 
intikam alabilirler ve yalnızca sizi 
suçlayabilirler. (152,22 - 28) 
36 Karanlık varlıkların lejyonları insanlığın 
arasına fırtına bulutları gibi girerek 
karışıklıklara neden olur, zihinleri karıştırır ve 
kalpleri karartır. Ve bu insanlık, bu hain 
saldırılara karşı kendini savunacak silahlara 
sahip olmasına rağmen, bazıları bunları nasıl 
kullanacağını bilmiyor ve diğerleri bunlara 

sahip olduklarından bile şüphelenmiyor. (240, 
53) 
37 Bugün insanlık, sizin gözünüzde sayıca ne 
kadar büyük olursa olsun, onu çevreleyen 
ruhani varlıklar dünyasına kıyasla çok 
küçüktür. Bu lejyonlar hangi güçle insanların 
yollarını işgal ediyor; ama onları çevreleyen 
dünyayı algılamıyor, hissetmiyor ya da 
duymuyorlar. (339, 29) 
38 Günahkâr bir yaşamın bağımlısı olan bir 
adam, yoluna zararlı etkilerin izini bırakmasına 
neden olacak bir dizi karanlık varlığı peşinden 
sürükleyebilir. (87, 7) 
39 Buradan, maddeleşmiş varlıkların - bu 
yaşamdan sonra ruhani yolculuk için hiçbir şey 
yapmamış olanların - evlerinde bulunduğu 
"ruhani vadiyi" görebilseydiniz, kahrolurdunuz. 
Ama bir an bile, "Tanrı'nın adaleti ne kadar da 
korkunç!" demeyeceksiniz. Hayır, bunun 
yerine şöyle haykırırdınız: "Kendimize karşı ne 
kadar nankör, ne kadar adaletsiz ve acımasızız! 
Ruhumuza karşı ne kadar kayıtsızız ve İsa'nın 
öğrencileri olarak ne kadar soğuk davrandık!" 
40 Bu nedenle, Baba bu varlıkların zaman 
zaman yaşamlarınızda kendilerini 
göstermelerine ve size kasvetli ve huzursuz 
yaşamlarının acı ve korku dolu haberlerini 
vermelerine izin vermiştir. Onlar, ne ruhani 
evlerinin parlak ışığına ne de daha önce 
yaşadıkları yeryüzünün güzelliklerine sahip 
olmayan bir dünyanın sakinleridir. (213, 52 - 
53) 
41 Dünyada amaçsızca dolaşan ve çeşitli 
şekillerde insanların kalp kapılarını çalan 
ruhani varlıklar lejyonları genellikle size 
uyanmanızı, gözlerinizi gerçeğe açmanızı, 
hatalarınızdan tövbe etmenizi ve kendinizi 
yenilemenizi söylemek isteyen seslerdir, 
böylece daha sonra bedeninizi dünyanın 
bağrında bıraktığınızda, onlar gibi yalnızlığınız, 
cehaletiniz ve materyalizminiz için ağlamak 
zorunda kalmayacaksınız. Bunda ışığın 
karanlıktan bile nasıl fışkırdığını anlayın, çünkü 
ağaçtan hiçbir yaprak benim iradem olmadan 
hareket etmez; aynı şekilde, günden güne 
artan bu ruhani tezahürler sonunda insanları 
öyle bir istila edecektir ki, sonunda insanlığın 
şüpheciliğini fethedeceklerdir. (87, 65) 
42 Sizden ayrılıp ahirete doğru yola çıkanlar 
için dua edin; çünkü herkes doğru yolu 
bulamaz, herkes ruhen yükselemez ve herkes 
kısa sürede huzura kavuşamaz. 



43 Bazıları maddi yaşamın yanılsaması altında 
maneviyatta yaşar; bazıları şiddetli pişmanlık 
çeker; diğerleri uyuşmuş, bedenleriyle birlikte 
toprağın altına gömülmüştür ve hala diğerleri 
kendilerini sevdiklerinden, dünyada geride 
kalanlardan ayıramaz, çünkü ağıt, bencillik ve 
insan cehaleti onları geri tutar, maddeye 
bağlar ve onları huzurdan, ışıktan ve 
ilerlemeden mahrum bırakır. 
44 Henüz kendilerine ait olmadan hâlâ bu 
dünyada olan ruhların yollarına devam 
etmelerine izin verin; bu yaşamda sahip 
oldukları ve sevdikleri mallardan vazgeçsinler 
ki ruhlarını gerçek mirasın onları beklediği 
sonsuzluğa yükseltsinler. (106, 35 - 37) 
45 "Ruhani vadiye" vardığınızda onlar 
tarafından karşılanmak ve onlara gösterdiğiniz 
merhamet için minnettarlık işaretleri almak 
ruhunuz için çok hoş olacaktır. Onların ışıkla 
dolduğunu gördüğünüzde sevinciniz büyük 
olacaktır. 
46 Ama şaşkınlıktan kararmış o varlıklar 
ordusuyla karşılaşsaydınız ve sizden bir sevgi 
eylemi beklediklerini ve bunu onlara 
vermediğinizi bilseydiniz ne kadar üzücü 
olurdu. (287, 58) 
47 Doğrusu ben size söylüyorum: Siz insanlara 
bu kadar sevgi ve merhametle davranıyorsam, 
ahirette geçmiş günahlarının kefaretini 
ödeyenlere de aynı şefkatli sevgiyle yönelirim. 
Onları karanlığa benzeyen dikkat 
dağınıklıklarından ve "ateş" olan kendilerini 
suçlamalarından kurtarmak için bu varlıklara 
ışığımı gönderiyorum; böylece daha önce 
kalplere acı ekenler şimdi bilginin ışığıyla kendi 
kardeşlerinin hayırseverleri ve koruyucuları 
olabilirler. (169, 6) 
 
Ruhların insanlar için savaşı  
48 İnsan yaşamınızın ötesinde, sizi fethetmek 
için kendi aralarında savaşan ruhlar dünyası, 
kardeşleriniz, insanlar tarafından görülemeyen 
varlıklar vardır. 
49 Bu mücadelenin nedeni, bazılarının ve 
diğerlerinin kendilerini içinde buldukları 
gelişim farklılığından kaynaklanmaktadır. 
Sevgi, uyum, barış ve mükemmellik idealini 
taşıyan ışık varlıkları, insanlığın yoluna ışık 
serperken, ona her zaman iyiliği ilham ederken 
ve insanlığın iyiliği için olan her şeyi ona ifşa 
ederken, hala dünyanın materyalizmine 
tutunmuş, bencilliklerinden ve dünyaya olan 
sevgilerinden kendilerini ayıramamış olan 

varlıklar, ya da insan bağımlılıklarını ve 
eğilimlerini sınırsızca besleyenler, insanlardan 
yararlanmak ve onları kendi planlarının 
araçları haline getirmek ya da onları kendi 
bedenleriymiş gibi kullanmak için aklı 
karartarak, kalpleri körleştirerek, iradeyi 
köleleştirerek insanların yolunu karışıklıklarla 
ekerler. 
50 Işığın Ruhani Dünyası, sonsuzluğa doğru bir 
gedik açmak için insanların ruhunu kazanmaya 
çalışırken; bu kutsanmış ev sahipleri 
durmaksızın çalışır, sevgide artar, acı 
yatağında hemşireler, büyük bir sorumluluğun 
yükünü taşıyan insanın yanında danışmanlar 
olurlar; Gençlerin danışmanları, çocukların 
koruyucuları, unutan ve yalnız yaşayanların 
yoldaşları haline gelen, ruhani bilgeliğin 
ışığından ve sevginin canlandırıcı duygusundan 
yoksun varlıkların lejyonları da aynı şekilde 
insanlar arasında durmaksızın çalışır. Ancak 
onların amacı ruhani krallığa giden yolu 
kolaylaştırmak değildir - hayır; bu varlıkların 
niyeti tamamen bunun tersidir, onların çabası 
dünyaya hükmetmek, onun efendileri olmaya 
devam etmek, kendilerini yeryüzünde 
ebedileştirmek, insanlara hükmetmek ve 
onları kendi iradelerinin köleleri ve araçları 
haline getirmektir - tek kelimeyle: her zaman 
kendilerine ait olduğunu düşündükleri şeyi, 
yani dünyayı ellerinden almalarına izin 
vermemektir. 
51 O halde, öğrenciler, bir ve diğer varlıklar 
arasında şiddetli bir savaş sürmektedir - 
fiziksel gözlerinizin görmediği, ancak 
yansımalarını her gün dünyanızda hissettiğiniz 
bir savaş. 
52 Bu insanlığın kendisini savunabilmesi ve 
kötü etkilerden kurtarabilmesi için kendisini 
çevreleyen gerçeğin bilgisine ihtiyacı vardır, 
ruhla dua etmeyi öğrenmesi gerekir ve ayrıca 
kötülüğe karşı iyiliğin, karanlığa karşı ışığın, 
materyalizme karşı ruhsallaşmanın bu büyük 
savaşında silah olarak kullanabilmek için 
varlığının hangi yeteneklerle donatıldığını 
bilmesi gerekir. 
53 Dünyanın bir gün ruhsallaşma yoluna 
girmesi için çalışan, savaşan ve her şeyi 
hazırlayan tam da Işığın Ruhsal Dünyasıdır. 
54 Tüm bunları düşündüğünüzde, insanların 
kurtuluşu için çabalayan ruhani kardeşlerinizin 
bu mücadelesinin şiddetini hayal 
edebileceksiniz - bu mücadele onlar için 
sürekli olarak nankörlük safrası içirdiğiniz bir 



kadehtir, çünkü kendinizi onlardan size 
bahşettikleri tüm iyilikleri almakla 
sınırlıyorsunuz, ama mücadelelerinde onlara 
yardımcı olmak için kendinizi asla onların 
yanına koymuyorsunuz. 
55 Onlara nasıl katılacağını bilen azdır, onların 
ilhamlarına açık olan ve işaretlerini takip eden 
azdır. Ama hayatlarını ne kadar güçlü bir 
şekilde sürdürüyorlar, kendilerini ne kadar 
güvende hissediyorlar, ruhlarına ne kadar zevk 
ve ilham veriyorlar! 
56 İnsanların çoğunluğu bu iki etki arasında 
kalmıştır; birini seçmeden, kendilerini 
tamamen materyalizme adamadan, ama aynı 
zamanda kendilerini ondan kurtarmak ve 
yaşamlarını ruhsallaştırmak, yani iyilik, bilgi ve 
ruhsal güç yoluyla yüceltmek için çaba sarf 
etmeden. Bunlar hala kendileriyle tamamen 
savaş halindeler. 
57 Vicdanın sesini bile umursamadan 
tamamen materyalizme teslim olanlar ve 
ruhlarıyla ilgili olduğu sürece her şeyi göz ardı 
edenler artık savaşmazlar, savaşta 
fethedilmişlerdir. Kazandıklarına, özgür 
olduklarına inanıyorlar ve tutsak olduklarının 
ve onları kurtarmak için ışık lejyonlarının 
karanlığa inmesi gerektiğinin farkında değiller. 
58 Bu ışık mesajını yeryüzündeki tüm halklara 
gönderiyorum ki insanlar uyansınlar, onu 
yenene kadar savaşmaları gereken düşmanın 
kim olduğunun ve bilmeden hangi silahları 
taşıdıklarının farkına varsınlar. (321, 53 - 63) 
 
Tanrı'nın ruhani dünyasıyla bağlantı  
59 Öğrenciler, uyanın ve içinde yaşadığınız 
zamanın farkına varın. Size diyorum ki: nasıl ki 
kimse benim adaletimi durduramazsa, 
merhametimin sizin için açtığı öte dünyaya 
açılan kapıları da kimse kapatamaz. Hiç kimse 
bu dünyalardan insanlığa ışık, umut ve bilgelik 
mesajlarının ulaşmasını engelleyemeyecektir. 
(60, 82) 
60 'İkinci Çağ'da onaylamadığım öte dünyanın 
varlıklarıyla kısa bir süre için temasa 
geçmenize izin verdim, çünkü o zaman buna 
hazır değildiniz - ne onlar ne de siz. Bu kapı bu 
zamanda Benim tarafımdan açıldı ve onunla 
peygamberlerimin bildirilerini ve bazı 
vaatlerimi gerçekleştiriyorum. 
61  1866 yılında, bu görünmez kapı sizin için ve 
ayrıca Işık Ruhlarının insanlara getireceği 
mesajı duyurmak için seçilenlerin iletim organı 
için açıldı. 

62 O yıldan önce, ruhlar yeryüzündeki 
uluslarda ve halklarda kendilerini duyurdular; 
bunlar benim gelişimi önceden haber veren 
işaretlerdi. (146, 15) 
63 Günümüz insanları bu kadar katı ve 
duygusuz olmasalardı, hiç şüphesiz ruhani 
dünyadan her zaman mesajlar alırlardı ve 
zaman zaman kendilerini insanların uyanışı için 
durmaksızın çalışan çok sayıda varlık 
tarafından kuşatılmış bulurlardı ve asla yalnız 
olmadıklarını fark ederlerdi. 
64 Bazıları bu dünyayı "görünmez", bazıları ise 
"öteki dünya" olarak adlandırır. Ama neden? 
Basitçe, ruhani olanı "görecek" inançtan 
yoksun oldukları için ve insani zavallılıkları 
onları kalplerinde hissetmeleri gereken bir 
dünyaya uzak ve yabancı hissettirdiği için. 
(294, 32 - 33) 
65 Sizin de kendinizi ifade ettiğinizi ve hatta 
başka dünyalarda, başka kürelerde kendinizi 
tezahür ettirdiğinizi düşünmeden, bir ruh 
varlığının tezahür etmesine veya sizinle 
iletişim kurmasına hayret ediyorsunuz. 
66 "Bedeniniz" [ruhunuz] dua anlarında 
ruhunuzun Benimle birleştiğinin farkında 
değildir, bu armağan aracılığıyla Rabbinize 
yaklaştığınızı algılayamaz - sadece Benim 
ruhuma değil, aynı zamanda dua anlarında 
hatırladığınız ruhani kardeşlerinizin ruhuna da. 
67 Dinlenme saatlerinizde, beden uykudayken, 
ruhun, gelişim düzeyine ve ruhsallaşmasına 
göre, kendini bedeninden ayırdığının ve uzak 
yerlerde, hatta zihninizin hayal bile 
edemeyeceği ruhani dünyalarda 
göründüğünün de farkında değilsiniz. 
68 Bu ifşaatlara kimse şaşırmamıştır. Şu anda 
çağların sonuna yaklaşmakta olduğunuzu 
anlayın. (148, 75 - 78) 
69 Ruhsal dünyada yaşayan kardeşlerinizle 
iletişim kurduğunuz dilin saf düşünceler 
olmasını, birbirinizi bu şekilde anlamanızı 
istiyorum ve gerçekten, 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. 
70 Kendinizi ruhsallaştırın ve yaşamınızda bu 
varlıkların hayırsever mevcudiyetini 
deneyimleyin: çocuğunu dünyada bırakan 
annenin şefkatini, yine vefat etmek zorunda 
kalan babanın sıcaklığını ve öğütlerini. (245, 7 - 
8) 



71 Bu çalışma, ruhani varlıkların bu çalışmada 
kendilerini tanıttıklarını öğrendiklerinde birçok 
kişi tarafından eleştirilecek ve reddedilecektir. 
Ama endişelenmeyin, çünkü öğretilerimin bu 
kısmıyla savaşacak olanlar yalnızca cahiller 
olacaktır. 
72 Elçiler, peygamberler ve Rab'bin elçileri, 
insanlık farkında olmadan ruhsal ışık 
varlıklarının etkisi altında dünyaya ne kadar sık 
konuştular ve her biriniz farkında olmadan 
ruhsal varlıkların iradesi altında ne kadar sık 
hareket ettiniz ve konuştunuz! Ve her zaman 
gerçekleşmiş olan bu durumu şimdi size teyit 
ediyorum. (163, 24 - 25) 
73 Eğer sadece merak sizi öte dünya ile 
birleşme çabasına yönlendirirse, gerçeği 
bulamazsınız; eğer büyüklük veya gösteriş 
arzusu sizi buna yönlendirirse, gerçek bir 
tezahür elde edemezsiniz. Eğer ayartı 
yüreğinizi yanlış amaçlar ya da bencil çıkarlarla 
kandırırsa, aynı şekilde Kutsal Ruhumun 
ışığıyla da bir araya gelemezsiniz. Sadece sizin 
hürmetiniz, saf duanız, sevginiz, 
merhametiniz, ruhani yükselişiniz ruhunuzun 
kanatlarını açması, boşlukları aşması ve ruhani 
evlere ulaşması mucizesine neden olacaktır. 
74 Bu, Kutsal Ruh'un sizin için amaçladığı lütuf 
ve tesellidir, öyle ki tek ve aynı evi göresiniz ve 
kendinizi ölümün ve yabancılaşmanın 
olmadığına, yarattıklarımdan hiçbirinin Ebedi 
Yaşam açısından ölmediğine ikna edesiniz. 
Çünkü bu 'Üçüncü Zaman'da, bu dünyevi 
yaşamdan ayrılmış olan ve tanıdığınız, bu 
dünyada sevdiğiniz ve kaybettiğiniz ama 
sonsuzlukta sevmediğiniz varlıkları da ruhani 
bir kucaklamayla kucaklayabileceksiniz. 
75 Birçoğunuz "işçilerimin" yardımıyla bu 
varlıklarla temas kurdunuz. Ama size 
doğrusunu söyleyeyim, bu iletişim kurmanın 
mükemmel yolu değildir ve bedenlenmiş ve 
bedenlenmemiş ruhani varlıkların birbirleriyle 
ruhtan ruha, herhangi bir maddi veya insani 
araç kullanmadan, yani ilham yoluyla, ruhani 
incelik, vahiy veya önsezi armağanı yoluyla 
iletişim kurabilecekleri zaman yaklaşmaktadır. 
Ruhunuzun gözleri ötelerin varlığını 
algılayabilecek, o zaman kalbiniz "ruhani 
vadiyi" dolduran varlıkların yaşam ifadelerini 
hissedecek ve o zaman ruhunuzun sevinci ve 
Baba'ya olan bilginiz ve sevginiz büyük 
olacaktır. 
76 O zaman ruhunuzun yaşamının ne 
olduğunu, kim olduğunu ve kim olduğunu, 

kendinizi bedenlerinize karşılık gelenler gibi 
dar sınırlar içinde görmeden kendinizi 
tanıyarak bileceksiniz. Çünkü Baba size şöyle 
der: bedeniniz gerçekten küçük olsa bile - 
ruhunuz benim İlahi Ruhuma ne kadar benzer! 
(244,21-24) 
 

Bölüm 42 - Suçluluk ve Kefaret, Çileler 
ve Istıraplar  
 
Tövbe ve kefaret ihtiyacı 
1 Eğer sık sık kardeşlerinize verdiğiniz kâseyi 
içmenize izin veriyorsam, bunun nedeni 
bazılarının neden oldukları kötülüğü ancak bu 
şekilde anlayacak olmalarıdır; ve başkalarına 
yaşattıkları aynı sınavdan geçerek, onlara 
hissettirdikleri acıyı öğreneceklerdir. Bu 
onların ruhunu aydınlatacak ve anlayış, tövbe 
ve sonuç olarak Yasamın yerine getirilmesiyle 
sonuçlanacaktır. 
2 Ama acı çekmekten ya da acı kâsesini 
içmekten kaçınmak istiyorsanız, bunu tövbe 
ederek, iyi işler yaparak, vicdanınızın size 
yapmanızı söylediği her şeyi yaparak 
borcunuzu ödeyerek yapabilirsiniz. Bu şekilde 
bir sevgi borcunu ödeyecek, insan 
kardeşlerinizden çaldığınız bir onuru, bir 
yaşamı ya da huzuru, sağlığı, neşeyi ya da 
ekmeği geri vereceksiniz. 
3 Benim doğruluğumun gerçekliğinin, Babanız 
hakkında sahip olduğunuz fikirden ne kadar 
farklı olduğunu görün! 
4 Unutmayın: Eğer size hiçbirinizin 
kaybolmayacağını söylediysem, kesinlikle size 
her borcun ödenmesi ve her günahın yaşam 
kitabından silinmesi gerektiğini de söyledim. 
Bana ulaşacak yolu seçmek sizin elinizde. Hâlâ 
irade özgürlüğüne sahipsiniz. 
5 Gururlu uluslardan insanların hala yaptığı 
gibi, eski cezalandırma yasasını tercih 
ediyorsanız, sonuçlarına bakın! 
6 Hemcinslerinizi ölçtüğünüz arşının sizi de 
ölçmesini istiyorsanız, doğruluğumu almak için 
öteki yaşama girişinizi beklemenize bile gerek 
yoktur; çünkü burada (dünyada), hiç 
beklemediğiniz bir anda, kendinizi 
hemcinslerinizi içine soktuğunuz aynı kritik 
durumda bulacaksınız. 
7 Ama daha yüce bir yasanın yardımınıza 
gelmesini, sizi sadece en çok korktuğunuz 
acıdan kurtarmasını değil, aynı zamanda size 
asil düşünceler ve iyi duygular aşılamasını 



istiyorsanız, dua edin, Beni çağırın ve sonra 
daha iyi ve daha iyi olmak, denemelerde güçlü 
olmak için mücadele yolunuza devam edin - 
tek kelimeyle, Babanıza ve komşunuza olan 
borcunuzu sevgiyle ödeyin. (16, 53 - 59) 
8 Birisi bana sık sık şu soruyu sorar: "Efendim, 
eğer günahlarımızı bağışlıyorsanız, neden 
onları acı çekerek telafi etmemize izin 
veriyorsunuz?" Buna karşılık ben de size 
diyorum ki: Sizi affediyorum, ancak ruhunuzun 
saflığını yeniden kazanabilmeniz için bu 
günahları telafi etmeniz gerekiyor. (64, 14) 
9 Size insanın yüreğindeki son lekenin bile 
silineceğini söyledim, ama herkesin kendi 
lekesini temizlemesi gerektiğini de 
söylüyorum. Size söylediğimi hatırlayın: 
"Ölçtüğünüz arşınla ölçüleceksiniz" ve "ne 
ekerseniz onu biçeceksiniz". (150,47) 
10 İnsanlığın Bana sunduğu maddi sunulardan 
yalnızca iyi niyeti gerçekte iyi ise kabul ederim; 
çünkü bir hediye her zaman cömert ve asil bir 
niyeti ifade etmez. İnsanlar kötülüklerini 
örtbas etmek ya da karşılığında Benden bir şey 
talep etmek için Bana ne kadar sık kurban 
sunuyorlar. Bu nedenle size ruhun huzurunun 
satın alınamayacağını, Bana en büyük hazineyi 
sunsanız bile kara lekelerinizin maddi 
zenginlikle temizlenmeyeceğini söylüyorum. 
11 Tövbe, Beni kırdığınız için üzüntü, 
yenilenme, düzeltme, işlenen günahların 
telafisi, tüm bunlar size öğrettiğim 
alçakgönüllülükle - evet, o zaman insanlar 
Bana, Babanızı tütsülerden, çiçeklerden ve 
mumlardan çok daha fazla hoşnut eden gerçek 
yürek, zihin ve düşünce kurbanları sunarlar. 
(36, 27 - 28) 
  
Kefaret Yasası  
12 Birbiri ardına fırsatlara sahip oldunuz ve 
bunda Benim size olan sonsuz sevgimi 
tanıyabilirsiniz; çünkü size armağanlar verdim 
ve eskiden düşündüğünüz gibi sizi 
cezalandırmak veya sonsuza dek mahkum 
etmek yerine, varlığınıza telafi etme, ruhunuzu 
arındırma ve mükemmelleştirme fırsatı 
verdim. 
13 Bu öğretileri bilen ve doğru olduklarına 
inanan kim, böyle yapmakla ruhu için daha da 
ağır bir kefarete yol açacağını bile bile, 
yeryüzündeki görevine sırtını dönmeye cesaret 
edebilir? 
14 Doğruluğumun size lekeleri çıkarmak ve 
hataları telafi etmek için yeni fırsatlar sunduğu 

doğru olsa da, her fırsatla birlikte denemelerin 
sayısının arttığı ve işlenen hataların daha ciddi 
hale gelmesi gibi, emeklerin ve acıların her 
seferinde daha yoğun hale geldiği de 
doğrudur. 
15 Göreviniz - cezadan söz edilmemelidir - eski 
haline getirmek, yenilemek, telafi etmek ve 
son borcu ödemek olacaktır. Hiç kimse - ne 
Cennetteki Babanız ne de yeryüzündeki ya da 
"ruhani vadideki" kardeşleriniz - sadece sizin 
yapmanız gerekeni yapmayacaktır, yine de size 
çağrınıza her zaman yanıt vereceğimi 
söylüyorum. Kendinizi yalnız ve terk edilmiş 
hissettiğinizde, Benim varlığımı hissedeceksiniz 
ve ruhani dünya haçınızın yükünde sizi 
desteklemek için her zaman gelecektir. (289, 
45 -47) 
16 Sadece benim sevgim ve benim adaletim 
bugün ona aç ve susuz olanları koruyabilir. 
Yalnızca ben, kusursuz adaletimle, kendi 
canına kıyan kişiyi hoş karşılayabilirim. 
17 Eğer bunlar ruhun terk edilmesinin bu 
dünyadaki yalnızlıktan daha korkunç olduğunu 
bilselerdi, dünyevi varlıklarının son gününe 
kadar sabırla ve cesaretle sebat ederlerdi. 
(165, 73 - 74) 
18 Beni ne kadar gücendirirlerse 
gücendirsinler, çocuklarımdan hiçbirini yok 
etmem; onları korurum ve günahlarını telafi 
etmeleri ve terk ettikleri yola geri dönmeleri 
için onlara fırsat veririm. Ama onları 
bağışlamış olsam da, yaptıkları işlerin 
meyveleriyle karşı karşıyadırlar ve onları 
yargılayan ve onlara doğru yolu gösteren de 
bunlardır. (96, 55) 
 
Denemelerin ve acıların nedeni  
19 Kendinizi tanıyın! Tüm zamanların 
insanlarının varoluşuna baktım ve tüm 
acılarının ve mutsuzluklarının nedeninin ne 
olduğunu biliyorum. 
20 En eski zamanlardan beri, insanların 
kıskançlıktan, materyalizmden, güç açlığından 
birbirlerinin canlarını aldıklarını gördüm; her 
zaman ruhlarını ihmal ettiler, sadece madde 
olduklarına inandılar ve yeryüzündeki insan 
formunu terk etme saati geldiğinde, geriye 
kalan tek şey maddi yaşamlarında 
yarattıklarıydı, ruh için herhangi bir mutluluk 
biçmeden; çünkü onu aramadılar, 
düşünmediler, ruhun erdemlerine ya da 
bilgiye önem vermediler. Kendilerini Tanrı'ya 



götürecek yolu aramadan yaşamaktan 
memnundular. (11, 42 - 43) 
21 Bugün, uygarlığınızın ilerlemesine rağmen, 
kendinizi maddi doğadan olduğu kadar ruhani 
olandan, saf olandan, Tanrı'ya ait olandan da 
giderek daha fazla uzaklaştırdınız. Bu nedenle, 
yaşamınızın her aşamasında, dünyada 
geçirdiğiniz her gün daha güçlü ve daha mutlu 
olma arzunuza rağmen, giderek daha büyük 
bir zayıflığa, giderek daha büyük bir acıya 
düşersiniz. Ama şimdi yasamın yerine 
getirilmesinde bir adım ileri gideceksiniz, ey 
yeryüzünün sakinleri! (16, 35) 
22 Yaşam yolunuzda karşılaştığınız sınavlar 
tesadüfi değildir, onları size erdem kazanmanız 
için gönderdim. Ağacın hiçbir yaprağı Benim 
İradem olmadan hareket etmez ve yaratılışın 
hem büyük hem de küçük işlerinde Ben varım. 
23 İzleyin ve dua edin ki, her denemeden 
alacağınız meyvenin ne olduğunu 
anlayabilesiniz; böylece kefaretiniz daha kısa 
sürebilir. Çarmıhınızı sevgiyle yüklenin ve ben 
de kefaretinizi sabırla taşımanızı sağlayayım. 
(25, 6) 
24 Eğer insanlar kahkahalar, zevkler ve 
gösterişler arasında Beni unutuyor ve hatta 
inkâr ediyorlarsa, ruhlarına ve bedenlerine 
işkence eden gözyaşlarının hasadını 
topladıklarında neden umutsuzluğa kapılıyor 
ve titriyorlar? Sonra da Tanrı'nın olmadığını 
söyleyerek küfrederler. 
25 İnsan günah işleyecek kadar cesurdur, 
Yasamın yolundan sapmaya kararlıdır; ama sizi 
temin ederim ki, kefaret ödeme ve borçlarını 
ödeme konusunda son derece korkaktır. Yine 
de, korkaklığınızda sizi güçlendiriyorum, 
zayıflıklarınızda sizi koruyorum, sizi 
uyuşukluğunuzdan çekip çıkarıyorum, 
gözyaşlarınızı kurutuyorum ve kaybolan ışığı 
yeniden kazanabilmeniz ve Yasamın 
unutulmuş yolunu bulabilmeniz için size yeni 
fırsatlar veriyorum. 
26 İkinci Çağ'da olduğu gibi, Babanız 
tarafından yaratılan her şeyle uyum içinde 
yaşayabilmeniz için size hem ruh hem de 
beden için yaşam ekmeği ve şarabı getirmeye 
geldim. 
27 Benim yollarımda erdemler yeşerir, ama 
sizinkilerde dikenler, uçurumlar ve acılar 
vardır. 
28 Her kim Rab'bin yollarının dikenlerle dolu 
olduğunu söylüyorsa, ne söylediğini 
bilmiyordur; çünkü Ben çocuklarımdan hiçbiri 

için acı yaratmadım; ama ışık ve esenlik 
yolundan sapanlar, O'na döndüklerinde 
suçlarının sonuçlarına katlanmak zorunda 
kalacaklardır. 
29 Neden acı dolu kadehi içtiniz? Rab'bin 
emrini ve size emanet ettiğim görevi neden 
unuttunuz? Çünkü Benim Yasamın yerine 
kendi yasanızı koydunuz ve işte size boş 
bilgeliğinizin sonuçları: sizi boğan ve 
umutsuzlukla dolduran acılar, savaş, fanatizm, 
hayal kırıklıkları ve yalanlar. Ve maddileşmiş 
insan için, her şeyi kendi hesaplarına ve bu 
dünyanın maddi yasalarına tabi kılan insan için 
en acı verici şey şudur: bu yaşamdan sonra da 
sapkınlıklarının ve eğilimlerinin yükünü 
yanında taşıyacaktır. O zaman ruhunuzun 
çektiği acı çok büyük olacaktır. 
30 Günah yükünüzü üzerinizden atın, Yasamı 
yerine getirin ve hemen gelin. İncittiğiniz 
herkes için af dileyin ve gerisini Bana bırakın, 
çünkü gerçekten yapmaya karar verirseniz, 
sevme zamanınız kısa olacaktır. (17, 37 - 43) 
31 Kalbinde gizli bir keder taşıyan herkes Bana 
gelsin. İçinizde gizlice bir ihanetin neden 
olduğu bir acı taşıyorsunuz ve acınız çok büyük 
çünkü sizi derinden inciten çok sevdiğiniz bir 
varlıktı. 
32 İçinizde dingin olun ki, dua sizi aydınlatsın 
ve bir zamanlar ihanete uğramanıza neden 
olup olmadığınızı bilesiniz. O zaman dua, 
sevginize, inancınıza ve güveninize ihanet 
edenleri affetmeniz gerektiği düşüncesiyle sizi 
güçlendirecektir. 
33 Size gerçekten söylüyorum, sizi kıran kişiyi 
bağışladığınız anda, Benim huzurumu tam 
olarak hissedeceksiniz; çünkü o anda ruhunuz 
Benimkiyle birleşmiş olacak ve sizi bağışlamak 
için örtümü yayacağım ve ikinizi de sevgimle 
saracağım. (312, 49 - 51) 
34 Gerçekte, Efendi size şöyle der: Her ruh için 
esenlik ve mükemmellik krallığı hazırladım. 
Ancak hazırladığım bu krallığa başka bir krallık 
karşı çıkıyor: dünya. Benim krallığım 
alçakgönüllülük, sevgi ve erdemle kazanılırken, 
diğer krallığın ele geçirilmesi için kibir, hırs, 
gurur, açgözlülük, bencillik ve kötülük gerekir. 
35 Dünya her zaman Benim krallığıma 
direnmiştir, Beni izleyenler her zaman, ister 
görünür etkiler ister görünmez güçler 
tarafından yollarında taciz edilmiş ve 
ayartılmışlardır. 
36 Bu, Bana ulaşmak için dikenlerin üzerinden 
yürüdüğünüz tek sefer değil, ruhunuzun 



Benim Varlığıma ulaşma çabasında tökezlediği 
ilk sefer de değil. Her zaman varlığınızın en iç 
kısmındaki savaşta mücadele ettiniz. 
37 Ruhumun ilhamı iç varlığınızı aydınlatıyor 
ve karanlık güçlerle, sahte ışıklarla, sahte 
erdemlerle, maddeyle, gereksiz olan her şeyle, 
bu dünyanın tüm sahte ihtişamıyla bir savaş 
başlattı. (327, 3) 
38 Benim uğruma katlandığınız acıları 
kutsuyorum, çünkü benim uğruma çektiğiniz 
her şey sizi sonsuza dek değerli kılacaktır. 
(338,61) 
 
Sınavlarda inanç, teslimiyet ve 
alçakgönüllülük  
39 İnsan yaşamı ruh için kendini arındırdığı bir 
pota ve üzerinde dövüldüğü bir örstür. İnsanın 
ruhunda bir ideal, Yaratıcısına inanç ve 
kaderine sevgi olması, çarmıhını Çarmıhının 
zirvesine kadar sabırla taşıyabilmesi için 
şarttır. 
40 Sonsuz yaşama inancı olmayan insan, tüm 
ağır sınavlarda umutsuzluğa düşer, yüksek 
idealleri olmayan materyalizme batar ve hayal 
kırıklığına dayanacak gücü olmayan 
umutsuzluk ya da ahlaksızlık içinde yok olur. 
(99, 38 - 39) 
41 Size çarmıhınızı sevmenizi söylüyorum, 
çünkü onu omuzlarınızda taşırken ona isyan 
ederseniz, acısı yüreklerinizde derin bir yara 
açacaktır. Haçımı gerçekten seviyorum, ey 
insanlar; ama haçıma ne dediğimi biliyor 
musunuz? Haçım sizlerden oluşuyor, ey çok 
sevdiğim insanlar. (144, 20) 
42 Benim emrettiklerime karşı inanç, 
teslimiyet ve tevazu imtihan yolunu 
kısaltacaktır, çünkü o zaman acı çekme 
yolunda birden fazla kez yürümeyeceksiniz. 
Ancak denemelerde isyan, memnuniyetsizlik 
ve hatta küfür ortaya çıkarsa, ziyaret daha 
uzun sürecektir, çünkü o zaman ders 
öğrenilene kadar o yolu tekrar kat etmeniz 
gerekecektir. (139, 49) 
43 Size diyorum ki: İnsanın bu zamanda 
kendisi için yarattığı sınavlar çok zordur, çünkü 
kurtuluşu için gereklidirler. 
44 Her insanın sevgilisi üzerinde, her insan 
yaratığının yaptıklarının hesabını sormak için 
ilahi adalet gerçekleşecektir. 
45 İnsanın ruhsal kefaretin ne anlama geldiği 
bilgisine ulaşması ne kadar önemlidir ki, ruhun 
yalnızca Tanrı'nın bildiği bir geçmişi olduğunu 
kabul ederek, bu sayede geçmiş ve şimdiki 

lekeleri yıkadığını, borçlarını ödediğini ve Yasa 
önünde liyakat kazandığını bilerek, çektiği 
acıları sevgi, sabır, saygı ve hatta sevinçle 
kabul edebilsin. 
46 Kişi sevgiyle, Benim adaletime saygıyla ve 
herkesin kendisi için elde ettiğine teslimiyetle 
acı çekmediği sürece, acı içinde ruhsal bir 
yükseliş olmayacaktır. Ancak yalnızca 
denemelerin ortasındaki bu yükseliş, insanlara 
ruhani telafi yasasının ne olduğu bilgisini 
verebilecektir. (352,36 - 37, 42 - 43) 
 
Acı ve ıstırabın anlamı 
47 Hayatın zorluklarını şansa bağlarsanız, 
güçlü olmanız pek mümkün olmaz. Ancak 
kefaretin, adaletin ve telafinin ne olduğu 
hakkında bir fikriniz varsa, imtihanlarda galip 
gelmek için imanınızda yükselme ve teslimiyet 
bulacaksınız. 
48 Ruhunuzu çeşitli şekillerde sınamak Benim 
isteğimdir, çünkü onu biçimlendirir, 
şekillendirir ve mükemmelleştiririm. Bunun 
için her şeyi ve her insanı kullanırım; araç 
olarak hem doğru insanı hem de kötü insanı 
kullanırım. Bir zaman ışığı kullanırım, başka bir 
zaman karanlığı hizmetkârım yaparım. Bu 
nedenle, size şunu söylüyorum: Kendinizi kritik 
bir durumda bulduğunuzda, bu denemenin 
nedenini size tüm sevgisiyle açıklayacak olan 
Efendiniz Beni hatırlayın. 
49 Herkesin içmesi gereken kadehler vardır, 
bazıları daha erken, bazıları daha geç, öyle ki 
herkes Beni anlayabilsin ve sevebilsin. Sefalet, 
hastalık, iftira, onursuzluk sadece günahkârın 
dudaklarına ulaşmayan çok acı kadehlerdir. 
Unutmayın ki o "İkinci Zamanlar "da En Yüce 
Olan, hayal edebileceğiniz en acı bardağı 
boşalttı. Acı kâsesinin içildiği itaat, 
alçakgönüllülük ve sevgi, çarmıhın 
hafiflemesini ve sınavın daha çabuk geçmesini 
sağlayacaktır. (54, 4 - 6) 
50 Etrafınızı saran her şey sizi arındırmaya 
yöneliktir, ancak herkes bunu bu şekilde 
algılamamıştır. Acı dolu kadehinizden içtiğiniz 
acının kısır olmasına izin vermeyin. Acıdan 
bilgelik, nezaket, güç ve duyarlılık olan ışığı 
kazanabilirsiniz. (81,59) 
51 Bilin ki öğrenciler, acı yüreğinizdeki kötü 
meyveleri temizler, size deneyim kazandırır ve 
hatalarınızın düzeltilmesine neden olur. 
52 Bu şekilde Babanız zihinleriniz aydınlansın 
diye sizi sınar. Ama anlamazsanız ve bilgece 
derslerimin anlamını keşfetmediğiniz için 



sonuçsuzca acı çekerseniz, acınız anlamsızdır 
ve dersi değerlendirmezsiniz. (258,57 - 58) 
53 İnsanlar haykırıyor: Eğer merhamet ve sevgi 
dolu bir Tanrı varsa, neden iyiler kötülerin, 
doğrular günahkârların ellerinde acı çekmek 
zorunda kalsın? 
54 Size doğrusunu söyleyeyim, çocuklarım, hiç 
kimse bu dünyaya yalnız kendi kurtuluşu için 
gelmez. O tek başına bir birey değil, bir 
bütünün parçasıdır. 
55 Bir insan vücudunda, sağlıklı ve mükemmel 
bir organ diğer organlar hastalandığında zarar 
görmez mi? 
56 Bu, her bir adam ile diğerleri arasında var 
olan ilişkiyi anlayabilmeniz için maddi bir 
karşılaştırmadır. İyiler kötülerin elinden acı 
çekmelidir ama iyiler de kardeşlerinin ruhani 
ilerlemesi için çalışmazlarsa tamamen masum 
sayılmazlar. Ancak bireyler olarak her birinin 
kendi sorumluluğu vardır ve ruhumun bir 
parçası olarak ve O'na benzer şekilde, herkesin 
ilerlemesine katkıda bulunacak irade ve 
zekaya sahiptir. (358, 18 - 19) 
57 Öğretimi doğru yorumlayın, Ruhumun 
yeryüzünde çektiğiniz acıları gördüğünde 
sevindiğini ya da Beni hoşnut etmek için sizi 
hoşunuza giden her şeyden yoksun bırakmak 
istediğimi düşünmeyin. Yasalarımı tanımanızı 
ve uygulamanızı sağlamak için geldim çünkü 
onlar saygı ve ilginize layıktır ve uyulmaları size 
ebedi mutluluk ve huzur getirecektir. (25, 80) 
58 Size şunu söylemeliyim ki, yeryüzünde 
yaşadığınız sürece, buradaki varlığınızı 
mümkün olduğunca keyifli hale getirmeye 
çalışabilirsiniz. Ahirette huzuru hak etmek için 
durmadan ağlamak, acı çekmek ve "kanamak" 
gerekmez. 
59 Eğer bu dünyayı bir gözyaşı vadisinden, 
birbirinizi seveceğiniz, iyilik yapmak için 
çabalayacağınız ve Benim Yasam dahilinde 
yaşayacağınız bir mutluluk dünyasına 
dönüştürebilseydiniz, size gerçekten 
söylüyorum, bu yaşam Benim gözümde acılar, 
talihsizlikler ve gözyaşlarıyla dolu bir 
varoluştan çok daha değerli ve yüce olurdu, 
bunlara katlanmak için ne kadar büyük bir 
isteğiniz olursa olsun. (219,15 - 16) 
60 Hiçbir acının sonsuza dek sürmediğine 
sevinin; acılarınız geçicidir ve çok yakında sona 
erecektir. 
61 Kefaret ve arınma zamanı, imtihanlara 
maneviyatla bakan kişi için kısacıktır; öte 
yandan, kendini tamamen materyalizme 

kaptıran kişi için, gerçekte çok yakında bitecek 
olan şey uzun sürecektir. 
62 Kalbinizin atışları nasıl geçip gidiyorsa, 
insanın yaşamı da sonsuzlukta öyle geçip 
gider. 
63 Korkmaya gerek yok, çünkü birinden bir iç 
çekiş, bir gözyaşı döküldüğünde ya da bir söz 
söylendiğinde, insanın çektiği acılar da geçip 
gider. 
64 Tanrı'nın sonsuz şefkatinde tüm acılarınız 
ve kederleriniz yok olup gitmelidir. (12, 5-9) 
 

Bölüm 43 - Hastalık, İyileşme ve 
Yenilenme  
 
Hastalığın kökeni ve anlamı  
1 İnsan dua ve iyi işleri ihmal ederek iyilik 
yolundan ayrıldığında, ahlaki gücünü, 
maneviyatını kaybeder ve günaha maruz kalır 
ve zayıflığında günahlara izin verir ve bunlar 
kalbi hasta eder. 
2 Ama ben hasta adamın kampına bir hekim 
olarak geldim ve ona tüm sevgimi ve ilgimi 
verdim. Benim ışığım ateşten yanan dudaklara 
tatlı su gibi geldi ve alnında Benim merhemimi 
hissettiğinde Bana şöyle dedi: "Tanrım, beni 
sadece Senin merhametin kurtarabilir. Ruhen 
çok hastayım ve ölüm bana çok yakında 
gelecek". 
3 Ama ona dedim ki: "Ölmeyeceksin, çünkü 
Yaşam olan Ben geldim ve kaybettiğin her şey 
sana geri verilecek." (220, 39) 
4 Hiçbir çaba gösteremeyen hasta bir kişi ne 
gibi erdemler kazanabilir? Sabır ve teslimiyetle 
nasıl silahlanacağını bilirse, İlahi İrade 
karşısında alçakgönüllü olur ve acılarına 
rağmen Beni kutsayabilirse, erdemleri çok 
çeşitli ve büyük olabilir. Çünkü onun örneği, 
karanlıkta yaşayan, umutsuzluğa kapılan, 
ahlaksızlığa teslim olan ya da bir sınavla 
karşılaştıklarında ölümü düşünen pek çok 
yüreği aydınlatacaktır. 
5 Bu insanlar yollarında, çok ağır bir çarmıh 
taşıdığı için çok acı çeken bir yürekten çıkan bir 
iman, alçakgönüllülük ve umut örneğiyle 
karşılaşırlarsa, yüreklerine bir ışık huzmesinin 
dokunduğunu hissedeceklerdir. 
6 Bu gerçekten de böyledir: kendi 
vicdanlarının sesini duyamadıkları için, başka 
bir kişinin örneği ve imanı aracılığıyla onlara 
aktardığı vicdan ışığını almak zorunda 
kalmışlardır. 



7 Pes etmeyin, asla başarısız olduğunuzu ilan 
etmeyin, acılarınızın yüküne boyun eğmeyin. 
İnancınızın yanan lambası her zaman 
gözlerinizin önünde olsun. Bu inanç ve sevginiz 
sizi kurtaracaktır. (132, 38 - 39) 
 
Kişinin kendi gücüyle iyileşmesi  
8 Benden sizi iyileştirmemi istiyorsunuz, ama 
size doğrusunu söyleyeyim, hiç kimse sizden 
daha iyi bir hekim olamaz. 
9 Hatalarınızı, günahlarınızı, kötü 
alışkanlıklarınızı ve kusurlarınızı bırakmazsanız 
sizi iyileştirmemin ve acılarınızı gidermemin ne 
yararı var? Hastalıklarınızın nedeni acı değil, 
günahlarınızdır. İşte, acının kaynağı bu! Bu 
yüzden günahla savaşın, kendinizi ondan ayırın 
ve iyi olacaksınız. Ancak bunu yapmak sizin 
görevinizdir. Ben sadece öğretiyorum ve 
yardım ediyorum. 
10 Vicdanınız aracılığıyla acı çekmenizin 
nedenini keşfeder ve bununla mücadele 
etmek için her türlü çabayı gösterirseniz, 
savaşta galip gelmenize ve ruhsal 
özgürlüğünüzü kazanmanıza yardımcı olacak 
ilahi gücü tam olarak hissedeceksiniz. 
11 Kendi erdemleriniz sayesinde acıdan 
kurtulduğunuzu ve huzura kavuştuğunuzu 
hissettiğinizde memnuniyetiniz ne kadar 
büyük olacaktır. O zaman şöyle diyeceksiniz: 
"Babacığım, Senin Sözün benim şifam oldu. 
Öğrettikleriniz benim kurtuluşum oldu." (8, 54 
- 57) 
12 Gerçek iyileştirici merhem - tüm hastalıkları 
iyileştiren - sevgiden kaynaklanır. 
13 Ruhla sevin, yürekle ve akılla sevin, o 
zaman sadece bedenin hastalıklarını 
iyileştirmek ya da küçük insani ihtiyaçları 
gidermek için değil, ruhsal gizemleri, ruhun 
büyük korkularını, rahatsızlıklarını ve 
pişmanlıklarını gidermek için de yeterli güce 
sahip olursunuz. 
14 Bu merhem büyük sınavları gevşetir, ışığı 
yakar, ıstırabı yatıştırır, daraltan zincirleri 
eritir. 
15 Bilim tarafından terk edilen insan 'bu 
merhem' ile temas ettiğinde sağlığına ve 
hayata dönecektir; kopan ruh, onu çağıran 
kardeşin sevgi sözüyle geri dönecektir (296, 60 
- 63) 
16 Acıyı ortadan kaldırın! Benim tarafımdan 
yaratılan yaşam acılarla dolu değildir. Acı, 
Tanrı'nın çocuklarının itaatsizliklerinden ve 
günahlarından kaynaklanır. Acı, insanların 

ahlaksızlıkları içinde yarattıkları yaşamın 
karakteristik özelliğidir. 
17 Gözlerinizi kaldırın ve eserlerimin güzelliğini 
keşfedin. İlahi konseri duyabilmek için 
kendinizi içsel olarak hazırlayın, kendinizi bu 
ziyafetin dışında tutmayın. Kendinizi 
kapatırsanız, bu mutluluğu nasıl 
paylaşabilirsiniz? Üzüntülü, eziyetli ve hasta 
yaşarsınız. 
18 Evrensel konserde uyumlu notalar olmanızı, 
yaşamın kaynağından çıktığınızı anlamanızı, 
her ruhta Benim ışığımın olduğunu 
hissetmenizi istiyorum. Ne zaman tam 
olgunluğa erişeceksiniz ki Bana şöyle 
diyebilesiniz: "Baba, irademi ve yaşamımı 
olduğu gibi, ruhumu da senin Ruhuna teslim 
et." 
19 Duygularınız hasta olduğu ve ruhunuz 
bencilce doğru yoldan ayrıldığı sürece bunu 
söyleyemeyeceğinizi fark edin. 
20 Hastalıkların eziyeti ya da onlara yakalanma 
korkusu altında yaşıyorsunuz. Fakat fiziksel bir 
hastalık ruhsal bir ihlalle karşılaştırıldığında ne 
anlama gelir? Hiçbir şey, eğer ruhun ayağa 
kalkabilirse; çünkü merhametimde her zaman 
yardım bulacaksın. 
21 Nasıl ki kan damarlarınızdan akar ve tüm 
bedeninizi canlandırırsa, Tanrı'nın gücü de bir 
yaşam akışı olarak ruhunuza nüfuz eder. 
Yasaları yerine getirdiğiniz takdirde hasta 
olmanız için hiçbir neden yoktur. Yaşam sağlık, 
neşe, mutluluk ve uyumdur. Eğer hastaysanız, 
ilahi malların deposu olamazsınız. 
22 Siz hasta zihinlere, kalplere ya da bedenlere 
sahip insanlar, Efendi size şöyle diyor: Her 
Şeye Gücü Yeten'in çocuğu olan ruhunuzdan 
doğru yola dönmesini, sıkıntılarınızı 
iyileştirmesini ve zayıflıklarınızda size yardım 
etmesini isteyin. (134, 57 - 59) 
 
İnsanın yenilenmesi  
23 İlk insanda zaten belirgin olan bir zayıflık 
olan kibirle ruhsallaştırma yoluyla mücadele 
edilecektir. Bu, ruh ile "beden" [nefs] arasında 
her zaman var olan mücadeledir. Çünkü ruh, 
Baba'nın özüne olan arzusuyla Ebedi ve Yüce 
Olan'a yönelirken, "beden", ruhun zararına 
olsa bile, yalnızca kendisini tatmin eden ve 
gururunu okşayan şeyleri arar. 
24 Her insanda kendini gösteren bu mücadele, 
dünyanın onun üzerinde yarattığı etkinin bir 
sonucu olarak insanın kendisinde ortaya çıkan 



bir güçtür. Çünkü dünyevi olan, doğasına 
uygun olan her şeyi talep eder. 
25 Ruh bu gücü kontrol edebilir ve doğru 
yönde yönlendirebilirse, kendi varlığında her 
iki doğayı da uyumlu hale getirmiş olacak ve 
onların ilerlemesini ve yükselmesini 
sağlayacaktır. Öte yandan, "benliğin" gücünün 
kendisine egemen olmasına izin verirse, 
kendisini kötülüğe sürüklenmiş bulacak, 
fırtınanın ortasında dümeni olmayan bir tekne 
olacaktır. (230, 64) 
26 Sizler -inançsızlar ve şüpheciler- adaletli bir 
dünyaya inanamazsınız, dünyanızda sevgi ve 
erdem dolu bir yaşam hayal edemezsiniz. 
Kısacası, kendinizi iyi bir şey yapmaktan aciz 
görüyorsunuz ve kendinize güvenmiyorsunuz. 
27 Ama ben size inanıyorum, çocuklarımın her 
birinin içindeki tohumu biliyorum, çünkü onları 
Ben yarattım, çünkü onlara sevgimle hayat 
verdim. 
28 Gerçekten de umudumu insana 
bağlıyorum, onun kurtuluşuna, layık hale 
gelmesine ve ilerlemesine inanıyorum. Çünkü 
onu yarattığımda, sevgi ve barış yeri haline 
getireceği yeryüzünün efendisi olmasını ve 
ayrıca ruhunun yaşam mücadelesinde 
güçlenmesini, böylece liyakat sayesinde ebedi 
mirası olan mükemmellik krallığının ışığında 
yaşamayı başarmasını istedim. (326,44-46) 
 

Bölüm 44 - İlahi Anlamda Yaşam  
 
Gerekli denge  
1 Herkesin kaderi ruhani görevi ve insani 
görevi tarafından belirlenir. Her ikisi de 
birbiriyle uyum içinde olmalı ve tek bir hedef 
doğrultusunda çaba göstermelidir. Size 
doğrusunu söyleyeyim, sadece ruhani 
çalışmalarınızı değil, maddi çalışmalarınızı da 
değerlendireceğim. Çünkü onlarda ruhunuzun 
Bana ulaşmasına yardımcı olacak erdemleri 
keşfedeceğim. (171, 23) 
2 Şimdiye kadar, insanın kibri ruhani kısmı göz 
ardı etmesine neden olmuş ve bu bilginin 
eksikliği onun mükemmel olmasını 
engellemiştir. 
3 İnsan fiziksel ve ruhsal güçlerini uyum içinde 
tutmayı öğrenmediği sürece, yaşamında var 
olması gereken dengeyi bulamayacaktır. (291, 
26 - 27) 
4 Öğrenciler: Dünyada yaşıyor olsanız da 
ruhani bir yaşam sürebilirsiniz. Ruhsallaşmanın 

bedene uygun olandan uzaklaşmaktan ibaret 
olduğunu değil, insani yasaları ilahi yasalarla 
uyumlu hale getirmekten ibaret olduğunu 
düşünmelisiniz. 
5 Ne mutlu benim yasalarımı inceleyen ve 
onları insan yasalarıyla nasıl birleştireceğini 
bilen kişiye; çünkü o sağlıklı, güçlü, cömert ve 
mutlu olacaktır. (290, 26 - 27) 
 
İyi ve geçici zevkler  
6 Size dünyasal görevlerinizden ya da yüreğin 
ve duyuların sağlıklı zevklerinden 
uzaklaşmanızı söylemiyorum. Sizden sadece 
ruhunuzu zehirleyen ve bedeninizi hasta eden 
şeylerden vazgeçmenizi istiyorum. 
7 Yasa'ya uygun yaşayan kişi vicdanının 
buyruğunu yerine getirir. Yasak zevklere 
dalmak için izin verilen zevkleri reddeden kişi, 
en büyük zevk anlarında bile neden mutlu ya 
da huzurlu olmadığını merak eder. Çünkü 
zevkten zevke, kalbi ve ruhu için gerçek 
tatmini bulamadan uçurumda yok olana kadar 
daha da derine batar. 
8 Bazıları, kendilerini sonsuz yaşam ziyafetine 
sonsuza dek davet edenin sesini duyabilmek 
için, içinde zevk arayıp da bulamadıkları kâseyi 
son damlasına kadar boşaltmalıdır. (33, 44 - 
46) 
9 Bilim adamı bilim ağacından saygılı bir el ile 
bir meyve koparır, ama önce vicdanının sesini 
dinlemez; Yasam ona bilgelik ağacının tüm 
meyvelerinin iyi olduğunu ve bu nedenle 
onları koparanın bunu yalnızca komşusunun 
yararı için yapabileceğini söyler. 
10 Verdiğim örnekler size insanlığın neden 
Yasa'ya itaat ettiği için sonsuza dek yüreğinde 
olması gereken o içsel cennetin ne sevgisini ne 
de huzurunu bildiğini göstermektedir. 
11 Aynı şeyi bulmanıza yardımcı olmak için, 
günahkârlara, itaatsizlere, nankörlere ve 
kibirlilere, ruhla donatıldığınızı, vicdanlarınız 
olduğunu, neyin iyi neyin kötü olduğunu tam 
olarak yargılayıp değerlendirebileceğinizi 
anlamanızı sağlamak ve sizi barış, bilgelik, 
sonsuz sevgi, ölümsüzlük, yücelik ve sonsuzluk 
cennetine götürecek yolu göstermek için 
öğretiyorum. (34, 15 - 17) 
12 İnsanlar öğretilerimi her zaman doğru 
yorumlayamazlar. Size hiçbir zaman 
yasalarımın onayladığı ve izin verdiği iyi 
meyveleri göz ardı etmeyi ya da bunlardan 
zevk almaktan kaçınmayı öğretmedim. Ben 
sadece, gereksiz ve lüzumsuz olanı sevmek 



şöyle dursun, onun için çabalamamanız 
gerektiğini; ruha ve bedene yararlı meyveler 
gibi, çabuk bozulan ve haram olan şeylerden 
de yararlanmamanız gerektiğini öğrettim. Ama 
ruh ya da yürek için yasal olan ve onun iyiliğine 
olan her şeyi, yasalarıma uygun olduğu için 
size sundum. (332, 4) 
13 İnsanlığın ruhsal olgunluğa erişmesi için çok 
zaman geçmesi gerekmiştir. Her zaman iki aşırı 
uca yenik düştünüz: biri daha büyük dünyevi 
zevkler aradığınız materyalizm oldu ve bu 
aslında zararlıdır çünkü ruhun görevini yerine 
getirmesini engeller. Ancak diğer aşırı uçtan da 
kaçınmalısınız: "bedenin" ölümlü kılınması, bu 
yaşama ait olan her şeyin tamamen inkâr 
edilmesi; çünkü sizi bu dünyaya insan olarak, 
insan olarak yaşamanız için gönderdim ve 
"Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını 
Tanrı'ya verecek" şekilde yaşayabilmeniz için 
size doğru yolu gösterdim. 
14 Bu dünyayı tüm güzelliği ve 
mükemmelliğiyle sizin için yarattım. 
Mükemmelliğe ulaşmanız için size verdiğim 
tüm yetenekleri geliştirebileceğiniz insan 
bedenini size verdim. 
15 Baba, bu dünyanın size sunduğu tüm 
iyiliklerden kendinizi mahrum etmenizi 
istemez. Ama bedeni ruhtan üstün 
tutmamalısınız, çünkü beden fani, ruh ise 
sonsuzluğa aittir. (358,7 - 9) 
 
Kutsanmış ve kutsanmamış zenginlik  
16 Eğer sizi dünya malına sahip kılmayı 
dilersem, onları muhtaç kardeşlerinizle, serveti 
ve desteği olmayanlarla, zayıflarla ve 
hastalarla paylaşmanız için size veririm. Ancak, 
yeryüzünde hiçbir şeyi olmayanların çoğu 
manevi varlıklarını sizinle paylaşabilir. (96, 27) 
17 Her şeyin sizin olmasını istiyorum, ama 
ihtiyacınız olanı bilinçli bir şekilde 
kullanmanızı; iyi kullanırsanız ve hem gerçek 
değerini hem de rütbesini verirseniz, ruhsal 
olarak zengin olmayı ve maddi olarak çok şeye 
sahip olmayı bilmenizi istiyorum. 
18 Çok zengin bir adamın ruhu, sahip olduğu 
şey komşusunun yararına ise, kendisine nasıl 
zarar verebilir? Ve ruhu dua etmek için ara sıra 
geri çekilmeyi bildiğinde ve duası aracılığıyla 
Benimle iletişim halinde olduğunda güçlü bir 
adam nasıl zarar görebilir? (294, 38) 
19 Bana şöyle deme: "Rabbim, sana uyanlar 
arasında yoksulluk gördüm. Ama seni 

anmayan, adını bile anmayanlar arasında 
bolluk, zevk ve sefa görüyorum." 
20 Halkım bu olayları, Beni izleyen kişinin 
mutlaka dünyada yoksul olması gerektiğine 
dair bir kanıt olarak almamalıdır. Ama size 
şunu söyleyeyim ki, burayı dinleyen ve 
yaşamlarının bir bölümünü iyilik yapmaya 
adayanların sahip olduğu huzuru, o çok 
kıskandığınız kişiler bilmezler ve bunu tüm 
zenginlikleriyle de elde edemezler. 
21 Bazıları hem dünya mallarına hem de ruhun 
mallarına aynı anda sahip olmayı bilir. Diğerleri 
ruhun yasalarını unuttukları için dünyanın 
yasalarını kabul etmezler ve yine diğerleri ilahi 
yasaların dünyevi zenginliklerin düşmanı 
olduğunu düşündükleri için sadece dünyanın 
yasalarıyla ilgilenirler. 
22 Mallar maldır ve mal olarak kalır, ancak 
herkes onları nasıl doğru kullanacağını bilmez. 
Şunu da bilmelisiniz ki, pek çok kişinin sahip 
olduğu şeylerin tamamını onlara ben 
vermedim. Bazıları Benden tazminat olarak 
aldıkları şeylere sahiptir, tıpkı sahip oldukları 
her şeyi çalan başkaları olduğu gibi. 
23 İnsanların hayattaki görevlerini yerine 
getirdiklerine dair alabilecekleri en iyi kanıt, 
paraların şıngırdaması değil, iç huzurudur. 
(197, 24 - 27) 
24 Size, "İsteyin, size verilecektir" dediğimde, 
Benden dünyevi şeyler istiyorsunuz. Ama 
gerçekten, Benden ne kadar az şey 
istiyorsunuz! Benden her şeyden önce 
ruhunuzun iyiliği için her şeyi isteyin. 
Yeryüzünde hazine biriktirmeyin, çünkü 
burada hırsızlar var! Baba'nın krallığında 
hazineler toplayın, çünkü orada servetiniz 
güvende olacak ve ruhunuzun mutluluğuna ve 
huzuruna hizmet edecektir. 
25 Yeryüzünün hazineleri zenginlik, güç ve 
sahte büyüklük unvanlarıdır. Ruhun hazineleri 
iyi işlerdir. (181, 68 - 69) 
26 Gururlu insan öyle olmadığı halde kendini 
büyük sanır ve yoksul insan da kalbin ve ruhun 
gerçek değerlerini keşfetmeden bu yaşamın 
gereksiz zenginlikleriyle yetinen kişidir. 
Arzuları, açgözlülüğü, idealleri ne kadar da 
zavallı! Ne kadar az şeyle yetiniyor! 
27 Ama nasıl yaşayacağını bilen kişi, Tanrı'ya 
ait olanı Tanrı'ya, dünyaya ait olanı dünyaya 
vermeyi öğrenmiş kişidir. Maddenin kölesi 
olmadan doğanın bağrında kendini nasıl 
tazeleyeceğini bilen kişi nasıl yaşayacağını bilir 
ve hiçbir şeye sahip değilmiş gibi görünse bile, 



bu yaşamın mallarının efendisidir ve Tanrı'nın 
krallığının hazinelerine sahip olma yolundadır. 
(217, 19 - 20) 
 
Bağış Yasası 
28 Eğer insanlar Benim Sözüme iman 
etselerdi, Beni yüreklerinde taşısalardı, bir 
zamanlar Beni dinleyen kalabalıklara 
söylediğim şu cümlemi her zaman hazır 
bulundururlardı: "Size doğrusunu söyleyeyim, 
sadece bir bardak su verseniz bile, karşılıksız 
kalmayacaktır." 
29 Ama insanlar şöyle düşünür: Bir şey verir ve 
karşılığında hiçbir şey almazlarsa, sahip 
olduklarını sadece kendilerine saklayarak 
korurlar. 
30 Şimdi size söylüyorum, Benim adaletimde 
mükemmel bir denge vardır, böylece sahip 
olduklarınızdan hiçbir şeyi vermekten 
korkmazsınız. Hazinelerini toplayıp biriktiren 
ve kimsenin mallarını paylaşmasına izin 
vermeyen insanları görüyor musunuz? Bu 
insanların içinde ölü bir ruh var. 
31 Öte yandan, varlıklarının son nefesine 
kadar, son saatlerinde kendilerini yalnız, terk 
edilmiş ve yoksul görene kadar, kendilerini 
sahip oldukları her şeyi komşularına verme 
görevine adayanlar - bunlar her zaman, 
sevgimin onlara tüm çalışmalarının karşılığını 
vermek için onları beklediği "Vaat Edilmiş 
Topraklar "ın yakınlığını uzaktan gösteren 
iman ışığıyla yönlendirilmişlerdir. (128, 46 - 49) 
32 Buraya gelin ki sizi gerçek yaşama 
yükselteyim ve vermek için yaratıldığınızı 
hatırlatayım. Ancak içinizde ne taşıdığınızı 
bilmediğiniz sürece, ona ihtiyacı olana 
vermeniz imkansız olacaktır. 
33 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. Sevmek için ilahi lütfa en çok sahip olan 
siz olduğunuz halde neden bir istisna 
yapıyorsunuz? 
34 Genç kardeşlerinizin yolunda ışık 
olabilmeniz için bilgelikte, sevgide, erdemde 
ve yetenekte ne kadar çok artmalısınız! 
Babanız sizin için ne kadar yüksek ve güzel bir 
kader belirlemiş! (262, 50 - 52) 
 
Görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi  

35 "Üçüncü Zaman "da ruhsal öğretilerim ruha 
kanatlarını açıp Baba'ya yükselme ve O'na 
gerçek tapınmayı sunma özgürlüğünü 
verecektir. 
36 Ancak bir insan olarak insanın da Yaratıcı'ya 
sunması gereken bir Tanrı hizmeti vardır ve bu 
hizmet, insani yasalara uyarak, eylemlerinde 
ahlak ve sağduyu göstererek ve baba, çocuk, 
kardeş, arkadaş, efendi ve hizmetçi görevlerini 
yerine getirerek yeryüzündeki görevlerini 
yerine getirmekten ibarettir. 
37 Bu şekilde yaşayan kişi yeryüzünde Beni 
onurlandıracak ve ruhunun Beni yüceltmek 
için yükselmesini sağlayacaktır. (229, 59 - 61) 
38 Her kim görevinin yükünden kaçınırsa, her 
kim doğru yolu terk ederse veya ruhunun Bana 
verdiği taahhütleri göz ardı ederek bunun 
yerine kendi zevkine veya isteğine göre 
yükümlülükler üstlenirse, kalbinde gerçek 
huzura sahip olamayacaktır, çünkü ruhu asla 
tatmin olmayacak ve huzur bulmayacaktır. 
Kendilerini sahte zevkler ve geçici tatminlerle 
kandırarak azaplarını ve huzursuzluklarını 
unutmak için sürekli zevk peşinde koşanlardır. 
39 Onların kendi yollarına gitmelerine izin 
veriyorum çünkü biliyorum ki, bugün aralarına 
mesafe koysalar, Beni unutsalar ve hatta Beni 
inkar etseler bile, gerçek onları yeryüzündeki 
büyüklük hayallerinden uyandırdığında, insan 
ruhani gerçekle, sonsuzlukla, kimsenin 
kaçamayacağı ilahi adaletle yüzleşmek 
zorunda kaldığında, dünyanın zenginliklerinin, 
unvanlarının, zevklerinin ve onurlarının 
önemsizliğini çok geçmeden anlayacaklardır. 
40 Hiç kimse bunun farkında değildir, çünkü 
hepiniz sezgi armağanı aracılığıyla size 
yaşamınızın gerçekliğini - sizin için belirlenmiş 
olan yolu ve bu yolda gerçekleştirmeniz 
gereken her şeyi - ifşa eden bir ruha sahipsiniz. 
Ancak kendinizi özgür ve yaşamınızın 
efendileri olarak hissetmek için umutsuzca 
kendinizi her ruhani yeminden kurtarmak 
istiyorsunuz. (318, 13 - 15) 
41 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 itaatkar olacağına 
söz verdi. 
42 Neden şimdi ekmekten korkuyorsunuz? 
Ruhunuzun kendisine atandığında büyük bir 
zevkle yaptığı işi şimdi neden yapamayacak 
kadar değersiz ya da aciz hissediyorsunuz? 



Çünkü tutkuların yolunuzu tıkamasına izin 
verdiniz ve böylece Ruh'un geçişini reddettiniz, 
kararsızlığını çocukça nedenlerle haklı 
çıkarmaya çalıştınız. 
43 Geldiğiniz "vadiye" eliniz boş dönmeyin. O 
zaman çok büyük acılar çekeceğinizi biliyorum. 
(269, 32 - 34) 
44 Her birine rehberlik etmesi veya bakması 
için bir dizi ruh varlığı atanır ve bu görev 
bedensel ölümle sona ermez. Ruh, yeryüzünde 
olduğu kadar ruhlar dünyasında da ekmeye, 
yetiştirmeye ve biçmeye devam eder. 
45 Daha büyük ruhlar daha küçük ruhlara 
önderlik eder ve onlar da daha küçük 
gelişimdeki diğerlerine önderlik ederken, 
hepsini Kendi engeline götüren Rab'dir. 
46 Şimdi size büyük ruhların küçük ruhlara 
önderlik ettiğini söylediğimde, bu ruhların 
başlangıçtan beri büyük olduklarını ve 
sonrakilerin kardeşlerine kıyasla her zaman 
küçük olmaları gerektiğini söylemek 
istemiyorum. Şu anda büyük olanlar, henüz bu 
ruhani gelişim derecesine ulaşmamış olanları, 
hala zayıf olanları - yollarını kaybetmiş olanları 
ve acı çekenleri - sevmek, onlara hizmet etmek 
ve onlara yardım etmek gibi asil bir görevi 
yerine getirirken yukarı doğru evrimleştikleri 
ve geliştikleri için böyledirler. 
47 Bugün küçük olanlar, gelişim yolundaki 
azimleri sayesinde yarın büyük olacaklardır. 
(131, 19 - 21) 
 

Bölüm 45 - Kader, yaşamın anlamı ve 
tatmini  
 
İnsan Kaderinde Tanrı'nın Takdiri ve Kaderi  
1 Şimdi, insanın inanmanın yanı sıra gerçeğimi 
anlayacağı, muhakeme edeceği ve hissedeceği 
ışık zamanıdır. 
2 Öğretilerimin amacı, hiç kimsenin bu 
dünyaya geçerli bir nedeni olmadan 
gelmediğine, bu nedenin İlahi Sevgi olduğuna 
ve tüm insanların kaderinin bir sevgi 
misyonunu yerine getirmek olduğuna herkesi 
ikna etmektir. 
3 Başlangıçtan bu yana her zaman insanlar 
kendilerine şu soruyu sordular: Ben kimim? 
Hayatımı kime borçluyum? Ben neden varım? 
Buraya ne için geldim ve nereye gidiyorum? 
4 Belirsizliklerinin ve bilgi eksikliklerinin bir 
kısmının yanıtını Benim açıklamalarımda ve 

zaman içinde size açıkladığım şeyler üzerinde 
düşünerek aldılar. 
5 Ama bazıları zaten her şeyi bildiklerini 
sanırlar; ama size söylüyorum, büyük bir 
yanılgı içindedirler, çünkü Tanrı'nın Bilgeliği 
Kitabı'nda saklananların, kendilerine 
açıklanana kadar insanlar tarafından 
keşfedilmesi mümkün değildir; ve bu İlahi 
Bilgelik Kitabı'nda çok şey vardır, içeriği 
sonsuzdur. (261, 4 - 6) 
6 Kader, Tanrı'nın içine koyduğu merhamete 
sahiptir. İnsanoğlunun kaderi ilahi iyilikle 
doludur. 
7 Bu iyiliği çoğu zaman bulamazsınız çünkü 
onu nasıl arayacağınızı bilmezsiniz. 
8 Benim tarafımdan her ruh için çizilen 
kaderde, kendiniz için sert ve acı bir yol 
açarsanız, onu yumuşatmaya çalışırım, ama 
asla acısını artırmam. 
9 Dünyada insanların birbirine ihtiyacı vardır, 
hiç kimse ne çok fazla ne de çok azdır. Tüm 
yaşamlar, varoluşlarının tamamlanması ve 
uyumu için birbirlerine ihtiyaç duyarlar. 
10 Fakirlerin zenginlere, zenginlerin de 
fakirlere ihtiyacı vardır. Kötülerin iyilere, 
iyilerin de kötülere ihtiyacı vardır. Cahillerin 
bilgililere, bilgililerin de cahillere ihtiyacı 
vardır. Küçüklerin büyüklere, onların da 
çocuklara ihtiyacı vardır. 
11 Her biriniz Tanrı'nın bilgeliği tarafından bu 
dünyada kendi yerine ve birlikte olacağı kişiye 
yakın bir yere yerleştirildiniz. Her kişiye içinde 
yaşayacağı ve birlikte yaşayacağı bedenlenmiş 
ve bedenlenmemiş ruh varlıklarının bulunduğu 
bir daire tahsis edilir. 
12 Böylece, her biri kendi yolunda, görevi size 
sizi yükselten sevgiyi öğretmek olan herkesle 
yavaş yavaş tanışacaksınız; diğerlerinden sizi 
arındıran acılar çekeceksiniz. Bazıları 
ihtiyacınız olduğu için size acı çektirecek, 
bazıları ise acınızı telafi etmek için size 
sevgilerini verecektir; ama hepsinin size bir 
mesajı, anlamanız ve yararlanmanız gereken 
bir öğretisi vardır. 
13 Yaşam yolunuzdan herhangi bir biçimde 
geçen her bedenlenmiş veya bedensiz ruhun 
kaderinizde size yardımcı olacağını unutmayın. 
14 Sizin için dünyaya ne kadar çok ışık ruhu 
gönderdim ve siz size olan sevgimi kutsamak 
için hiç duraklamadınız! 
15 Size gönderdiğim pek çok ruha, kaderinizin 
bir parçası olduklarını fark etmeden dikkat 
etmediniz, ancak onları nasıl kabul edeceğinizi 



anlamadığınız için eliniz boş kaldı ve daha 
sonra pişmanlık gözyaşları dökmek zorunda 
kaldınız. 
16 İnsanlık, sizin kaderiniz yaratılmış olan her 
şeyle uyum içinde olmaktır. Size sözünü 
ettiğim bu uyum tüm yasaların en yücesidir, 
çünkü onda Tanrı ve O'nun eserleriyle 
mükemmel bir birliktelik bulursunuz. (11, 10 -
16; 22 - 25) 
17 Her kim kaderini inkar ederse, 'ilahiyatımın 
çocuğu' gibi onurlu bir ismi reddetmiş olur. 
Eğer benim varlığıma inanmazsa, sevgime de 
inanamaz. 
18 Eğer bazıları için bu yaşam son derece acı 
ve kederli olduysa, bilin ki bu varoluş tek 
değildir, sadece görünüşte uzundur ve her 
yaratığın kaderinde sadece benim nüfuz 
edebileceğim bir gizem vardır. (54, 8 - 9) 
19 İnsanın yeryüzündeki varlığı, sonsuzlukta 
yalnızca bir andır; insanı bir süreliğine 
canlandıran ve daha sonra geri dönüp yeni bir 
bedene nefes vermek üzere hemen ayrılan bir 
yaşam nefesidir. (12,4) 
20 Herkesin kaderinde, yaşam yolculuğu 
sırasında kendisine gelecek olanı almak vardır. 
Bazıları onu doğru zamanda kabul edip 
kullanırken, diğerleri onu boşa harcıyor ve 
bazıları da kendilerini onu almaya nasıl 
hazırlayacaklarını bile bilmiyor. Ancak ruhani 
dünyaya döndüklerinde, kendileri için 
mukadder olan ve ne nasıl elde edeceklerini 
ne de nasıl kazanacaklarını bildikleri her şeyin 
farkına vardılar. (57, 31) 
21 Hiç kimse tesadüfen doğmadı, hiç kimse 
tesadüfen yaratılmadı. Beni anlayın ve hiç 
kimsenin yaşam yolunda özgür olmadığını, 
tüm kaderleri yönlendiren ve yöneten bir yasa 
olduğunu anlayacaksınız. (110, 29) 
22 İnsan kendi iradesine göre hareket ettiğine 
inanır, üzerindeki herhangi bir yüksek etkiden 
özgür olduğuna inanır ve nihayetinde kendisini 
bağımsız ve kendi kaderinin şekillendiricisi 
olarak görür, herkesin kendilerine yapılanın 
benim iradem olduğunu anlayacağı saatin 
geleceğinden şüphelenmez. (79, 40) 
23 Hemcinsleriniz için iyi bir meyve 
yetiştirerek kendiniz için iyi bir ödül hazırlayın. 
Gelecek zamanlar için kendinizi hazırlayın, 
çünkü ben ayrılmadan önce aranızda yine 
çekişmeler olacak, çünkü ayartma hepinize 
yaklaşacak. Uyanık olmalısınız. Dua edin ve 
talimatlarımı uygulamaya koyun. Size 
doğrusunu söyleyeyim, iyilik yapmaya 

ayırdığınız bu kısa zaman dilimleri, sizden 
sonra gelecek pek çok nesilde yararlı etkilerini 
hissettirecektir. Hiç kimse kendi kaderini 
belirleyemedi ve belirleyemeyecek; bu sadece 
benim kaderim. Benim irademe güvenin ve 
yaşam yolunuzu büyük zorluklar yaşamadan 
sonuna kadar kat edin. 
24 Size, Benim İradem olmadan ağacın tek bir 
yaprağının bile kımıldamadığını söylediğimde 
bunu doğru kabul edin; o zaman sizi sınayanın 
Ben olduğumu ve daha sonra Beni suçlamak 
için acı dolu kâselerinizi boşalttığınızı 
anlayacaksınız. O zaman yargıç olursunuz ve 
Beni sanık yaparsınız. 
25 Hatalarınızı fark edin ve düzeltin. 
Hemcinslerinizin hatalarını affetmeyi öğrenin 
ve eğer onları düzeltemiyorsanız, en azından 
üzerlerine bir hoşgörü örtüsü serin. (64, 43 - 
44) 
26 Kaderinizin tam olarak Tanrı'nın yaşam 
yolunuza koyduğu şey olduğu inancını 
pekiştiren kaderciler olmayın ve eğer acı 
çekiyorsanız, bunun nedeni yazıldığı içindir ve 
eğer seviniyorsanız: bunun nedeni de yazıldığı 
içindir. Ne ektiyseniz onu biçeceğinize sizi ikna 
ettim. 
27 Ama şimdi iyi dinleyin: bazı durumlarda 
hasadı hemen alacaksınız ve diğer durumlarda 
tohumunuzu biçmek ve hasat etmek için yeni 
bir varoluşa girmeniz gerekecek. Size 
söylediklerimi iyi düşünün; adaletim 
hakkındaki birçok kötü yargıyı ve birçok 
belirsizliği ortadan kaldıracaksınız. (195, 53) 
 
Yaşam Okulu  
28 İnsanlar eylemlerinin sonuçlarını 
düşünmeyen çocuklara benzerler ve bu 
nedenle yollarında karşılaştıkları bir engelin, 
sadece Efendinin onların anlamsız gidişatını 
durdurmak ya da kötü bir karar vermelerini 
önlemek için koyduğu bir engel olduğunu 
anlamazlar. 
29 Şimdi sizden yetişkinler gibi davranmanızı, 
işlerinizi, eylemlerinizi düşünmenizi, sözlerinizi 
tartmanızı istiyorum. Yaşamlarınıza bilgelik ve 
adalet getirmenin yolu budur. Dahası, hayatın 
ruh için muazzam ve sürekli bir sınav olduğu 
gerçeği üzerinde düşünmelisiniz. 
30 Benim yolumda hiç kimse mahvolmaz ve 
bir kişinin çarmıhın ağırlığı altında çöktüğü 
durumlar olsa da, daha yüksek bir güç onu 
yeniden ayağa kaldırır ve cesaretlendirir. Bu 
güç imandan gelir. (167, 55 - 57) 



31 İnsanların bu öğretilerden edindikleri 
anlayıştan ve evreni yöneten yasalara itaat 
etmelerinden, bazılarının yeryüzünde var 
olmadığını düşündüğü ve diğerlerinin sadece 
benim bol miktarda sahip olduğumu 
düşündüğü, ancak ruhunuzun huzurunda çok 
iyi bir şekilde ortaya çıkan mutluluklarına 
bağlıdır. 
32 Şimdi, ey sevgili insanlar, mutluluğunuzun 
kendi içinizde olduğunu biliyorsunuz, böylece 
insanlara varlıklarının dibinde, kendi 
görüşlerine göre sadece acının, nefretin ve 
kızgınlığın, pişmanlığın ve gözyaşlarının olduğu 
yerde, hiçbir şeyin söndüremeyeceği bir ışık 
olduğunu öğretebilirsiniz, bu ışık ruhun ışığıdır. 
(178, 6 - 7) 
33 Ruhsal geçmişiniz "bedeniniz" [ruhunuz] 
tarafından bilinmez. Açık bir kitap gibi olması 
ve vicdan ve sezgi yoluyla size ifşa edilmesi için 
ruhunuza kazınmış olarak bırakıyorum. Bu 
benim sizi mahkum etmek yerine, işlediğiniz 
suçu telafi etmeniz ya da hatanızı düzeltmeniz 
için size fırsat veren adaletimdir. 
34 Eğer geçmiş zihninizden silinmiş olsaydı, 
geçmişin sınavlarından yeni baştan geçmek 
zorunda kalırdınız; ancak deneyimlerinizin 
sesini duyar ve bu ışığın sizi aydınlatmasına 
izin verirseniz, yolunuzu daha net ve ufku daha 
parlak görürsünüz. (84, 46) 
 
İnsan yaşamının anlamı ve değeri  
35 İnsanın doğal halinin iyilik, iç huzuru ve 
kendisini çevreleyen her şeyle uyum olduğunu 
bilin. Her kim yaşamı boyunca bu erdemleri 
uygulamaya devam ederse, kendisini Tanrı'nın 
bilgisine götürecek olan gerçek yolda yürümüş 
olur. 
36 Ancak bu yoldan ayrılır ve eylemlerinize 
rehberlik etmesi gereken yasayı unutursanız, 
insanın her zaman içinde kalması gereken 
doğal durum olan ruhani yüceliş yolundan 
uzakta yaşadığınız anları gözyaşlarıyla telafi 
etmek zorunda kalırsınız. (20, 20) 
37 Pek çok insan içinde yaşadığınız günahlar ve 
acılar dünyasına öylesine alışmıştır ki, bu 
yaşamın en doğal yaşam olduğunu, 
yeryüzünün bir gözyaşı vadisi olmaya mahkum 
olduğunu ve asla barış, uyum ve ruhani 
ilerleme barındıramayacağını 
düşünmektedirler. 
38 Böyle düşünen insanlar cehalet uykusuna 
kapılmışlardır. Bu dünyanın Benim tarafımdan 
bir gözyaşı ve kefaret vadisi olarak yazıldığını 

düşünenler yanılıyorlar. İnsanlığa sunduğum 
Cennet geri dönebilir ve dönecektir, çünkü 
yarattığım her şey yaşam ve sevgidir. 
39 Bu nedenle, dünyanın Tanrı tarafından 
insanların acı çektiği bir yer olarak 
düzenlendiğini iddia edenler yanılmaktadır. 
Bunun yerine, kendilerinin onu yargılama 
misyonuna mahkum ettiklerini, oysa onun 
aslında insan haline gelen ruhani varlıkların 
neşesi ve tazelenmesi için yaratıldığını 
söylemelidirler. 
40 İnsanı düşüşünden kurtarmak için her şey 
öngörülmüş olmasına rağmen, hiç kimse 
günah işlemeye önceden yazılmamıştır. 
41 İnsan sevgi yoluyla gelişmek istemedi, 
yasamı yerine getirerek bilge olmak istemedi; 
ve her zaman kaçınmaya çalıştığı adaletimin 
onu koruduğunu unuttu, çünkü adaletim 
mükemmel sevgiden kaynaklanır. (169, 10 - 
13) 
42 Sözümü kavrarsanız, Baba'nın sizi tehlikeler 
ve ayartmalarla dolu yollarında yürümeniz için 
dünyaya gönderdiğinde amacının yolunuzu 
kaybetmeniz olmadığını anlayacaksınız. Çünkü 
onlar, ruhun gelişimi için gerekli dersleri 
almanız, eksikliğini duyduğunuz deneyimi 
yaşamanız ve nihayet Bana ışıkla dolu olarak 
dönmeniz için önceden tasarlanmışlardı. 
43 Ruhunuz Benden çıktığında, rüzgarların 
aleve dönüştürmesi gereken bir kıvılcım 
gibiydi, böylece Bana döndüğünüzde ışığınız 
İlahi Olan'ın ışığıyla bir olacaktı. 
44 Size Yeni Dağ'ın zirvesinden sesleniyorum. 
Orada sizi bekliyorum ve size doğrusunu 
söyleyeyim: Geldiğiniz gün bu diyarda bir şölen 
olacak. 
45 Oraya acı çekerek geliyorsunuz ve böylece 
günahlarınızdan arınıyorsunuz - önceden 
çizmediğim ama insanın yarattığı bir yol. Sen 
de bu yolda yürümeme izin verdin. Ama o 
zamandan beri kurban ve acı yolu Benim 
kanımla yüceltildi. (180, 64 - 65) 
46 İnsan eninde sonunda krallığının da bu 
dünyaya ait olmadığını, bedeninin ya da insan 
kabuğunun sadece ruhunun bu imtihan ve 
telafi dünyasını algıladığı bir araç olduğunu 
anlayacaktır. Sonunda bu yaşamın, 
öğrencilerin, yani tüm insanların, yaşamın 
kendilerine verdiği dersleri daha iyi 
anlayabilmeleri, bu dersleri doğru 
değerlendirebildikleri takdirde ruhlarının 
gelişimini sağlayabilmeleri ve kendilerini güçlü 
kılan mücadelenin anlamını kavrayabilmeleri 



için muhteşem figürler ve imgelerle 
resmedilmiş büyük bir ders olduğunu 
öğrenecektir; - aşındıran acı, yücelten zahmet, 
aydınlatan bilgi ve yücelten sevgi. 
47 Eğer bu varoluş tek olsaydı - gerçekten, size 
söylüyorum, acıyı uzun zaman önce ondan 
kaldırırdım, çünkü bu dünyaya sadece bir 
fincan acı içmek için gelmiş olsaydınız bu 
haksızlık olurdu. Ancak bugün acı çekenler ve 
ağlayanlar, eskiden sefahatten zevk aldıkları 
için bunu yapıyorlar. Ancak bu acı onları 
arındıracak ve Rab'bin evlerinde daha saf bir 
biçimde yükselmeye ve zevk almaya layık 
kılacaktır. (194, 34 - 35) 
48 İnsanın yaşamının içerdiği sınav o kadar 
zordur ki, çarmıhının yükünü onun için daha 
sevimli ve daha kolay hale getiren tüm bu 
ruhsal ve fiziksel zevklerle onu tatlandırmak 
gerekir. 
49 Evlerinin sıcaklığında varoluşlarının en güzel 
sevinçlerini bulan ve ebeveynlerinin 
çocuklarına, çocukların ebeveynlerine ve 
kardeşlerin birbirlerine olan sevgisini Tanrı'ya 
hizmet haline getirmeye çalışan herkesi 
kutsuyorum. Çünkü bu birlik, bu uyum ve bu 
barış, evrensel Baba ile ruhani ailesi arasında 
var olan uyum gibidir. 
50 Bu evlerde ruhun ışığı parlar, krallığımın 
huzuru yaşar ve acılar geldiğinde daha kolay 
katlanılır ve deneme anları daha az acı verir. 
51 Başkalarına vermekten haz duyanlar ve 
komşularının sağlıklı sevinciyle mutlu olanlar 
daha da değerlidir. Bunlar sevinç havarileridir 
ve büyük bir görevi yerine getirmektedirler. 
52 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer tatmin ve 
neşe anlarını nasıl arayacağınızı ve iç huzur 
saatlerini nasıl koruyacağınızı bilseydiniz, 
dünyadaki yaşamınızın tüm günlerinde bunlara 
sahip olurdunuz. Ancak bunun için önce 
ruhunuzu, duygularınızı ve yaşam hakkındaki 
düşüncelerinizi yükseltmelisiniz. 
53 Sözüm aracılığıyla size gönderdiğim bu 
mesaj, yolunuzu aydınlatacak ve varlığınıza 
huzur içinde yaşamayı ve varlığınızı kutsadığım 
her şeyden sağlıklı bir şekilde zevk almayı 
öğretecek yukarı doğru gelişimi sağlayacak 
ışıkla doludur. 
54 Bu insanlığın acının gölgeleriyle savaşmak 
ve sahte zevklere ve aldatıcı tatminlere olan 
eğiliminin üstesinden gelmek için hala çok 
mücadele etmesi gerekecektir. Gerçeği 
tanımasını engelleyen dini fanatizmine karşı 
savaşmak zorunda kalacaktır; her şeyin hiç 

kimsenin kendisini kurtaramayacağı nihai bir 
yıkıma doğru gittiğine inanmasına neden olan 
kaderciliğine karşı savaşmak zorunda 
kalacaktır ve sadece geçici zevkler peşinde 
koşmasına neden olan materyalizmine karşı 
savaşmak zorunda kalacaktır - ruhu ahlaksızlık, 
acı, umutsuzluk ve karanlık uçurumuna 
sürükleyen tensel zevkler. 
55 Size ışığımı veriyorum ki gölgeleri terk 
edebilesiniz ve bir gözyaşı vadisine 
dönüştürdüğünüz bu gezegende nihayet 
ruhun ve kalbin gerçek hazlarını 
keşfedebilesiniz; bunların yanında diğer tüm 
hazlar küçük ve önemsiz kalır. 
(303, 28-33) 
 

X Materyalizm ve Spiritüalizm 
 

Bölüm 46 - Yanlış Yola Sapmış, 
Materyalist İnsan 
 
İnsanın ataleti, cehaleti ve kibri 
1 Bu dünyanın yaratılışının nihai amacı 
insandır, onun zevki için doğanın diğer 
varlıklarını ve güçlerini ekledim, böylece onları 
koruması ve tazelenmesi için kullanabilir. 
2 Eğer Beni en eski zamanlardan, ruhani 
çocukluğundan beri sevmiş ve tanımış olsaydı, 
bugün ne cehaletin ne de farklılıkların olacağı, 
hepinizin bilgide ve duygularınızın inceliğinde 
eşit olacağı büyük ruhlar dünyasına ait olurdu. 
3 Ama insan ne kadar yavaş evrimleşiyor! 
Yeryüzünde yaşadığından bu yana kaç zaman 
dilimi geçti ve hala ruhani görevini ve gerçek 
kaderini anlamayı başaramadı. Sonsuz yaşama 
sahip olduğu için ölmeyen kendi içindeki 
ruhunu keşfedememiştir; onunla nasıl uyum 
içinde yaşayacağını anlamamış, onun haklarını 
tanımamıştır ve özgürlüğünden mahrum kalan 
bu ruh, yeteneklerini geliştirmemiş ve olduğu 
yerde kalmıştır. (15, 24) 
4 Yasamın yerine getirilmesinden yüz çeviren 
insan, insanlığı bölüp karıştıracak ve ruhu 
maddeye bağlayıp özgürce yükselmesini 
engelleyecek farklı fikirler, teoriler, dinler ve 
doktrinler yarattı. Ama Kutsal Ruhumun ışığı 
tüm insanları aydınlatır ve onlara gerçek 
yaşamın yolunu gösterir; bu yolda tek bir 
rehber vardır, o da vicdandır. (46, 44) 



5 Bir materyalist yalnızca insan hayatını sever. 
Ancak içindeki her şeyin geçici olduğunu fark 
ettiğinden, onu yoğun bir şekilde yaşamaya 
niyetlidir. 
6 Sonra, planları ya da arzuları 
gerçekleşmediğinde ya da bir şekilde acı 
çektiğinde, umutsuzluğa kapılır ve küfreder; 
kadere meydan okur ve hak ettiğine inandığı 
faydaları kendisine vermediği için onu suçlar. 
7 Onlar bükülmez bedenler içindeki zayıf 
ruhani varlıklardır; cisimleşmelerinde çok az 
değer taşıyan işlere verdikleri yanlış değeri 
anlamalarını sağlamak için pek çok şekilde 
sınanan, ahlaki açıdan olgunlaşmamış 
varlıklardır. 
8 Maddeleşmiş olanlar kaderlerini 
değiştirmeyi ne kadar çok isterler! Her şeyin 
kendi fikirleri ve istekleri doğrultusunda 
gitmesini nasıl da arzuluyorlar. (258, 48 - 50) 
9 Şimdi anlayabilirsiniz ki, Kendimi insanlara 
her zaman bilgelikle açıkladığımda, bu sınırlı 
zihinler tarafından hapsedilen ruhani varlıkları 
özgürleştirmek içindi. 
10 Bu zamanda hala ilhamı olmayan sınırlı 
zihinlere sahip insanlar var. İnsanların 
gelişimleri boyunca zaten açık ve berrak bir 
zihne sahip olmaları gerekirken, pek çoğu hala 
ilkel çağlardaki gibi düşünmekte ve 
yaşamaktadır. 
11 Diğerleri bilimde büyük ilerleme kaydetmiş 
ve bilginin zirvesine ulaştıklarını düşünerek 
kendilerini kibir ve egoizmlerinin içine 
hapsetmişlerdir. Ancak ruhani ilerlemelerine 
giden yolda durdular. (180, 32 - 33) 
12 Eğer insan, üzerinde var olan ve titreşen 
yüksek yaşamla ilgili olarak bilinçli bir şekilde 
yaşasaydı ve ruhuna nasıl danışacağını bilseydi 
- kendini ne kadar çok rahatsızlıktan, ne kadar 
çok uçurumdan kurtarırdı. Ama hayatı 
boyunca şüphelerine ve belirsizliklerine çözüm 
bulamayanlardan tavsiye ister: maddi doğaya 
nüfuz etmiş ama içlerindeki ruh uyuşukluğa 
düştüğü için manevi yaşamı bilmeyen bilim 
insanlarından. 
13 İnsan ruhu kendini bulmak, mücadelesinde 
ona destek olmak üzere kendisine emanet 
edilen tüm yetileri keşfetmek için uyanmalıdır. 
14 Bugün insan, yaşam ağacından düşmüş 
küçük, cılız bir yaprak ve rüzgârların oyuncağı 
gibidir; bin bir cilveye maruz kalır, doğa güçleri 
karşısında zayıf, ölüm karşısında çelimsiz ve 
zavallıdır; oysa dünyada kendini 
mükemmelleştirmesi için Benim tarafımdan 

gönderilmiş bir prens olarak yeryüzünün 
efendisi olmalıdır. (278, 4 - 6) 
15 Bazılarına soracağım yargı zamanı geldi: 
Beni neden inkâr ettiniz? Ve diğerleri: Bana 
neden eziyet ettiniz? Kendi içine nüfuz 
edememiş olanın Benim Krallığımın varlığını 
inkâr etmeye hakkı var mıdır? Eğer Benim 
gerçeğimi bilmiyorsanız, onu nasıl bulacağınızı 
bilmiyorsanız, bu onun var olmadığı anlamına 
gelmez. Yalnızca kavrayabildiğiniz şeylerin var 
olduğunu düşünüyorsanız, size henüz 
bilmediğiniz çok şey olduğunu ve kibrinizin çok 
büyük olduğunu söylüyorum. 
16 Size doğrusunu söyleyeyim, kim Tanrı'yı ve 
O'nun Egemenliği'ni inkâr ederse, kendini 
inkâr etmiş olur. Gücünü kendinden almak 
isteyen, kendini bağımsız sanan ve Tanrı'ya 
ihtiyaç duymadan büyük olabileceği gibi kibirli 
bir duyguyu besleyen kişi bu dünyada çok 
uzağa gidemeyecek, kısa sürede yoldan 
sapacak ve çektiği acılar çok acı verici 
olacaktır. 
17 Gerçekten bilge olanlar nerede? 
18 Bilgi, varlığımı hissetmek demektir. Bilgi, 
ışığım tarafından yönlendirilmek ve isteğimi 
yerine getirmektir. Bilgi yasayı anlamaktır, bilgi 
sevmektir. (282, 19 - 22) 
19 Bugün ruhani cehaletiniz o kadar büyük ki, 
diğer dünyaya göç edenleri düşündüğünüzde, 
"Zavallı adam, öldü ve her şeyi geride 
bırakmak zorunda kaldı ve sonsuza dek gitti" 
diyorsunuz. 
20 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! (272, 46 - 47) 
21 Maddi değerlere sahip olduklarından daha 
fazla önem verdiniz, öte yandan ruhani olanla 
ilgili hiçbir şey bilmek istemiyorsunuz ve 
dünyaya olan sevginiz o kadar büyük hale geldi 
ki, ruhani olanla ilgili her şeyi mümkün 
olduğunca inkar etmeye çalışıyorsunuz, çünkü 
bu bilginin dünyadaki ilerlemenizle çeliştiğini 
düşünüyorsunuz. 
22 Size diyorum ki, ruhani bilginin ne ahlak ne 
de bilim açısından insanların ilerlemesine bir 
etkisi yoktur. Aksine, bu ışık insanlara şu anda 
bilimi tarafından bilinmeyen sonsuz bir bilgi 
zenginliğini ortaya koymaktadır. 



23 İnsan ruhsallaşma merdivenini tırmanmayı 
reddettiği sürece, ona burada Babasının 
bağrında Tanrı'nın çocuğu - sevgisi, yüceliği ve 
bilgisi nedeniyle Ruhumun değerli bir çocuğu - 
olmanın yüce mutluluğunu verecek olan 
gerçek yüceliğe yaklaşamayacaktır. (331, 27 - 
29) 
  
Feragat, çaba ve sorumluluk konusunda 
isteklilik eksikliği 
24 İnsanlık cehaletine bu kadar inatla 
sarılmasaydı, dünyadaki varlığı farklı olurdu. 
Ama insanlar Benim buyruklarıma karşı çıkıyor, 
kaderlerini lanetliyor ve işimde Benimle 
işbirliği yapmak yerine, kendi iradelerini 
dayatmak için yasalarımı atlatmanın bir yolunu 
arıyorlar. 
25 Size şunu da söyleyeyim: İnsanlar her 
hareketlerini dikkatle izleseler, her fırsatta 
Bana nasıl isyan ettiklerini fark edeceklerdir. 
26 İnsanlara nimetlerimi bol bol yağdırdığımda 
bencilleşirler; yaşamın zevklerini tatmalarına 
izin verdiğimde ahlaksızlaşırlar; ruhlarını 
güçlendirmek için güçlerini sınadığımda isyan 
ederler; onları arındırmak için acı kadehinin 
dudaklarına ulaşmasına izin verdiğimde, 
yaşama lanet ederler ve inançlarının 
kaybolduğunu hissederler Onları arındırmak 
için acı kadehinin dudaklarına ulaşmasına izin 
verdiğimde, yaşamı lanetliyorlar ve 
inançlarının kaybolduğunu hissediyorlar; 
omuzlarına büyük bir ailenin yükünü 
yüklediğimde, umutsuzluğa kapılıyorlar ve 
akrabalarından birini yeryüzünden aldığımda, 
Beni adaletsiz olmakla suçluyorlar. 
27 Asla aynı fikirde değilsiniz, denemelerinizde 
adımı kutsadığınızı duymuyorum, yaratma 
işimde işbirliği yapmaya çalıştığınızı da 
görmüyorum. (117, 55 - 57) 
28 İnsanın içine yücelik yerleştirdim, ama 
yeryüzünde arzuladığı yüceliği değil. Sözünü 
ettiğim yücelik fedakârlık, sevgi, 
alçakgönüllülük ve merhamettir. İnsan sürekli 
olarak bu erdemlerden kaçar, böylece gerçek 
büyüklüğünden ve Baba'nın çocuğu olarak ona 
verdiği saygınlıktan uzaklaşır. 
29 Alçakgönüllülükten kaçıyorsunuz çünkü 
bunun yoksulluk anlamına geldiğini 
düşünüyorsunuz. İmtihanlardan kaçıyorsunuz 
çünkü sefalet sizi korkutuyor ama ruhunuzu 
özgürleştirdiklerinin farkında değilsiniz. Ayrıca 
ruhani olandan da kaçıyorsunuz çünkü bu 
bilgiyi araştırmanın zaman kaybı olduğunu 

düşünüyorsunuz, herhangi bir insan 
biliminden daha yüksek bir ışığı hor 
gördüğünüzün farkında değilsiniz. 
30 Bu nedenle size, Beni sevdiklerini iddia 
etmelerine rağmen Beni sevmeyen ve Bana 
inandıklarını iddia etmelerine rağmen iman 
etmeyen pek çok kişi olduğunu söyledim. Beni 
izlemeye hazır olduklarını söyleyecek kadar 
ileri gittiler, ama çarmıh olmadan Beni izlemek 
istiyorlar. Yine de onlara, Beni izlemek isteyen 
herkesin çarmıhını yüklenip Beni izlemesi 
gerektiğini söyledim. Çarmıhını sevgiyle 
kucaklayan herkes, sonsuz yaşama dirilmek 
üzere bu dünyadaki son nefesini vereceği 
dağın zirvesine ulaşacaktır. (80, 37 - 39) 
31 Günümüz insanları her yerde kendilerini 
çevreleyen sefaleti ortadan kaldırmak yerine, 
bundan kendileri için en büyük faydayı 
sağlamaya çalışıyorlar. 
32 İnsanlar neden kendilerine daha saf 
duygular ve ruha daha layık özlemler verecek 
bir ideal arzusuyla yukarıya doğru 
evrimleşmemiştir? Çünkü fani gözlerine 
görünenin ötesine, yani ihtiyaçlarının, dünyevi 
zevklerinin ve materyalist bilimlerinin ötesine 
bakmak istemediler. 
33 Dünyada kendilerine verilen zamanı 
mümkün olduğunca çok zenginlik ve zevk elde 
etmek için kullanmış ve değerlendirmişlerdir - 
beden sona erdiğinde kendileri için her şeyin 
biteceğini düşünmüşlerdir. 
34 İnsan yukarıya doğru gelişmek ve kendisini 
Tanrı'nın bir çocuğu olarak görmek yerine, 
cahil kibriyle daha aşağı bir varlık seviyesine 
iner ve vicdanı ona Tanrı'dan ve Ruhsal 
Yaşam'dan söz ettiğinde, Tanrı'nın adaletinden 
duyduğu korku onu ele geçirir ve bu iç sesi 
susturmayı ve bu uyarılar üzerine bir 
düşünceyi 'boşa harcamamayı' tercih eder. 
35 Ne kendi varlığı ne de ruhsal ve fiziksel 
durumu hakkında düşünmüştür. Bu şekilde 
yaşadığı ve düşündüğü sürece toz ve sefalet 
olmasından başka ne olabilir? (207, 18) 
36. Her zaman Yasa'nın açıklaması olan 
öğretilerim size ışığa giden bir yol, ruh için 
güvenli bir geçit olarak gelir. Bununla birlikte, 
kendilerine verilen irade özgürlüğünü kullanan 
ve yaşamları için bir yol izlemeyi arzulayan 
insanlar, her zaman kolay olan maddileşmeyi 
seçmişlerdir. Bazıları bunu yaparken, her 
zaman ruhani olana yönelten vicdan çağrılarını 
tamamen görmezden geldiler; diğerleri ise 
ruhani yolda sağlam adımlarla yürüdüklerine 



inanmak için kültler ve ayinler yarattılar, oysa 
gerçekte onlar da benim adımı ve sözümü 
hayatlarından kovanlar kadar bencildirler. 
(213, 51) 
37 Bana gelmek isteyen herkes için yol 
açılmıştır ve kapı açıktır. 
38 Yol dardır, bu sizin tarafınızdan uzun 
zamandır bilinmektedir. Yasalarımın ve 
öğretilerimin son derece saf ve değişmez 
olduğu kimsenin meçhulü değildir; öyle ki hiç 
kimse bunları kendi keyfine ya da isteğine göre 
değiştirmeyi düşünemez. 
39 Geniş yol ve açık kapı, ruhunuzu ışığa, 
huzura ve ölümsüzlüğe götürmekten başka bir 
şey değildir. Geniş yol, ahlaksızlık, itaatsizlik, 
gurur ve materyalizm yoludur - insanların 
çoğunun manevi sorumluluklarından ve 
vicdanlarının içsel yargısından kaçmak için 
izledikleri bir yoldur. 
40 Bu yol sonsuz olamaz çünkü ne doğru ne de 
mükemmeldir. Dolayısıyla, insani olan her şey 
gibi bu yol da sınırlı olduğundan, insan bir gün 
sonuna ulaşacak ve yolun sonu olan uçurumda 
dehşet içinde duraklayacaktır. O zaman, uzun 
zamandan beri doğru yoldan ayrılmış olanların 
kalplerinde kaos patlak verecektir. 
41 Bazıları tövbe edecek ve böylece kendilerini 
kurtarmak için yeterli ışığı bulacaklar, bazıları 
adaletsiz ve mantıksız olduğunu düşündükleri 
bir son karşısında dehşete kapılacaklar, bazıları 
da Tanrı'ya küfredecek ve isyan edeceklerdir. 
Ama size gerçekten söylüyorum, bu ışığa 
dönüşün başlangıcı olacak. (333, 64 - 68) 
  
İnsanın ruhsal sefaleti  
42 Ben yarattıklarımda hata yapmadım; ancak 
insan, çizilen yolu ve yaşamı kaçırdı; ama 
yakında tüm mirasını çarçur eden Savurgan 
Oğul gibi Bana dönecek. 
43 Bilimiyle yeni bir dünya, sahte bir 
imparatorluk yarattı. Yasalar yapmış, kendisi 
için bir taht kurmuş ve kendisine bir asa ve bir 
taç bahşetmiştir. Ama onun görkemi ne kadar 
geçici ve aldatıcıdır: benim doğruluğumun 
zayıf bir nefesi yeterlidir ve onun temelleri 
sarsılır ve tüm krallığı parçalanır. Ancak 
kazanamadığı barış, adalet ve sevgi krallığı 
insanın kalbinden çok uzaktadır. 
44 İnsanların çalışmalarının onlara getirdiği 
zevkler ve tatminler sadece hayalidir. 
Gülümseme maskesinin ardına gizlenen acı, 
huzursuzluk ve hayal kırıklığı kalplerini 
kemiriyor. 

45 İnsan yaşamı bu hale getirilmiştir ve ruhun 
yaşamına ve onu yöneten yasalara gelince, 
bunlar saptırılmıştır çünkü ruhu canlandıran ve 
insanın denemelere ve ayartmalara dayanmak 
ve mükemmelliğe yükseliş yolundaki tüm 
engelleri ve sıkıntıları aşmak için temas 
halinde kalması gereken güçler ve unsurlar da 
olduğu unutulmuştur. 
46 Sonsuzluktan her ruha ulaşan ışık Kral 
Yıldız'dan değildir; ruhun ötelerden aldığı güç 
yeryüzünden gelen sıvı değildir; ruhun bilgiye 
olan susuzluğunu gideren sevgi, hakikat ve 
sağlık kaynağı sizin denizlerinizin veya 
pınarlarınızın suları değildir; Sizi çevreleyen 
atmosfer yalnızca maddi değildir; insan 
ruhunu doğrudan her şeyin Yaratıcısından, 
yaşamı yaratan ve onu mükemmel ve 
değişmez yasalarıyla yöneten O'ndan alan bir 
akış, nefes ve ilhamdır. 
47 Eğer insan hakikat yoluna dönmek için biraz 
iyi niyet gösterse, teşvik edici bir unsur olarak 
huzurun okşayışını anında hissedecektir. Ancak 
ruh ne zaman maddenin etkisi altında 
maddeleşse, onun pençelerine yenik düşer ve 
bu yaşamın efendisi, gemisini yönlendiren 
dümenci olmak yerine, insani zayıflıkların ve 
eğilimlerin kölesi haline gelir ve fırtınalarda 
gemi kazasına uğrar. 
48 Size ruhun bedenden önce geldiğini 
söylemiştim, tıpkı bedenin giysiden önce 
gelmesi gibi. Sahip olduğunuz beden, ruhun 
yalnızca geçici bir giysisidir. (80, 49 - 53) 
49 Ah, keşke tüm insanlar bu çağın yükselen 
ışığını görebilselerdi - yüreklerinde ne kadar 
çok umut olurdu! Ama onlar uyuyor. Kraliyet 
yıldızının onlara her gün gönderdiği ışığı - 
Yaradan'dan yayılan ışığın bir görüntüsü gibi 
olan o ışığı - nasıl alacaklarını bile bilmiyorlar. 
50 Yaratılışın güzelliklerine karşı duyarsız olan 
insanlar Bana teşekkür etmek için birkaç 
dakika duraklamadan, sizi okşar ve varoluşun 
günlük mücadelesine karşı sizi uyandırır. Her 
zaman kaygılarla dolu olarak uyandıkları ve 
Bende ruhsal güç aramak için dua etmeyi 
unuttukları için, zafer onlar farkına varmadan 
yanlarından geçip gidebilir. 
51 Bedenin gücünü doğanın kaynaklarında da 
aramazlar. 
Hepsi aceleyle koşuşturuyor ve ne için 
olduğunu bilmeden, akıllarında net bir hedef 
olmadan çalışıyorlar. İşte tam da bu duygusuz 
ve anlamsız varoluş mücadelesinde ruhlarını 
maddeleştirmiş ve bencilleştirmişlerdir. 



52 O zaman, yaşamın ışığı olan ruhun yasaları 
unutulduğunda, insanlar kendilerini yok 
ederler, kendilerini öldürürler ve vicdanın 
sesini duymadan, dikkat etmeden, düşünmek 
için duraklamadan ekmeklerini kaparlar. 
53 Ama biri onlara şimdiki yaşamlarını nasıl 
değerlendirdiklerini soracak olsa, hemen 
geçmişte hiçbir zaman insan yaşamında 
şimdiki kadar çok ışığın parlamadığını ve 
bilimin onlara hiçbir zaman bu kadar çok sırrı 
açıklamadığını söyleyeceklerdir. Ama bunu 
yüzlerinde bir mutluluk maskesiyle söylemek 
zorunda kalacaklardı, çünkü kalplerinde tüm 
ruhsal acılarını ve sefaletlerini saklayacaklardı. 
(104, 33 - 34) 
54 Ruhu yeryüzüne bedenlenip insan olması 
için gönderdim ki, yeryüzünde var olan her 
şeyin prensi ve efendisi olsun; köle ve kurban 
ya da benim gördüğüm gibi muhtaç olsun diye 
değil. İnsan ihtiyaçlarının, tutkularının, 
ahlaksızlıklarının ve cehaletinin kölesidir. 
55 O, yeryüzünde yürürken ruhani yükseliş 
eksikliğinin kendisine getirdiği acıların, yanlış 
adımların ve kaderin darbelerinin kurbanıdır. 
Muhtaçtır çünkü hayatta hakkı olan mirastan 
habersizdir, neye sahip olduğunu bilmez ve 
hiçbir şeye sahip değilmiş gibi davranır. 
56 Bu insanlık önce uyanmalıdır ki Ruhsal 
Yaşam Kitabı'nda çalışmaya başlayabilsin ve 
sonra yakında, bu fikirler dünyasının nesilden 
nesile aktarılmasıyla, içinde Sözümün yerine 
geleceği o kutsanmış tohum ortaya çıkacaktır. 
57 Size bir gün bu insanlığın ruhsallaşmaya 
ulaşacağını ve yaratılan her şeyle uyum içinde 
yaşamayı bileceğini ve ruh, zihin ve kalbin 
adım adım yürüyeceğini söyledim. (305, 9 - 11) 
 
Yanlış dünyevi davranışlar ve sonuçları  
58 Savaşlara karışmış insanların dünya 
hazinelerine sahip olmak için birbirlerini 
öldürdüklerini gördüğümde, insanları hiçbir 
değeri olmayan şeyler için kavga eden küçük 
çocuklara benzetmekten kendimi alamıyorum. 
Çocuklar hala biraz güç ya da biraz altın için 
kavga eden insanlar. Bu mallar, diğer 
insanların sahip olduğu erdemlerin yanında ne 
anlama geliyor? 
59 Kalplerine nefret tohumları ekerek halkları 
bölen kişi, hayatını her şeyi kucaklayan 
kardeşlik tohumları ekme görevine adayan 
kişiyle kıyaslanamaz. Hemcinslerinin acı 
çekmesine neden olan kişi, hayatını 

komşularının acılarını hafifletme görevine 
adayan kişiyle kıyaslanamaz. 
60 Her insan yeryüzünde bir taht hayal eder, 
ancak insanlık başından beri dünyada bir 
tahtın ne kadar az değerli olduğunu 
deneyimlemiştir. 
61 Size krallığımda bir yer vaat ettim, ancak 
bunu talep eden çok az kişi var ve bunun 
nedeni insanların göksel alemlerin Kralının en 
küçük tebaasının yeryüzünün en güçlü 
hükümdarından daha büyük olduğunu 
anlamak istememeleridir. 
62 İnsanlar hala küçük çocuklardır, ancak 
üzerlerine gelmekte olan büyük ziyaret onlara 
o kadar kısa sürede o kadar çok şey 
yaşatacaktır ki, yakında bu çocukluktan 
olgunluğa geçecekler ve o zaman - deneyimin 
meyvesi ile birlikte - şöyle haykıracaklardır: 
"İsa, Babamız, haklıydı, O'na gidelim". (111, 3 - 
7) 
63 İnsanlar dünyada ölümsüzlük için çabalar 
ve bunu maddi çalışmalarla elde etmeye 
çalışırlar, çünkü dünyevi ihtişam - geçici olsa 
bile - gözleri yakar ve ruhun ihtişamını 
unuturlar çünkü o yaşamın varlığından şüphe 
duyarlar. İnsanların gözlerinin önüne bir 
şüphecilik perdesi yerleştiren şey, inanç 
eksikliği ve ruhanileştirmenin yokluğudur. 
(128, 45) 
64 İnsanın gelişimi, ilerlemesi, bilimi ve 
uygarlığı hiçbir zaman insanda var olan en 
yüksek ve en asil şey olan ruhun yükselişini 
amaç edinmemiştir. Çabasının, hırsının, 
arzularının ve endişelerinin her zaman bu 
dünyada bir hedefi olmuştur. Burada bilgi 
aradı, burada hazineler biriktirdi, burada 
zevkler, onurlar, ödüller, güç pozisyonları ve 
ayrımlar elde etti, burada ihtişamını bulmak 
istedi. 
65 Bu nedenle size şunu söyleyeyim: Doğa dur 
durak bilmeyen gelişim yasası içinde adım 
adım arınmaya, mükemmelliğe doğru 
ilerlerken, insan geride kalmış, ilerlememiştir; 
yeryüzündeki kader darbeleri, yaşam yolunda 
karşılaştığı denemeler, engeller ve darbeler 
bundandır. (277, 42) 
66. Özlemlerinizin olmasını, çabalamanızı, 
büyük, güçlü ve bilge olmayı hayal etmenizi, 
ama ruhun ebedi mallarını hayal etmenizi 
istiyorum. 
67 Çünkü bu malları elde etmek için 
merhamet, alçakgönüllülük, bağışlama, sabır, 
cömertlik, tek kelimeyle sevgi gibi tüm 



erdemler gereklidir. Ve tüm erdemler ruhu 
yüceltir, arındırır ve mükemmelleştirir. 
68 Bu sefil dünyada, bu geçici yuvada, insan - 
büyük, güçlü, zengin ya da bilgili olmak için - 
bencil, sahte, kindar, zalim, kayıtsız, insanlık 
dışı ve kibirli olmak zorundaydı ve tüm bunlar 
onu gerçeğin, sevginin, barışın, gerçek 
bilgeliğin ve adaletin ne olduğuna aşırı 
derecede karşıt hale getirmek zorundaydı. 
(288,32) 
69 İnsan kendini ruhsal olarak keşfettiğinde, 
kendi içinde Babasının varlığını hisseder. 
Ancak kim olduğunu ve nereden geldiğini 
bilmiyorsa, kendini uzak, yabancı, ulaşılmaz 
hisseder ya da hissiz kalır. 
70 Yalnızca uyanmış ruh hakikat âlemine nüfuz 
edebilir. İnsan sadece kendi bilimiyle bunu 
fark edemeyecektir. 
71 İnsanların bilgi, şöhret, güç, zenginlik ve 
iktidar için çabaladıklarını görüyorum ve 
onlara tüm bunlara ulaşmanın yollarını 
sunuyorum - ama gerçek, temel niteliklerinde, 
ruhani hakikatinde, dünyanın dışsal ve aldatıcı 
olanında değil, geçici ve aldatıcı olanında değil. 
72 İnsan kendini maddiyata adadığında ve 
sizinki gibi küçük bir dünyanın içine 
kapandığında, fakirleşir, ruhunu sınırlar ve 
bastırır, ona sahip olduklarından veya 
bildiklerinden başka bir şey kalmaz. O zaman 
her şeyini kaybetmesi gerekir ki gözlerini 
gerçeğe açabilsin ve hatasını anladıktan sonra 
bakışlarını yeniden Ebedi Olan'a çevirebilsin. 
(139, 40 - 43) 
 

Bölüm 47 - Materyalizm ve 
Spiritüalizm  
 
Hakim materyalizmin etkisi  
1 Size doğrusunu söyleyeyim, birçokları 
ruhsallaştırılma korkusuyla öğretilerimden 
kaçacak; ama içlerinde konuşan ne akıl ne de 
ruh olacak, "bedenin" [ruhun] temel tutkuları 
olacak. 
2 Bir ruh hakikate adanmış olarak yaşadığında, 
kendini kirli bir ortamdan uzaklaştıran biri gibi 
materyalizmden kaçar. Üstün ruh mutluluğu 
ahlakta bulur - barışın hüküm sürdüğü, 
sevginin yaşadığı yerde. (99, 41 - 42) 
3 Saflığından ve doğruluğundan emin olana 
dek sözümü araştırın. Ancak o zaman cesaretle 
yolunuza devam edebilir ve ruhu tehdit eden 
materyalist fikirlerin saldırısına karşı sağlam 

durabilirsiniz. Çünkü materyalizm ölümdür, 
karanlıktır, boyunduruktur ve ruh için zehirdir. 
Ruhunuzun ışığını ya da özgürlüğünü asla 
dünyevi ekmeğe ya da sefil maddi varlıklara 
değişmeyin! 
4 Size doğrusunu söyleyeyim: Yasama güvenen 
ve sonuna kadar imanda sebat eden kişi, 
yaşamın maddi besininden asla yoksun 
kalmayacak ve ruhumla birleştiği anlarda 
sonsuz merhametim sayesinde her zaman 
sonsuz yaşamın ekmeğini alacaktır. (34, 61 - 
62) 
5 Materyalizm, ruhun gelişiminin önünde 
muazzam bir engel olarak durmaktadır. 
İnsanlık bu duvarın önünde durma noktasına 
geldi. 
6 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. (271, 37 - 38) 
7 Dünyanızın içinden geçtiği sınavlar bir çağın 
sonunun işaretleridir, bir materyalizm çağının 
çöküşü ya da ölüm sancılarıdır; çünkü 
materyalizm biliminizde, hedeflerinizde ve 
tutkularınızda yer almıştır. Materyalizm sizin 
Bana olan bağlılığınızı ve aynı zamanda tüm 
çalışmalarınızı belirledi. 
8 Dünya sevgisi, dünyevi şeylere karşı 
açgözlülük, bedenin arzusu, tüm temel 
arzuların hazzı, bencillik, kendini sevme ve 
kibir, zekanıza ve insan iradenize göre bir 
yaşam yarattığınız güçtü; deneyiminizin 
mükemmel olması için meyvelerini biçmenizi 
sağladım. 
9 Ama şimdi sona ermekte olan bu çağ, 
insanlık tarihine materyalizmiyle damgasını 
vuracaksa - size gerçekten söylüyorum, yeni 
çağ maneviyatıyla damgasını vuracaktır. Çünkü 
onda ruhun vicdanı ve iradesi yeryüzünde 
sevgi yoluyla yüksek kalpli varlıkların dünyasını 
yükseltecektir - Baba'nın ruhunun çocukların 
ruhunda titreştiğinin hissedildiği bir yaşam, 
çünkü o zaman bugün varlığınızda gizli olarak 
yaşayan tüm armağanlar ve yetenekler faaliyet 
alanı olarak sonsuzluğa sahip olacaktır. (305, 
41 - 42) 
 
Spiritüalizmin özü 
10 Spiritüalizm dinlerin bir karışımı değildir. 
Sadeliği içinde en saf ve en mükemmel 
doktrindir, bu "Üçüncü Çağ "da insan ruhuna 
inen Tanrı'nın ışığıdır. (273, 50) 



11 Size ruhun yaşamından söz eden, Babanızla 
doğrudan iletişim kurmayı öğreten ve sizi 
maddi yaşamın üstüne çıkaran vahye ruhçuluk 
adını verdim. 
12 Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizm 
yeni bir şey değildir, sadece bu zamana ait de 
değildir, ama insanlığın ruhsal evrimine uygun 
olarak gittikçe daha fazla açığa çıkan bir vahiy 
olmuştur. 
13 Size verdiğim öğreti, size Tanrı ve 
komşunuz için mükemmel sevgiyi öğreten ve 
sizi mükemmelliğe götüren yola davet eden 
ruhçuluk olduğuna göre, ruhçuluk aynı 
zamanda "İlk Çağ "da Tanrı'nın Yasası'nın ve 
İkinci Çağ'da Mesih'in Sözü'nün size öğrettiği 
şeydi. (289, 20 - 22) 
14 Spiritüalizm bir din değildir; dünyadaki tüm 
zamanların tüm insanlarına rehberlik etmesi 
için İsa'nın şahsında yaydığım öğretinin 
aynısıdır. Bu Benim sevgi, adalet, anlayış ve 
bağışlama öğretilerimdir. 
15 Bu "Üçüncü Kez "de sizinle sadece ruhsal, 
fiziksel ve entelektüel gelişiminiz nedeniyle 
daha büyük bir netlikle konuştum. (359, 60 - 
61) 
16 Ruhçuluk, insanlar tarafından getirilen ve 
ruhu durduran gelenek ve görenekleri yok 
etmek için gelir. Spiritüalizm, Yaratıcısına 
ulaşıncaya kadar yetileri ve nitelikleri 
aracılığıyla kendini arındıran ve 
mükemmelleştiren ruhun kesintisiz gelişimi ve 
yükselişidir. Spiritüalizm, ruhun Rabbini alma, 
hissetme ve ifade etme şeklini gösterir. 
Spiritüalizm ruhu özgürleştirir ve gelişmesini 
sağlar. 
17 Ruhani olan, her şeyde bulunan ve herkese 
ait olan evrensel güç ve evrensel ışıktır. 
Öğretilerim kimseye garip gelmemelidir. 
18 Ruhun nitelikleri değişmezdir çünkü onlar 
benim Tanrısallığımın erdemleri, ebedi 
güçleridir. Bununla birlikte, nasıl yaşadığınıza 
bağlı olarak, gösterebileceğiniz saflığın daha 
fazla veya daha az olacağını anlayın. (214, 57 - 
59) 
 
Kim kendine haklı olarak spiritüalist diyebilir?  
19 Azimleri, gelişimleri ve Baba'nın 
öğretilerine duydukları sevgi nedeniyle belirli 
bir ruhaniliğe erişmiş olanlar, dudakları öyle 
söylemese bile ruhaniler olacaktır. 
20 İman sahibi olan ve eylemlerinde cömertlik 
gösteren kişi, ruhunun sahip olduklarını 
yansıtacaktır. (236, 27 -28) 

21 Spiritüalist, Yüce Olan'ın her şeyin içinde 
olduğunu, dünyanın, evrenin ve sonsuzluğun 
benim özüm ve varlığım tarafından nüfuz 
edildiğini bilir. 
22 Beni bu şekilde tanıyan ve tasavvur eden 
kişi Tanrı'nın yaşayan bir tapınağıdır ve artık 
Ruh'un vahiylerini semboller ya da imgeler 
aracılığıyla somutlaştırmayacaktır. (213, 31 - 
32) 
23 Spiritüalizm, sahip olduğunuz ve içinizde 
taşıdığınız her şeyi size açıklayan ve öğreten 
vahiydir. Tanrı'nın bir eseri olduğunuzu, 
sadece madde olmadığınızı, sizi çevreleyen 
doğa seviyesinin ve tutkularınızın pisliğinin 
üzerine yükselten "bedeninizin" üzerinde bir 
şey olduğunu fark etmenizi sağlar. 
24. İnsan ruhaniyete eriştiğinde, her emir ve 
her öğreti onun ruhunun ışığının bir parçasını 
oluşturacaktır. Hafızası öğretilerimin bir 
cümlesini ya da tek bir kelimesini bile tutmasa 
bile, özünü içinde taşıyacaktır çünkü onu 
anlamış, onu hissetmiş ve onu takip etmiştir. 
(240, 17 - 18) 
25 İyi bir spiritüalist, tüm maddi yoksunluğuna 
rağmen kendini efendi, zengin ve mutlu 
hisseden kişi olacaktır, çünkü Babasının onu 
sevdiğini, sevecek kardeşleri olduğunu ve 
dünya hazinelerinin ruhun zenginliklerine göre 
ikincil olduğunu bilir. 
26 İyi bir spiritüalist aynı zamanda maddi 
malların sahibi olarak bunları iyi amaçlar için 
nasıl kullanacağını bilen ve bunları 
yeryüzündeki önemli bir misyonu yerine 
getirmek için Tanrı tarafından kendisine 
verilen araçlar olarak kullanan kişi olacaktır. 
27 Beni izleyenler arasında sayılmak için 
yoksul, hor görülmüş ya da sefil olmak 
gerekmez, tıpkı Benim tarafımdan sevilmek 
için acı çekenler arasında olmak gerekmediği 
gibi. Gerçekte, Benim İsteğime göre her zaman 
güçlü, sağlıklı ve sizin için yarattığım her şeyin 
sahibi olacağınızı söylüyorum. 
28 Mirasınızın sahibi olmayı, her lütfun 
değerini bilmeyi ve yaşamda her şeye hak 
ettiği yeri vermeyi ne zaman öğreneceksiniz? 
(87,28 - 30) 
 
Dinlerde ve mezheplerde spiritüalizm 
29 Bugün insanlar bir kafa karışıklığı çağı 
yaşamaktadırlar çünkü tüm yaşamlarının ve 
tüm çabalarının onları, hedefi ruhlarının 
Yaratıcı'nın ruhuyla birleşmesi olması gereken 



ruhlarının ortaya çıkışına götürmesi gerektiğini 
anlamamışlardır. 
30 Bugün insanların çoğunluğunun inandığı 
kült materyalizmdir. 
31 Doktrinler ve dinler farklılıklarında ısrar 
ettikleri sürece, dünya nefretini beslemeye 
devam edecek ve Tanrı'ya gerçek tapınma 
yolunda kararlı bir adım atamayacaktır. 
32 Ancak, ruhani varlıkların kurtuluşunun ve 
ebedi yaşamın anahtarına ya da sırrına sahip 
olduklarını düşünerek, diğer yollarda 
yürüyenleri, kendi görüşlerine göre Tanrı'ya 
gelmeye layık olmadıkları için tanımayan 
insanlar hala varsa, insanlar bunu ne zaman 
anlayacak, birleşecek ve böylece birbirlerini 
sevme yolunda ilk adımı atacaklardır? 
33 Öyleyse, öğretisi her mezhebin, her insan 
ideolojisinin ve her tarikatın üzerinde olan 
Spiritüalizmin gerçek amacının farkında olun. 
(297, 38 -41) 
34 Ruhçuluk, geçmiş zamanların inanç 
öğretilerinin geliştirilmesini amaçlayan yeni bir 
doktrin değildir - hayır, Birinci ve "İkinci Çağ" 
ile aynı vahiydir. Bu ayrılık zamanlarında 
insanlığa kökenlerini unutmaması için 
hatırlatmak istediğim tüm dinlerin temelidir. 
35 İnsanın eserleri, gelenekleri ve çeşitli 
dinlerinde kendini övmek ve onlarla gurur 
duymak için duyuları etkileme şekli, eserimin 
dünyanın önüne koymak istediği şeye aykırıdır. 
(363, 9) 
36 Şu anda size üzerinde düşünmeniz için yeni 
öğretiler veriyorum - sizi kurtaracak ve 
yüceltecek sevgi öğretileri, acı olsa da 
yolunuza ışık tutacak gerçekler. 
37 Bu zamanda ruhanilik, tıpkı geçmişte 
Hıristiyanlık gibi, öfkeyle, zulümle ve hiddetle 
savaşılacak ve zulüm görecektir; ancak 
mücadelenin ortasında ruhani olan ortaya 
çıkacak, mucizeler gerçekleştirecek ve kalpleri 
fethedecektir. 
38 Materyalizm, bencillik, kibir ve dünya 
sevgisi, size geçmiş zamanlarda getirdiğim 
vahiyden farklı ve yeni olmayan bu vahye karşı 
ayaklanan güçler olacaktır. Şimdi size 
açıkladığım ve sizin Ruhçuluk adını verdiğiniz 
öğreti, Birinci ve "İkinci Çağ "da size açıklanmış 
olan Yasa'nın ve öğretinin özüdür. 
39 İnsanlar bu öğretinin gerçeğini, 
doğruluğunu ve ortaya koyduğu sonsuz bilgiyi 
anladıklarında, kalplerinden her korkuyu, her 
önyargıyı atacak ve onu yaşamlarının rehberi 
yapacaklardır. (24, 48 - 51) 

40 Size doğrusunu söyleyeyim, dünyanın her 
yerinde dağınık ruhaniler var - insanlığın 
barışını sağlayacak olgun insanlar. 
41 Ama size söylüyorum ki, tüm dünya 
çevresindeki spiritüalistler arasındaki birlik 
yeni bir kilisenin örgütlenmesi yoluyla 
olmayacaktır, çünkü onların gücü maddi 
olmayacaktır. Onların birliği zihinsel, ideal ve 
çalışmaları açısından olacaktır ve bu şekilde 
güçleri yenilmez olacaktır, çünkü onu Benim 
Ruhumdaki Ebedi Kaynaktan almış 
olacaklardır. 
42 Hepsine gerçeğimi ilham ediyorum ve 
ayrıca onları arıyorum ki tüm kirlilikler 
kalplerinden ve zihinlerinden kaçabilsin, çünkü 
bunlar Benim ışığımla karışmamalıdır. 
43 Hepsinin görevi Spiritüalist öğretinin 
açıklanmasını ve ruhani yetileri aracılığıyla 
açıkça fark edilmesini ve insan felsefeleri 
tarafından kirletilmemesini sağlamaktır. (299, 
30 - 32) 
44 Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizmin 
tarihi insanlık tarihine parlak harflerle 
yazılacaktır. 
45 İsrail kendisini Mısır boyunduruğundan 
kurtararak ölümsüz kılmadı mı? Hıristiyanlar 
zafer yürüyüşlerinde kendilerini sevgiyle 
ölümsüz kılmadılar mı? Aynı şekilde, 
spiritüalistler de ruhun özgürlüğü için 
verdikleri mücadelede kendilerini ölümsüz 
kılacaklardır. (8,64-65) 
  

Bölüm 48 - Ruhsal armağanlar ve 
ruhsallaştırma  
 
İnsanoğlunun ruhani yetenekleri 
1 Bu şüpheci, inançsız ve materyalist insanlık 
ne zaman ilahi bir vahiyle ya da mucize olarak 
adlandırdığı bir şeyle karşılaşsa, hemen 
doğaüstü bir iş olmadığını ya da böyle bir 
mucizenin gerçekleşmediğini göstermek için 
nedenler ya da kanıtlar arar. 
2 Alışılmadık bir ruhani yetenek gösteren bir 
kişi ortaya çıktığında, sesini susturmak için 
alay, şüphe veya ilgisizlikle karşılaşır. Ve Doğa, 
Tanrısallığımın aracı olarak, adalet sesini ve 
alarm çığlıklarını insanlara duyurduğunda, her 
şeyi şansa bağlarlar. Ancak insanlık hiçbir 
zaman bu zamanlarda olduğu kadar ilahi, 
ruhani ve ebedi olan her şeye karşı bu kadar 
duyarsız, sağır ve kör olmamıştı. 



3 Milyonlarca insan kendisine Hıristiyan 
demektedir, ancak bunların çoğunluğu 
Mesih'in Öğretisini bilmemektedir. Bir insan 
olarak yaptığım tüm işleri sevdiklerini iddia 
ediyorlar ama inanma, düşünme ve olaylara 
bakma biçimleriyle, öğretilerimin özünü 
bilmediklerini kanıtlıyorlar. 
4 Size ruhun yaşamını öğrettim, onda bulunan 
yetileri size açıkladım; bunun için dünyaya 
geldim. 
5 Hastaları ilaçsız iyileştirdim, ruhlarla 
konuştum, ele geçirilmiş olanları garip ve 
doğaüstü etkilerden kurtardım, doğayla 
sohbet ettim, Kendimi bir insan olarak bir ruh 
varlığına ve bir ruh varlığı olarak tekrar bir 
insan varlığına dönüştürdüm ve bu 
çalışmaların her biri her zaman size ruhun 
gelişimine giden yolu göstermeyi amaçlıyordu. 
(114, 1 - 4) 
6 İçinizde şüphelenmediğiniz gerçek hazineler, 
yetenekler ve kabiliyetler var ve cehaletinizin 
bir sonucu olarak muhtaç insanlar gibi gözyaşı 
döküyorsunuz. Duanın gücü ve düşüncenin 
gücü hakkında ne biliyorsunuz? Ruhun ruhla 
diyaloğunun derin anlamı hakkında ne 
biliyorsunuz? Hiçbir şey, sizi materyalist ve 
dünyevi düşünen insanlık! (292,14) 
7 Dünyadan ruhanileşme bekliyorum. Benim 
için, her kilisenin ya da mezhebin kendisini 
ayırt ettiği isimlerin ya da ayinlerinin ve dışsal 
ibadet biçimlerinin az ya da çok büyük 
ihtişamının hiçbir anlamı yoktur. Bu sadece 
insan duyularına ulaşıyor ama ruhuma 
ulaşmıyor. 
8 İnsanlardan maneviyat bekliyorum, çünkü 
maneviyat yaşamın yüceltilmesi, mükemmellik 
ideali, iyiyi sevmek, gerçeğe yönelmek, sevgi 
faaliyetini uygulamak, kişinin kendisiyle 
uyumu, başkalarıyla ve dolayısıyla Tanrı'yla 
uyumu anlamına gelir. (326, 21 - 22) 
9 Ruhanileştirme dindarlık anlamına gelmediği 
gibi, herhangi bir ayinin uygulanmasını da 
gerektirmez ve dışa dönük bir ibadet şekli de 
değildir. Ruhsallaştırma, insanın tüm 
yetilerinin geliştirilmesi anlamına gelir - hem 
insan kısmına ait olanlar hem de bedensel 
duyuların ötesinde yer alan ve ruhun güçleri, 
nitelikleri, yetileri ve duyuları olanlar. 
10 Ruhsallaştırma, insanın sahip olduğu tüm 
yeteneklerin doğru ve iyi bir şekilde 
kullanılmasıdır. Ruhsallaşma sizi çevreleyen 
her şeyle uyum içinde olmaktır. (326, 63 - 66) 

11 O'nun zamanında size en büyük erdem olan 
merhameti öğrettim; yüreğinize ilham verdim 
ve duygularınızı duyarlı hale getirdim. Şimdi 
size ruhunuzun sahip olduğu armağanları 
açıklıyorum ki, onları geliştirebilesiniz ve 
komşularınız arasında iyilik yapmak için 
kullanabilesiniz. 
12 Ruhsal Yaşam bilgisi, Üstadınızın 
yaptıklarına benzer işler yapmanızı 
sağlayacaktır. Size yeteneklerinizi 
geliştirdiğinizde gerçek mucizeler 
yaratacağınızı söylediğimi hatırlayın. (85, 20 -
21) 
13 Hepiniz bu "Üçüncü Çağ "da ruhani 
varlıkların kaydettiği gelişim sayesinde ortaya 
çıkmaya başlayan ruhun armağanlarına 
sahipsiniz. Sezgi, ruhani yüz, vahiy, kehanet, 
ilham insanlar arasında kendilerini açıkça 
göstermektedir ve bu yeni bir zamanın 
duyurusudur, bu zamanda altıncı bölümünde 
açılan Yedi Mühür Kitabının ışığıdır. 
14 Ancak bu tezahürlerin ne için olduğunu 
bilen ve içinde yaşadığınız zamanı anlayan 
sizler, ruhani armağanlarınızı sevgi yoluna 
yönlendirin. Her zaman sevgi dolu 
yardımlarınızı sunmaya hazır olun; böylece 
yasalarıma uygun davranacak ve 
hemcinslerinize örnek olacaksınız. O zaman 
benim öğrencilerim olacak ve öyle 
tanınacaksınız. (95,18) 
15 İnsanlar birbirlerini sevdiklerinde ve 
affetmeyi bildiklerinde, kalplerinde 
alçakgönüllülük var olduğunda ve ruhun 
bedene [ruha] üstün gelmesini 
başardıklarında, ne "beden" [ruh], ne dünya, 
ne de tutkular, arkanızdaki veya önünüzdeki 
Yolu görmenizi engelleyen o yoğun perdeyi 
oluşturmayacaktır. Aksine, benim öğretimi 
izleyerek ruhsallaşan "beden", bugün 
olduğunun aksine, vicdanın emirlerine itaat 
eden bir hizmetkâr gibi olacaktır: bir engel, bir 
tuzak, ruhun gözlerinin önünde bir göz bağı. 
(122, 32) 
16 Ruhsal görme, önsezi ve kehanet olan sezgi, 
zihni aydınlatır ve kalbin sonsuzluktan aldığı 
mesajlar ve sesler için daha hızlı atmasını 
sağlar. (136, 46) 
17 Tüm insanlara verdiğim sezgi yeteneği 
sayesinde, kalplerin gizeminde saklı olan pek 
çok şeyi keşfedebilirsiniz - hemcinslerinizin 
yalnızca dünyevi yaşamlarını değil, ruhlarını da 
etkileyen pek çok trajediyi. 



18 Bu yüreklerin mahremiyetine onları 
incitmeden ve sırlarını kirletmeden nasıl 
girebilirsiniz? Hemcinslerinizin yaşamlarını 
gölgeleyen o gizli acıları nasıl keşfedebilirsiniz? 
Size daha önce de söyledim: sezgi, ruhani 
görme armağanının bir parçası olan ve dua 
yoluyla sizde tam olarak gelişmesi gereken bu 
yeti, size her bir hemcinsinizin acısını 
hafifletmenin yolunu gösterir. (312, 73 -74) 
19 İnsan için hala ne kadar çok gizem var. 
Kendisi için zaten görünür ve elle tutulur 
olması gereken görünmez ve elle tutulamaz 
varlıklarla çevrilidir. 
20 Güzellikler ve vahiylerle dolu bir yaşam, 
insanların varoluşu üzerinde titreşir, ancak 
bunlar körlükleri içinde henüz onu göremezler. 
(164, 56 - 57) 
21 Öğretilerimle donatılmış bir adam 
insanüstü işler yapabilecektir. Ruhundan ve 
bedeninden bir ışık, zekânın tek başına 
başaramayacağı şeyleri başarmasını 
sağlayacak bir güç ve kuvvet akacaktır. (252, 4 
- 5) 
22 Bu, Ruh'un armağanlarını ortaya çıkaracak 
ve iyilik yapmak ve mucizeler gerçekleştirmek 
için ne dünyevi mallara ne de dünyevi 
bilimlere ihtiyaç duyduklarını kanıtlayacak olan 
takipçilerimde ilahi ışığın tamamen parlayacağı 
zamandır. Benim adımla şifa dağıtacak, 
umutsuz hastaları iyileştirecek, suyu merheme 
dönüştürecek ve ölüleri yataklarından 
kaldıracaklar. Dualarınız fırtınaları dindirecek, 
doğa güçlerini yatıştıracak ve salgın 
hastalıklarla ve kötü etkilerle mücadele edecek 
güce sahip olacaktır. 
23 Ele geçirilmiş olanlar, yeni öğrencilerimin 
sözleri, duaları ve yetkileri sayesinde 
saplantılarından, zalimlerinden ve 
baskıcılarından kurtulacaklardır. (160, 28 - 29) 
24 Ruhsallaştırma, duyguların arıtılması, 
yaşamda saflık, inanç, hayırseverlik, komşuya 
yardım, Tanrı önünde alçakgönüllülük ve sahip 
olunan armağanlara derin saygı anlamına gelir. 
Bu erdemlerden herhangi birine 
ulaşabilirseniz, ruhani bakışınızla sevgi ve 
mükemmelliğin evine nüfuz etmeye 
başlarsınız. Aynı şekilde, ruhsallaşmaya 
eriştiğinizde, sadece dua ettiğiniz anlarda bile 
olsa, yeryüzünde Ruhani Ev'de yaşadığınızı 
söyleyebilirsiniz. Aynı zamanda, gelecekte 
yatan olayları size gösterecek olan ışığı 
alacaksınız, çünkü yükselen ruh için gelecek 
olan şey artık bir gizem değildir. 

25 Evet, öğrenciler, sadece insan yaşamında 
insan gelecekte ne olacağını, yarın ne olacağını 
bilemez. Kaderini bilmiyor, izlemesi gereken 
yolu ve sonunun ne olacağını bilmiyor. 
26 İnsan, varoluşu boyunca katlanmak 
zorunda olduğu tüm sınavların bilgisine 
katlanamaz. Bu nedenle, ona olan merhametli 
sevgimle, onun bugünü ve geleceği arasına bu 
gizem perdesini yerleştirdim ve böylece hala 
deneyimlemesi ve acı çekmesi gereken her 
şeyi bilseydi zihninin karışmasını önledim. 
27 Öte yandan, güçle donatılmış ve sonsuzluk 
için yaratılmış bir varlık olan ruh, kendi içinde 
geleceği bilme yeteneğine, kaderini bilme 
armağanına ve kendisini bekleyen tüm 
sınavları anlama ve kabul etme gücüne 
sahiptir. Yolun sonunda, Yasa'ya itaat ederek 
ilerlediğinde, sonunda ulaşacağı yücelik, saflık 
ve mükemmellik hali olan Vaat Ülkesi'ne, 
Ruh'un Cenneti'ne varacağını bilir. 
28 Kaderinizin sizin için ne sakladığını, 
geleceğin sizin için ne getireceğini bilmek için 
Üstadınızın ruhanilik seviyesine ulaşamazsınız; 
ancak içsel yükselişiniz nedeniyle bazı olayların 
yakınlığını hissetmenize izin vereceğim. 
29 Bu önseziye, geleceğin bu ruhani 
vizyonuna, kaderinizin bu bilgisine, ancak 
beden [ruh] ve ruhtan oluşan varlığınız, iman, 
samimiyet, yaşama karşı sevgi, komşunuza 
karşı sevgi ve yardımseverlik, Rabbinize karşı 
alçakgönüllülük ve sevgi olan ruhanileşme 
yolunda giderek daha da geliştiği ölçüde 
erişeceksiniz. (160, 6- 9,13 - 14) 
30 Sizin gibi, İlahiyatım tarafından kendilerine 
emanet edilen görevleri yerine getirmek için 
yola çıkanlarla savaşmamak için uyanık olun - 
böylece gerçek peygamberleri ve sahte 
olanları tanıyabilir, bazılarının işlerini 
onaylayabilir ve diğerlerinin işlerini yok 
edebilirsiniz. 
31 Çünkü bu, tüm güçlerin savaşmak için 
ayağa kalktığı zamandır. İyiliğin kötülüğe, ışığın 
karanlığa, bilginin cehalete, barışın savaşa 
karşı nasıl savaştığını görün. (256, 66) 
  
Gerçek maneviyatın önkoşulları ve özellikleri  
32 Bilin ki, her insanın içinde bir Yahuda yaşar. 
Evet, öğrenciler, çünkü sizin durumunuzda 
beden [ruh] ruhun Yahuda'sıdır; parlayan 
ruhsallaşma ışığına direnen, ruhun onu 
materyalizme, temel tutkulara sürüklemesini 
bekleyen bedendir. 



33 Ancak bedeniniz sizi uçurumun kenarına 
getirdiği için onu kınamamalısınız. Hayır, 
çünkü ilerlemeniz için buna ihtiyacınız var ve 
ruhsallaşmanız yoluyla bunun üstesinden 
gelmelisiniz, tıpkı benim sevgim yoluyla 
Yahuda'nın üstesinden geldiğim gibi. (150, 67 - 
68) 
34 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. Size gerçek doğanızı ifşa eder, 
bu sayede Babanız hakkında net bir fikir 
edinebilir ve kendinizi tanıyabilirsiniz. 
35 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. 
(269, 46 - 47) 
36 Benim önümde hepinizin aynı olduğunun, 
hepinizin aynı kökene sahip olduğunuzun ve 
her kader kendini dıştan farklı gösterse de 
hepinizin aynı hedefe sahip olduğunun daima 
farkında olun. 
37 Hepinizin Bana ulaşmanız gerektiğini asla 
unutmayın; bu da hepinizin - farklı şekillerde 
de olsa - en büyük ruhani yüksekliğe ulaşmak 
için gerekli erdemleri göstermeniz gerektiği 
anlamına gelir. Bu nedenle, hiç kimseyi aşağı 
görmeyin. 
38 Kibir spiritüalistin içinde asla kök 
salmamalıdır. Öte yandan, gerçek 
alçakgönüllülük her zaman onun yoldaşı 
olmalıdır, o zaman eylemleri sahte ışıkla göz 
kamaştırmak yerine, hemcinslerinin 
kalplerinde iyilik bulacaktır. (322, 32 - 34) 
39 Ruhçuluğun iyi ekicileri kendilerini asla 
dışsal ya da maddi hiçbir şeyle ayırt etmezler. 
Aralarında ne kostümler, ne nişanlar, ne de 
özel bir konuşma tarzı olacaktır. 
Davranışlarıyla ilgili her şey sadeliğe ve 
alçakgönüllülüğe tanıklık edecektir. Bununla 
birlikte, kendilerini herhangi bir şeyle ayırt 
edeceklerse, bu hayırseverlikleri ve 
maneviyatları olacaktır. 

40 Ruhçuluğun gerçek vaizleri belagatleriyle 
değil, sözlerinin bilgeliği ve sadeliğiyle ve her 
şeyden önce işlerinin doğruluğu ve 
yaşamlarının iyiliğiyle tanınacaklardır. (194, 24 
- 25) 
41 Ruhsallaşma berraklıktır, sadeliktir, sevgiye 
teslimiyettir ve ruhun mükemmelliğine 
ulaşmak için mücadele etmektir. (159, 64) 
 
Maneviyatın faydalı etkisi  
42 Ruhsallaşma yoluyla insan, zihninin 
kavrayabileceğinin ötesinde fikirler edinmesini 
ve maddi olan üzerinde güç sahibi olmasını 
sağlayan bir yücelme derecesine ulaşır. 
43. Bir an için şunu düşünün: Ruhun manevi 
yükselişi, doğanın size sunduğu maddi 
yaratılışın incelenmesinde ya da başka 
herhangi bir insani hedefte uygulamaya 
konulursa, o zaman keşifleriniz yalnızca akılla 
yapılan araştırmalara atfedilmeyip, aynı 
zamanda her şeyi yaratanın size vereceği 
manevi vahye de katılırsanız, elde 
edebileceğiniz meyveleri hayal edebilirsiniz. 
(126,26 - 27) 
44 İnsanlar maneviyata eriştiklerinde, 
kendilerini çevreleyen her şeyden daha üstün 
yaratıklar olacaklardır. Çünkü şimdiye kadar 
sadece doğal güçlerin, kuvvetlerin ve etkilerin 
merhametine kalmış zayıf varlıklar olmuşlardır 
ki bu güçlerin insanlardan üstün olmadığı 
varsayılır çünkü onlardan üstün değildirler. 
(280, 29) 
45 Size doğrusunu söyleyeyim, maneviyat da 
miras kalacaktır, bu nedenle çocuklarınıza kalp 
saflığı ve maneviyata açıklık kazandırmak için 
çaba göstermelisiniz. Onlara tutkulardan 
arınmış bir beden, berrak bir zihin, hassas bir 
kalp ve vicdanının çağrısına kulak veren bir ruh 
vererek merhametli olduğunuzu gösterdiğiniz 
için size teşekkür edecekler. (289, 65) 
46 Çalışmalarımın amaçladığı tek şey tüm 
insanların ruhsallaşmasıdır, çünkü 
ruhsallaştıklarında bir olacaklar ve birbirlerini 
anlayacaklardır. Ruhsallaşmada, her biri kendi 
Tanrısını farklı bir şekilde yorumladığı için, 
ruhsal ayrılıklarının nedeni olan dinlerinin 
isimlerinin, dış biçimlerinin yok olduğunu 
göreceklerdir. 
47 Hepsi kendi farklı yollarında ruhsallaşmaya 
yaklaştıklarında, eksik olan tek şeyin, her 
zaman maddi anlamda algıladıkları şeyi ruhsal 
olarak yorumlayabilmek için kendilerini 



materyalizmlerinden kurtarmak olduğunu fark 
edeceklerdir. 
48 Şu anda insanlardan tek istediğim 
ruhsallaştırma, o zaman en yüksek ideallerinin 
gerçekleştiğini ve en ciddi çatışmalarının izin 
verilen sınırlar içinde çözüldüğünü görecekler. 
(321, 22-23, 29) 
 
 
 

XI İnsanlık 
 

Bölüm 49 - Din ve İçtihat  
 
Hiçbir din veya mezhep tek doğru değildir  
1 İnsanlar arasında dini fanatizm uyandırmaya 
gelmiyorum; benim öğretilerim yanlış şeyler 
öğretmekten çok uzaktır; ben iyileştirme, 
inanç, hayırseverlik, ruhanileştirme istiyorum. 
Fanatizm gözlerin önünde karanlık bir 
bandajdır, sağlıksız bir tutkudur, karanlıktır. Bu 
kötü tohumun yüreğinize girmemesi için 
dikkat edin. Fanatizmin bazen sevgi 
görünümünde olduğunu unutmayın. 
2 bu karanlığın bu zamanda insanlığı 
etkilediğini anlayın. Pagan ulusların 
yeryüzünden silinmiş olmasına ve insanlığın 
çoğunun gerçek Tanrı'ya tapındığını iddia 
etmesine rağmen, insanların Beni ne 
tanıdıklarını ne de sevdiklerini fark edin; çünkü 
savaşları, nefretleri ve uyum eksiklikleri, Beni 
henüz yüreklerinde yaşatmadıklarının 
kanıtıdır. 
3 Bu dini "fanatizm" ve putperestliğin 
karanlığının üzerinde, bu insanlığın ruhani 
kültünü arındıracak olan büyük kasırgalar 
yaklaşmaktadır. Bu iş tamamlandığında, 
barışın gökkuşağı sonsuzlukta parlayacaktır. 
(83, 60 - 62) 
4 Ruh için Tanrı'ya giden yollar olan dinlerin 
yeryüzünde var olmasına izin verdim. İyiliği ve 
sevgiyi öğreten ve merhameti öven her din 
iyidir çünkü ışık ve hakikat içerir. İnsanlar 
bunların içinde solup başlangıçta iyi olanı 
kötüye dönüştürdüğünde, yol materyalizm ve 
günah altında kaybolur. 
5 Bu nedenle, bu zamanda size yol, yaşamın 
özü ve yasa olan gerçeğimi yeniden 
gösteriyorum ki, formların ve ayinlerin 
ötesinde, insani olan her şeyin ötesinde, deniz 

feneri ve yol gösterici yıldız olan bu yasayı 
arayabilesiniz. Beni bu şekilde arayan kişi bir 
ruhani olacaktır. (197, 10 - 11) 
6 Hiç kimse kaybolmayacak; bazıları size 
gösterdiğim yola daha erken varacak, diğerleri 
ise izledikleri yollara daha geç varacak. 
7 Tüm dinlerde insan iyi olmak için ihtiyaç 
duyduğu öğretiyi kabul edebilir. Ancak bunu 
başaramazsa, inandığı dini suçlar ve her zaman 
olduğu kişi olarak kalır. 
8 Tüm dinler birer yoldur; bazıları 
diğerlerinden daha mükemmeldir, ama hepsi 
iyiliği amaçlar ve Baba'ya ulaşmaya çalışır. 
Bildiğiniz dinlerde bir şey sizi tatmin 
etmiyorsa, Bana olan inancınızı kaybetmeyin. 
Hayırseverlik yolunda yürü ve kurtuluşu 
bulacaksın, çünkü Benim yolum sevginin 
gücüyle aydınlanır. (114, 43) 
9 Dinler, ruhani varlıkları Bana gelene kadar 
adım adım yükselebilecekleri gerçek yola 
yönlendiren 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. 
(243, 5) 
10 Dinlerin birleşmesi, insan ruhu 
materyalizmin, geleneklerin, önyargıların ve 
fanatizmin üzerine çıktığında gerçekleşecektir. 
O zaman insanlar ruhsal olarak tek bir ibadette 
birleşmiş olacaklardır: Tanrı'ya ve komşuya 
duyulan sevgiden kaynaklanan iyilik. Bu 
gerçekleştiğinde, insanlık bir mükemmellik 
dönemine girecektir. (187, 43) 
11 İnsanların ruhsal bölünmesi, bazılarının 
(ilahi vahiy ağacının) bir dalından, diğerlerinin 
ise başka bir dalından yararlanması 
gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Sadece tek 
bir ağaç vardır ama dalları çoktur. Ancak 
insanlar öğretilerimi bu şekilde almak 
istemediler ve anlaşmazlıklar onları ayırdı ve 
farklılıklarını derinleştirdi. Herkes gerçeğe 
sahip olduğuna inanır, herkes haklı olduğunu 
hisseder. Ama ben size diyorum ki: Sadece bir 
dalın meyvesini tattığınız ve diğerlerininkini 
reddettiğiniz sürece, tüm meyvelerin, 
bütünlüğü sadece tam gerçeği temsil eden 
ilahi ağaçtan geldiğini idrak edemeyeceksiniz. 
12 Size bu gerçeklerden söz ettiğimde, Üstat'ın 
farklı dinlerin dışsal ibadet biçimlerini değil, 
her birinin dayandığı temel ilkeyi kastettiğini 
düşünmeyin. 



13 Güçlü bir fırtına rüzgârı şimdi kendini 
hissettiriyor. Onun rüzgârları ağacı salladıkça, 
çeşitli meyvelerinin düşmesine neden olur ve 
daha önce bunları bilmeyenler tarafından 
tadılırlar. 
14 Bunun üzerine şöyle diyecekler: 
"Bağnazlığımızın etkisiyle, kardeşlerimizin bize 
sunduğu tüm meyveleri sırf bize yabancı 
oldukları için reddettiğimizde ne kadar da 
yanlış yola sapmış ve körmüşüz!" 
15 Işığımın bir parçası her insan grubunda, her 
topluluktadır. Bu nedenle hiç kimse gerçeğin 
tamamına sahip olmakla övünmesin. Bu 
nedenle, Ebedi'nin özüne daha fazla nüfuz 
etmek istiyorsanız, şimdiye kadar geldiğiniz 
yerden daha ileriye ulaşmak istiyorsanız, o 
zaman önce birinin bilgisini diğerininkiyle ve 
bu şekilde tüm diğerleriyle birleştirmeniz 
gerektiğini anlayın. O zaman şimdiye kadar 
dünyada arayıp da bulamadığınız bu uyumdan 
berrak ve çok parlak bir ışık parlayacaktır. 
16 "Birbirinizi sevin", bu benim düsturumdur, 
inançları veya dinleri ne olursa olsun insanlar 
için en yüksek emrimdir. 
17 Bu yüce buyruğu yerine getirerek 
birbirinize yaklaşın ve Beni her birinizde hazır 
bulacaksınız. (129, 36 - 41) 
 
Dinlerin kalkınmaya karşı düşmanlığı  
18 İnsan, çoğu zaman insani olanın geçici, 
ruhani olanın ise ebedi olduğunun farkında 
olsa da, ruhani yaşamından çok insani 
yaşamıyla ilgileniyordu. Medeniyetinde ve 
biliminde ilerlemiş olmasına rağmen, ruhsal 
olarak hareketsiz kalmasının ve dinlerinde 
uykuya dalmasının nedeni budur. 
19 Birbiri ardına gelen dinlere baktığınızda, 
hiçbirinin gelişim, açılım 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. 
20 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? 
21 Size söylüyorum: Yalnızca ruhu uyandıran, 
içinde ışık yakan, onu besleyen ve ona kendi 
içinde sakladıklarını 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? 
22 Bununla birlikte, uzun bir süre boyunca 
ruhsal açıdan durgun 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. 
23 O zaman, bu dini geleneği izlediğinizde, 
Tanrı'ya karşı adaletli davrandığınızı, 
vicdanınızı rahatlatmaya çalıştığınızı ve 
cennetin krallığına girişinizi güvence altına 
aldığınızı düşünürsünüz. 
24 Bu ne cehalet, insanlık! Sonunda gerçekliğe 
ne zaman uyanacaksın? Dini geleneklerinize 
uyduğunuzda Bana hiçbir şey vermediğinizi ve 
ruhunuzun da boşaldığını fark etmiyor 
musunuz? 
25 Kiliselerinizi terk eder ve "Şimdi Tanrı'ya 
karşı görevimi yerine getirdim" derseniz, 
büyük bir hataya düşmüş olursunuz çünkü 
Bana bir şey verdiğinizi sanırsınız, oysa 
bilmelisiniz ki Bana hiçbir şey veremezsiniz, 
ama Benden çok şey alabilir ve kendinize çok 
şey verebilirsiniz. 
26 Yasa'nın yerine getirilmesinin bu yerlere 
gitmekle sınırlı olduğunu düşünüyorsunuz ve 
bu da başka bir büyük yanılgıdır. Çünkü bu 
yerler, öğrencinin ilerisi için öğrenmesi 
gereken okullar olmalıdır. Günlük yaşamda 
tekrar ayakta durarak, öğrendiği dersi pratik 
olarak uygulamalıdır ki bu da Yasa'nın gerçek 
anlamda yerine getirilmesidir. (265, 22 - 27) 
 
Din ve bilim arasındaki ilişki  
27 Zamanın başlangıcından bu yana, Yasa'nın 
elçileri ve Ruh'un öğretisi bilim adamını 
düşman olarak görmüştür. İkisi arasında büyük 
savaşlar patlak verdi ve bu anlaşmazlıklar 
hakkında size bir şeyler söylememin zamanı 
geldi. 
28 Bu dünyayı enkarne ruh varlıklarına geçici 
bir yuva olması için yarattım. Ama orayı 
doldurmadan önce onlara ruh, akıl ve irade 
yetilerini bahşettim. 
29 Yarattıklarımın kaderini ve gelişimini 
önceden biliyordum. İnsanoğlunun korunması, 
beslenmesi, gelişmesi ve aynı zamanda 



yenilenmesi için gerekli tüm unsurları 
yeryüzüne, onun içine, yüzeyine ve 
atmosferine yerleştirdim. Ama insanın, 
yaşamın kaynağı olan doğanın sırlarını 
keşfedebilmesi için, zekâsının uyanmasına izin 
verdim. 
30 Böylece insanoğluna, hepinizin yetenekli 
olduğu bilimin başlangıcı vahyedilmiş oldu; her 
ne kadar görevleri insanlığın yararı ve keyfi için 
Doğa'nın güçlerinin ve unsurlarının sırrını 
ortaya çıkarmak olan daha yetenekli insanlar 
her zaman var olmuş olsa da. 
31 Ayrıca, doğaüstü yaşamı - bu doğanın 
üzerinde, bilimin ötesinde olanı - size 
açıklamaları için dünyaya büyük ruhlar 
gönderdim. Bu vahiyler aracılığıyla, insan için 
ölümünden sonra bir yaşam, ruhun ebedi 
yaşamı saklayan evrensel, güçlü, yaratıcı, her 
şeye gücü yeten ve her yerde hazır ve nazır bir 
Varlığın varlığı ilahileştirildi. 
32 Ama biri ruhani misyonlar, diğeri bilimsel 
misyonlar getirdiğinden beri, biri ve diğeri, 
dinler ve bilim, her zaman savaştaki düşmanlar 
gibi birbirlerine karşı durmuşlardır. 
33 Bugün size madde ve ruhun karşıt güçler 
olmadığını söylüyorum; ikisi arasında uyum 
hüküm sürecektir. Işık Benim ruhani 
vahiylerimdir ve ışık aynı zamanda bilimin 
vahiyleri ve keşifleridir. Ama eğer Benden 
bilim adamlarının çalışmalarını sık sık kusurlu 
bulduğumu duyduysanız, bunun nedeni 
birçoğunun enerjiyi, doğanın eskiden 
bilinmeyen unsurlarını ve güçlerini yıkım, 
düşmanlıklar, nefret ve intikam, dünyevi 
egemenlik ve güç için ölçüsüz çaba gibi zararlı 
amaçlar için kötüye kullanmış olmalarıdır. 
34 Görevlerini sevgi ve iyi niyetle yerine 
getirenlerle - gizli hazinelerime saygıyla ve 
alçakgönüllülükle girenlerle, kızımın, insanlığın 
iyiliği için onlara büyük sırları ifşa etmenin 
bana zevk verdiğini söyleyebilirim. 
35 Bilim, dünyanın başlangıcından bu yana 
insanoğlunu maddi ilerleme yolunda 
ilerlemeye yönlendirmiş ve bu sayede 
insanoğlu her fırsatta bilimin kimi tatlı kimi acı 
meyvelerini bulmuştur. 
36 Şimdi tüm ışığın Ruhuma ait olduğunu, 
yaşam olan her şeyin Tanrısallığımdan 
geldiğini anlamanızın zamanıdır, çünkü Ben 
gizli hazineyim, tüm yaratılışın orijinal kaynağı 
ve kökeniyim. 
37 Ruhani olanın bilimsel olana karşı verdiği 
bu savaşlar, ruhani olanın insanın yolunu 

sonsuza kadar aydınlatan tek bir ışıkta bilimle 
birleştiği ölçüde insan yaşamından 
kaybolacaktır. (233, 25 -34) 
 
Dünyevi adaletin acımasızlığı ve adaletsizliği  
38 Sizi yalnızca benim buyruklarımla ve 
bilgeliğimle uyum içinde olanlar yönetsin diye 
hatalı yasalarınızı ortadan kaldırmaya geldim. 
Benim yasalarım sevgiyle şekillenir ve 
Tanrısallığımdan geldikleri için değişmez ve 
ebedidirler, oysa sizinkiler geçicidir ve zaman 
zaman zalim ve bencildirler. 
39 Baba'nın yasası sevgiden, iyilikten 
yapılmıştır, teselli veren bir merhem gibidir ve 
günahkarı suçlarının telafisine katlanabilmesi 
için yükseltir. Baba'nın sevgisinin yasası, 
ihlalde bulunan kişiye her zaman ahlaki 
yenilenme için cömert bir fırsat sunarken, sizin 
yasalarınız tam tersine, ihlalde bulunan kişiyi 
ve çoğu zaman masum ve zayıf olanı küçük 
düşürür ve cezalandırır. 
40 Sizin hukukunuzda sertlik, intikam ve 
merhametsizlik vardır. Mesih'in Yasası sevgi 
dolu bir ikna, sonsuz bir adalet ve yüce bir 
doğruluktur. Sizler kendinizin yargıçlarısınız, 
ben ise sizin yorulmak bilmez savunucunuzum; 
ancak bilmelisiniz ki hatalarınızın bedelini 
ödemenin iki yolu vardır: biri sevgiyle, diğeri 
acıyla. 
41 Kendiniz seçin, hala özgür irade 
armağanının tadını çıkarıyorsunuz. (17, 46 - 
48) 
42 Ben, asla suçun ağırlığından daha ağır bir 
ceza vermeyen İlahi Hakimim. Benden önce 
kendilerini suçlayanlardan kaçını temiz 
buldum. Öte yandan, kaç kişi saflıklarından 
dem vuruyor ve ben onları yozlaşmış ve suçlu 
buluyorum. 
43 İnsan adaleti ne kadar adaletsiz! Kötü 
yargıçların kaç kurbanı başkalarının suçlarının 
kefaretini ödüyor! Suçlu adam hırsızlık ve suç 
yükünü görünmez bir şekilde sürükleyerek 
özgürce yürürken, kaç masum insan 
hapishanenin parmaklıklarının gözlerinin 
önünde kapandığını gördü. (135, 2 - 3) 
44 İnsan adaleti kusurlu olduğu için 
hapishaneleriniz kurbanlarla dolu ve infaz 
yerleri masumların kanıyla lekelenmiş 
durumda. Ah, dünyada özgürlüğün ve saygının 
tadını çıkaran kaç suçlu görüyorum ve onların 
anısını onurlandırmak için kaç tane yozlaşmış 
anıt diktiniz! 



45 Bu varlıkları daha sonra ruhani dünyada 
yaşadıklarında ve ruhlarında ışık yükseldiğinde 
görebilseydiniz! Saçma sapan ve faydasız 
saygılar yerine, ağır tövbelerinde onları 
rahatlatacak bir dua gönderirdiniz. (159, 44 - 
45) 
 
İnsanın katı yürekli kendini beğenmişliği  
46 İlahi Yorgan'ın gerçek elçileri olabilmeniz 
için size yol gösteren sevgi olsun. Çünkü hiçbir 
uçuruma düşmemiş olan sizler, her zaman 
suçlamakta, yargılamakta acele ediyorsunuz. 
Komşunuzu en ufak bir merhamet 
göstermeden kınıyorsunuz ve bu benim 
öğrettiğim şey değil. 
47 Eğer yargılamadan önce kendinizi ve 
hatalarınızı gözden geçirirseniz, sizi temin 
ederim ki yargınız daha merhametli olacaktır. 
Cezaevlerindekileri kötü olarak görüyorsunuz 
ve hastanelerdekileri talihsiz olarak 
değerlendiriyorsunuz. Sevgimin krallığına 
girmeye layık olduklarını fark etmeden 
onlardan uzak duruyorsunuz. İstisnasız tüm 
canlılara hayat ve sıcaklık vermek için 
yaratılmış olan güneş ışınlarını onların da 
almaya hakkı olduğunu düşünmek 
istemezsiniz. 
48 Kefaret yerlerinde bulunanlar genellikle 
insanların kendilerini görmek istemedikleri 
aynalardır, çünkü bu aynanın kendilerine 
gösterdiği görüntünün çoğu durumda bir 
suçlama olacağını bilirler. (149, 51 - 53) 
 
Gerekli bir kötülük olarak dünyevi adalet  
49 Yine de yeryüzünde var olan adalet doğru 
işler göstermez. Merhamet eksikliğini, anlayış 
eksikliğini ve kalplerin katılığını görebiliyorum. 
Ama yine de herkes onun mükemmel yargısını 
alacaktır. 
50 Bu denemelere izin verdim ve insan 
yasalarımı yerine getirmediği sürece, onların 
emirlerine uymaktan yüz çevirdiği sürece, 
yeryüzünde kalbini eğen, onu ihlal eden biri 
olacaktır. 
51 Yasa'yı yerine getirseydiniz, dünyada 
yargıçlara gerek kalmazdı, ceza olmazdı, 
hükümetlere ihtiyacınız olmazdı. Herkes kendi 
eylemlerini belirleyecek ve herkes Benim 
tarafımdan yönetilecekti. Hepiniz Benim 
yasalarımdan ilham alacaksınız ve eylemleriniz 
her zaman hayırsever olacak, ruhanileşmeyi ve 
sevgiyi hedefleyecek. 

52 Ancak insanlık derin uçurumlara 
düşmüştür: ahlaksızlık, ahlaksızlık, günah 
insanların kalplerini ele geçirmiştir ve bunun 
sonuçları şunlardır: acı kadehler içmelisiniz, 
kardeşleriniz olmalarına rağmen yeryüzünde 
güç sahibi olan bu insanların ellerinde 
aşağılanmaya maruz kalmalısınız. 
53 Ama alçakgönüllü olun, yargılara sabırla 
katlanın, benim kusursuz Yargıç olduğumu 
unutmayın. (341,53) 
 

Bölüm 50 - Eğitim ve bilim  
 
Bilginin kibri ve gururu  
1 Kendilerini dünya tarihinin en gelişmiş 
insanları olarak gören bu zamanın insanlarına 
soruyorum: Tüm yeteneklerinizle, 
komşularınızı öldürmeden, yok etmeden veya 
köleleştirmeden barış yapmanın, güç ve refaha 
ulaşmanın bir yolunu buldunuz mu? Ahlaki 
olarak çamurda yuvarlanırken ve ruhsal olarak 
karanlıkta dolaşırken ilerlemenizin doğru ve 
gerçek olduğuna inanıyor musunuz? Bilimle 
savaşmıyorum, çünkü onu insanlara Ben 
verdim; itiraz ettiğim şey, onu bazen hangi 
amaçla kullandığınızdır. (37, 56) 
2 İnsanlık, ışığın kızı, gözlerini aç, zaten ruhun 
çağında yaşadığının farkına var! 
3 Neden Beni unuttunuz ve gücünüzü 
Benimkiyle ölçmek istediniz? Size diyorum ki, 
bir bilgin bilimiyle size benzer bir varlık 
yaratacağı, ona ruh ve vicdan vereceği gün 
asamı elinize vereceğim. Ancak hasadınız ilk 
başta farklı olacaktır. (125, 16 - 17) 
4 Yaratıcı tarafından kendilerine bahşedilen 
yetileri kullanarak beşeri bilimi öğrenen 
insanlar neden aynı şeyi ilahi bilimle savaşmak 
ve onu reddetmek için kullanmışlardır ve 
kullanmaktadırlar? Çünkü kibirleri, Rab'bin 
hazinesine alçakgönüllülük ve saygıyla 
girmelerine izin vermez ve hedeflerini ve 
tahtlarını bu dünyada ararlar. (154, 27) 
5 Bugün insan kendini harika hissediyor, 
kişiliğini yüceltiyor ve "Tanrı" demeye 
utanıyor. Kibrinden ödün vermemek için, 
sosyal konumunun kaidesinden düşmemek 
için O'na başka isimler verir. Bu nedenle Bana: 
Kozmik Zekâ, Evrenin Mimarı derler. Ama ben 
size "İkinci Çağ "da öğrettiğim gibi, Bana 
"Babamız", "Babam" demeyi öğrettim. Neden 
erkekler Bana "Baba" dediklerinde kişiliklerini 



aşağıladıklarını ya da küçülttüklerini 
düşünüyorlar? (147, 7) 
6 İnsan materyalizminde ne kadar alçaldı, öyle 
ki sonunda her şeyi yaratanı inkar etti! İnsan 
zihni nasıl bu kadar kararabilir? Biliminiz Beni 
nasıl inkâr edebilir ve yaptığı gibi yaşamı ve 
doğayı nasıl kirletebilir? 
7 Biliminizin keşfettiği her işte Ben varım; her 
işte Benim Yasam ortaya çıkar ve Benim Sesim 
duyulur. Bu insanlar nasıl oluyor da 
hissetmiyor, görmüyor ya da duymuyorlar? 
Varlığımı, sevgimi ve adaletimi inkar etmek bir 
ilerleme ve uygarlık işareti midir? O zaman her 
doğal güçte ve doğanın her mucizesinde ilahi, 
yüksek, bilge, adil ve güçlü bir Varlığın eserini 
keşfetmeyi bilen, var olan her şeydeki tüm 
iyiliği ona atfeden ve bu nedenle ona tapan 
ilkel insanlardan daha ileri değilsiniz. (175, 72 - 
73) 
8 Terk edilmediklerini bilsinler, ruhlarının 
sesiyle uyansınlar ve bu yaşamdan sonra 
ruhlarını büyük ilahi mucizelerin beklediğini 
öğrensinler diye insanlara sözümü yeniden 
veriyorum. 
9 Onlardan insanlarla konuştum ve aynı şey, 
ruhsal olanla temasa geçmek için nasıl dua 
edeceğini bilen kişi tarafından deneyimlendiği 
gibi, bilim yoluyla doğanın sırlarını araştıran 
kişi tarafından da tanıklık edilir. Bu iki yolda 
hem akıl hem de ruh, araştırdıkça daha 
fazlasını keşfedecektir. 
10 Ama insanın çalışma ve araştırma için 
sevgiden ilham alacağı zaman ne zaman 
gelecek? Ancak bu gerçekleştiğinde dünyadaki 
çalışmaları kalıcı olacaktır. Bilimin güdüsü güç 
arzusu, kibir, materyalizm ya da nefret olduğu 
sürece, insanlar aceleciliklerini cezalandıran 
doğanın serbest bırakılmış güçlerinin azarını 
durmaksızın deneyimleyeceklerdir. 
11 Ne çok kişi kötülükle, kibirle, boş çabayla 
kendini şişirdi, ne çok kişi zavallı ve ruhsal 
açıdan çıplak olduğu halde taçlar giydi. Sizin 
kendi gerçeğiniz olarak gördüğünüz şey ile 
benim gerçeğim arasındaki zıtlık ne kadar 
büyük! (277, 31 - 32 , 36)  
 
Materyalist düşüncenin sonuçları  
12 Eğer insanlar hemcinslerine karşı gerçek bir 
sevgi hissetselerdi, içinde bulundukları kaosun 
acısını çekmek zorunda kalmazlardı; içlerindeki 
her şey uyum ve barış içinde olurdu. Ancak bu 
ilahi sevgiyi kavrayamazlar ve yalnızca bilimsel 
gerçeği, türetilmiş gerçeği - insani düşünce 

süreçleriyle kanıtlayabilecekleri şeyi isterler: 
Onlar kalbe ulaşan değil, beyne hitap eden 
gerçeği istiyorlar ve şimdi materyalizmlerinin 
sonucunu yaşıyorlar: acılarla dolu bencil, sahte 
bir insanlık. (14, 42) 
13 Biliminizin meyveleri hakkında hiçbir şey 
hayal etmeyin, çünkü şimdi onda bu kadar 
büyük ilerleme kaydettiğiniz için insanlık en 
çok acı çekiyor, en çok sefalet, endişe, hastalık 
ve kardeş savaşları var. 
14 İnsan henüz gerçek bilimi keşfetmemiştir - 
sevgi yoluyla elde edilen bilimi. 
15 Kibrin sizi nasıl kör ettiğini görün; her ulus 
yeryüzündeki en büyük bilginlere sahip olmak 
ister. Size doğrusunu söyleyeyim, bilginler 
Rab'bin gizemlerine derinlemesine nüfuz 
edememişlerdir. İnsanın hayata dair sahip 
olduğu bilginin hâlâ yüzeysel olduğunu 
söyleyebilirim. (22, 16 - 18) 
16 Dünyadaki bu anlarda en çok arzuladığınız 
şey nedir? Barış, sağlık ve gerçek. Size 
doğrusunu söyleyeyim, bu armağanlar, 
uyguladığınız bilim tarafından size 
verilmeyecektir. 
17 Bilginler Doğayı sorgular ve Doğa da onların 
her sorusuna cevap verir; ancak bu soruların 
arkasında her zaman iyi niyetler, iyi eğilimler 
veya hayırseverlik yoktur. İnsanlar 
olgunlaşmamış ve akılsızdır, doğadan sırlarını 
çalar ve onun en içteki varlığına saygısızlık 
ederler - gerçek kardeşler gibi birbirlerine iyilik 
yapmak için hammaddeleri onun 
kaynaklarından alarak değil, bencil ve bazen 
zararlı amaçlar uğruna onu onurlandırırlar. 
18 Tüm yaratılış onlara Benden söz eder ve 
onların sesi sevginin sesidir; yine de ne kadar 
azı bu dili duymayı ve anlamayı bildi! 
19 Yaratılışın benim yaşadığım bir tapınak 
olduğunu düşünürsek, İsa'nın orada 
görünmesinden, kırbacı alıp tüccarları ve 
tapınağa saygısızlık eden herkesi kovmasından 
korkmuyor musunuz? (26, 34 - 37) 
20 İnsana bilimin armağanı olan ışığı 
gösterdim. Ancak insanoğlu onunla karanlığı 
yaratmış, acı ve yıkıma neden olmuştur. 
21 İnsanlar insani ilerlemenin zirvesinde 
olduklarını düşünürler. Ben de onlara 
soruyorum: Dünyada barış var mı? Evlerde 
erkekler arasında kardeşlik, ahlak ve erdem 
var mı? Hemcinslerinizin yaşamlarına saygı 
duyuyor musunuz? Zayıfları dikkate alıyor 
musunuz? - Size gerçekten söylüyorum, eğer 
bu erdemler sizde mevcut olsaydı, insan 



yaşamının en yüksek değerlerine sahip 
olurdunuz. 
22 Sizi yıkıma sürükleyenleri baş tacı ettiğiniz 
için insanlar arasında kafa karışıklığı hüküm 
sürüyor. Bu nedenle, neden insanlara 
geldiğimi sormayın ve Kendimi günahkârlar ve 
cahiller aracılığıyla tanıttığımı yargılamaktan 
kaçının; çünkü kusurlu olduğunu 
düşündüğünüz her şey kusurlu değildir. (59, 52 
- 54) 
23 Bilgin, var olan ve olan her şeyin nedenini 
arar ve bilimiyle doğanın dışında hiçbir ilke ya 
da gerçek olmadığını kanıtlamayı umar. Ama 
ben onları olgunlaşmamış, zayıf ve cahil olarak 
görüyorum. (144, 92) 
24 Kibirle dolu olan bilim adamları, ilahi 
vahiyleri ilgilerine değmez olarak görürler. 
Kendilerini ruhsal olarak Tanrı'ya yükseltmek 
istemezler ve kendilerini çevreleyen şeylerden 
bir şey anlamadıklarında, yetersizliklerini ve 
cehaletlerini itiraf etmek zorunda kalmamak 
için bunu inkar ederler. Birçoğu sadece 
kanıtlayabildikleri şeylere inanmak istiyor. 
25 Yaratılışı yöneten orijinal sevgi ilkesini 
tanımayan ve dahası yaşamın manevi anlamını 
anlamayan bu insanlar komşularının kalplerine 
nasıl bir teselli getirebilirler? (163, 17 - 18) 
26 Bu insanlık benim talimatlarımdan ne kadar 
uzaklaştı! İçindeki her şey yüzeysel, sahte, 
dışsal ve gösterişlidir. Bu nedenle, manevi 
gücü hükümsüzdür ve ruhundaki güç ve 
gelişim eksikliğini telafi etmek için kendisini 
bilimin ve gelişmiş zekânın kollarına atmıştır. 
27 Bu şekilde, bilimin de yardımıyla, insan 
kendini güçlü, büyük ve kudretli hissetmeye 
başlamıştır. Ama size söylüyorum, bu güç ve 
bu büyüklük, büyümesine ve kendini 
göstermesine izin vermediğiniz ruhun gücünün 
yanında önemsiz kalır. (275, 46 - 47) 
28 Bugün, her geçen gün, tüm yeteneklerinizi 
uyumlu bir şekilde geliştirmeye çalışmadığınız 
için insanlar tarafından çok kusurlu bir şekilde 
bakılan bilim ağacının acı meyvelerini 
yiyorsunuz. O halde, yalnızca zekâyı eğitip aklı 
ve kalbi ihmal ettiğinize göre, keşiflerinizi ve 
çalışmalarınızı nasıl iyi yönlere 
yönlendirebilirsiniz? 
29 Aranızda vahşi hayvanlara benzeyen, 
tutkularını tamamen serbest bırakan, 
komşularına karşı nefret duyan, kana susamış 
ve kardeş ulusları köle yapmaya çalışan 
insanlar var. 

30 Eğer biri Benim Doktrinimin insanın ahlaki 
çöküşüne neden olabileceğine inanırsa, size 
gerçekten söylüyorum, büyük bir yanılgı 
içindedir; ve bunu şüphecilere, materyalistlere 
ve bu zamanın kibirlilerine kanıtlamak için, 
Bana söyleyen itiraf akıllarından çıkana kadar, 
yeterince doyana kadar bilimlerinin meyvesini 
biçmelerine ve yemelerine izin vereceğim: 
"Baba, bizi bağışla, mantıksızlığımızla serbest 
bıraktığımız güçleri yalnızca Senin Gücün 
durdurabilecektir." (282, 15 - 17) 
31 İnsan bilimi, insanın materyalizminde 
ulaşabileceği sınıra ulaşmıştır. Çünkü ruhani 
sevgi, iyilik ve mükemmellik idealinden ilham 
alan bilim, sizin onu götürdüğünüzden çok 
daha ileriye gidebilir. 
32 Bilimsel ilerlemenizin karşılıklı sevgiye 
dayanmadığının kanıtı ulusların ahlaki 
çöküşüdür, kardeş kavgasıdır, her yerde 
hüküm süren açlık ve sefalettir, ruhani olanın 
cehaletidir. (315,53 - 54) 
33 Bugünkü bilginleriniz hakkında, doğaya 
meydan okuyan, onun güçlerine ve 
unsurlarına karşı gelen ve böylece iyiliği kötü 
bir şeymiş gibi gösterenler hakkında size ne 
söyleyeyim? Bilim ağacından olgunlaşmamış 
bir meyveyi -sadece sevgiyle 
olgunlaştırabilecekleri bir meyveyi- koparıp 
yedikleri için büyük acılar yaşayacaklardır. 
(263, 26) 
34 İnsanlık tüm yaratılışı yöneten evrensel 
yasayla uyum içinde olmadığından, doğa 
güçlerinin şiddetiyle ifade edilecek olan 
kontrol edilemez bir durum ortaya çıkacaktır. 
35 İnsan atomları parçaladı, evrimleşmiş beyni 
bu keşfi en büyük güçleri elde etmek ve ölümü 
getirmek için kullanıyor. 
36 Eğer insan ruhsal olarak bilim ve zekasıyla 
aynı ölçüde geliĢmiĢ olsaydı, yeni doğa 
güçlerinin keĢfini sadece insanlığın iyiliği için 
kullanırdı. Ancak ruhsal geriliği büyüktür; bu 
nedenle bencil zihni yaratıcı gücünü insanlığın 
zararına kullanmış ve İsa'nın sevgi ve 
merhamet ilkelerinden uzaklaşarak yıkım 
güçlerini kullanmıştır. Bu nedenle, gökten inen 
ateş selini gördüğünüzde, bunun nedeni 
göklerin açılması ya da güneşin ateşinin size 
eziyet etmesi olmayacaktır - hayır, bu ölüm ve 
yıkım eken insanın eseridir. (363,23 - 25) 
37 Halklar ilerlemekte ve bilimsel bilgileri 
artmaktadır. Ama sana soruyorum: Bu 
"bilgelik" nedir ki, insanlar ona ne kadar nüfuz 
ederlerse, yaşamın kaynağının ve kökeninin 



içinde yattığı ruhani hakikatten o kadar 
uzaklaşırlar? 
38 Bu insan bilimidir, egoizm ve materyalizmle 
hasta olan bir insanlık tarafından tasarlandığı 
şekliyle bilimdir. 
39 O halde bu bilgi yanlıştır ve bu bilim 
kötüdür, çünkü onunla acı dolu bir dünya 
yarattınız. Işık yerine karanlık hüküm sürüyor, 
çünkü ulusları giderek daha fazla yıkıma 
sürüklüyorsunuz. 
40 Bilim ışıktır, ışık yaşamdır, güçtür, sağlıktır 
ve huzurdur. Biliminizin meyvesi bu mu? Hayır, 
insanlık! Bu nedenle size şunu söylüyorum: 
Ruh'un ışığının zihninizin karanlığına nüfuz 
etmesine izin vermediğiniz sürece, işleriniz 
asla yüksek ve ruhsal bir kökene sahip 
olamayacak, asla insan işi olmaktan öteye 
geçemeyecektir. (358, 31 - 34) 
41 Doktorlar da çağrılacaktır. Onlara 
açıkladığım sağlık sırrıyla ve emanet ettiğim 
şifa merhemiyle ne yaptıklarını soracağım. 
Onlara uzaylıların acısını gerçekten hissedip 
hissetmediklerini, acı çekenleri sevgiyle 
iyileştirmek için en yoksul kampa kadar inip 
inmediklerini soracağım. Her zaman nasıl 
hafifleteceklerini bilemedikleri hemcinslerinin 
acısıyla ihtişam, refah ve lükse kavuşanlar 
Bana ne cevap verecekler? Herkes yüreğindeki 
soruları kendine sormalı ve vicdanının ışığında 
Bana cevap vermelidir. (63, 62) 
42 Ruhen ölmüş kaç kişi dünyada dolaşıyor 
olmalı ki, Rab'bin onları gerçek yaşama 
yükselten ve okşayan sesini duymak için 
bedensel ölümün onları benim huzuruma 
getirmesini bekliyor olsun. Günahları için 
gerçek bir tövbe ve telafi yeteneğine sahip 
olduklarını hissetmelerine rağmen, kendilerini 
sonsuza dek geri dönülmez bir şekilde kayıp 
olarak gördüklerinden, yeryüzünde hangi 
yenilenme özlemini beslemiş olabilirler? 
43 Ama ruhlarının kurtuluşu reddedilen ve 
Bana umutsuzca gelenlerin yanı sıra, bedenle 
ilgili bilim adamları tarafından ölüme mahkum 
edilenler de huzuruma geldiler. Yaşam sahibi 
olan ben, onları bedensel ölümün 
pençesinden kurtardım. Ama bedenin olduğu 
kadar ruhun da sağlığını emanet ettiğim bu 
kişiler dünyada ne yapıyor? Rab'bin onlara 
yerine getirmeleri için emanet ettiği yüksek 
kaderi bilmiyorlar mı? Onları sağlık ve yaşam 
mesajıyla gönderen ben, durmadan onların 
kurbanlarını mı kabul etmeliyim? (54, 13 - 14) 
 

Yeni Bilimsel Bilginin Tanrı ve Ruhlar Dünyası 
Tarafından İlham Edilmesi  
44 Eğer dünyanızı yönlendiren ve değiştiren 
bilim adamları sevgi ve iyilikten ilham 
alsalardı, bu zamanın bilimi için bilgi açısından 
ne kadar çok şey sakladığımı çoktan keşfetmiş 
olurlardı, sadece çok fazla şey varsaydıkları bu 
çok küçük kısmı değil. 
45 Süleyman'a bilge denmesinin nedeni 
yargılarının, öğütlerinin ve sözlerinin bilgelikle 
dolu olmasıydı; ünü krallığının sınırlarını aşarak 
başka diyarlara ulaştı. 
46 Ama bu adam, bir kral olmasına rağmen, 
alçakgönüllülükle Rabbinin önünde diz çöktü 
ve bilgelik, güç ve koruma istedi, çünkü sadece 
Benim kulum olduğunu anladı ve Benim 
önümde asasını ve tacını bıraktı. Eğer tüm 
bilginler, tüm bilim insanları aynı şekilde 
hareket etselerdi - o zaman bilgelikleri ne 
kadar büyük olurdu, şimdiye kadar bilinmeyen 
ne kadar çok öğreti benim ilahi bilgelik 
kitabımdan onlara açıklanırdı! (1,57 - 59) 
47 Akademisyenlerinize sorun, eğer 
dürüstlerse size Tanrı'dan ilham istediklerini 
söyleyeceklerdir. Ama benden kardeşleri için 
daha fazla sevgi ve kendileri için daha az 
kibirle isteselerdi, onlara daha fazla ilham 
verirdim. 
48 Doğrusu ben size söylüyorum: Gerçek 
bilgiye dair biriktirdiğiniz her şey Benden; saf 
ve yüce olana dair sahip oldukları her şeyi bu 
zamanda sizin yararınıza kullanacağım, bunun 
için size bahşettim. (17, 59 - 60 o.) 
49 İnsanın ruhu gelişmiştir, dolayısıyla bilimi 
de ilerlemiştir. Daha önce bilmediği şeyleri 
bilmesine ve keşfetmesine izin verdim; ama 
kendini sadece maddi işlere adamamalı. 
Kendisini bekleyen Ruhsal Yaşam'da huzur ve 
mutluluğunu gerçekleştirebilmesi için ona bu 
ışığı bahşettim. (15, 22) 
50 Eğer bazı bilimlerinizi Beni araştırmak ve 
yargılamak için kullandıysanız, doğanızın 
farkına varana ve materyalizminizi ortadan 
kaldırana kadar bunları kendinizi araştırmak 
için kullanmanız size daha makul görünmüyor 
mu? Babanızın iyi bilimleriniz konusunda size 
yardım edemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? 
Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ilahi sevginin 
özünü hissedebilseydiniz, derin olduğunu 
düşündüğünüz ve gerçekte ulaşabileceğiniz 
bilgiler üzerinde çalışarak beyninizi yormak ve 
kendinizi tüketmek zorunda kalmadan bilgi 
zihinlerinize kolayca ulaşırdı. (14,44) 



51 Büyük insan eserlerinde, insanların 
düşünme yetisini sürekli olarak etkileyen ve 
bedenlenmiş kardeşlerine bilinmeyenleri 
ilham eden ya da ifşa eden yüksek ruhani 
varlıkların etkisi ve çalışması vardır. 
52 Bu nedenle her zaman bilginlere ve bilim 
adamlarına sesleniyorum: Ne anladıklarınızla 
ne de yaptıklarınızla övünemezsiniz, çünkü 
hepsi sizin eseriniz değildir. Sizinle sadece araç 
olarak konuştuğum o ruhani varlıklara ne 
kadar sık hizmet ediyorsunuz! Keşiflerinizin 
sonuçları sizi sık sık şaşırtmadı mı? Halihazırda 
başardığınız şeyi denemeye muktedir 
olmadığınızı kendinize gizlice itiraf etmediniz 
mi? İşte cevabınız. O zaman neden bununla 
övünüyorsun? Çalışmalarınızın yüksek varlıklar 
tarafından yönlendirildiğinin farkında olun. 
Onların ilhamlarını asla değiştirmeye 
çalışmayın, çünkü onlar her zaman iyiye 
yöneliktir. (182, 21 - 22) 
53 İnsanlık bilimin gelişimine tanıklık ettiğine 
ve daha önce inanamayacağı keşifler 
gördüğüne göre, ruhun gelişimine inanmakta 
neden direniyor? Neden onu durduran ve 
hareketsiz hale getiren bir şeye doğru 
sertleşiyor? 
54 Bu zamandaki öğretilerim ve vahiylerim 
sizin gelişiminizle uyum içindedir. Bilim adamı 
maddi çalışması ve bilimi hakkında 
kibirlenmesin, çünkü bu çalışmada benim 
vahyimin ve ötelerden size ilham veren ruhani 
varlıkların yardımı her zaman mevcut 
olmuştur. 
55 İnsan yaratılışın bir parçasıdır, Yaratıcı'nın 
tüm yaratıkları gibi yerine getirmesi gereken 
bir görevi vardır; ancak ona manevi bir doğa, 
bir zeka ve kendine ait bir irade verilmiştir, 
böylece kendi çabasıyla sahip olduğu en 
yüksek şey olan ruhun gelişimine ve 
mükemmelliğine erişebilir. Ruh sayesinde 
insan Yaratıcısını kavrayabilir, O'nun 
faydalarını anlayabilir ve O'nun bilgeliğine 
hayranlık duyabilir. 
56 Dünyasal bilginizle kibirlenmek yerine, 
Benim tüm işlerimi kendinize mal etseydiniz, 
sizin için hiçbir sır olmazdı, kendinizi kardeşler 
olarak tanır ve birbirinizi Benim sizi sevdiğim 
gibi severdiniz: iyilik, merhamet ve sevgi 
içinizde olurdu ve böylece Baba ile birlik 
olurdu. (23, 5 - 7) 
 
İnsanlığın yararı için çalışan bilim insanlarının 
tanınması 

57 İnsan bilimi, insanın bu zamanda eriştiği 
ruhani yeteneğin yeryüzündeki görünür 
ifadesidir. İnsanın bu dönemdeki çalışmaları 
yalnızca aklının değil, aynı zamanda ruhsal 
gelişiminin de bir ürünüdür. (106, 6) 
58 Malzeme bilimi size birçok sırrı açıkladı. 
Ancak, biliminizin size bilmeniz gereken her 
şeyi açıklamasını asla beklemeyin. O dönemin 
insanlarının biliminin de, insanların dalga 
geçtiği ve deli olduğunu düşündüğü 
peygamberleri vardı. Ama daha sonra, 
söylediklerinin doğru olduğu ortaya çıkınca, 
hayretler içinde kaldınız. (97,19) 
59 Ben bilim adamlarını takdirimden mahrum 
etmem, çünkü onlara yerine getirdikleri görevi 
emanet ettim. Ancak birçoğu, insanların 
gerçek yardımcıları olmak için dua, 
hayırseverlik ve ruh yüceliğinden yoksundur. 
(112, 25) 
60 Günümüz insanları imparatorluklarını 
genişlettiler, tüm dünyaya hükmediyorlar ve 
tüm dünyayı dolaşıyorlar. Artık bilinmeyen 
kıtalar, karalar ya da denizler yok. Karada, 
denizde ve havada yollar açtılar; ancak 
gezegenlerinde miras olarak sahip oldukları 
şeylerle yetinmeyip, daha büyük egemenlikler 
arzulayarak gökkubbeyi keşfediyor ve 
araştırıyorlar. 
61 Çocuklarımdaki bilgi arzusunu kutsuyorum 
ve onların bilge, büyük ve güçlü olma istekleri 
benim koşulsuz onayımı alıyor. Ancak benim 
adaletimin onaylamadığı şey, çoğu zaman 
hırslı amaçlarının dayandığı kibir ya da zaman 
zaman izledikleri bencil amaçlardır. (175, 7 - 8) 
62 İnsana, doğanın yapısını ve tezahürlerini 
araştırmasını sağlayan bir zeka bahşettim ve 
ona evrenin bir bölümünü tefekkür etmesine 
ve Ruhsal Yaşamın tezahürlerini hissetmesine 
izin verdim. 
63 Benim öğretilerim ruhani varlıkları 
durdurmadığı gibi, insanın gelişimini de 
engellemez - tam tersine onu özgürleştirir ve 
aydınlatır, böylece araştırır, düşünür, araştırır 
ve çabalar. Ancak insanın entelektüel 
araştırmasının en üst noktası olarak gördüğü 
şey, pek de başlangıç sayılmaz! (304, 6) 
 

Bölüm 51 - Yöneticiler, gücün kötüye 
kullanımı ve savaşlar  
 
Dünyevi güç ve yüceliğin geçici yanılsaması 



1 Yasamın yolundan saptığında ve kendi 
zevkine göre yalnız yaşamak istediğinde 
ruhunuzu durdurmak için yolunuza denemeler 
koyan Benim. Denemelerin nedenini araştırın, 
bunu yapmanıza izin veriyorum, böylece her 
birinin kalbinizi işleyen bir keski gibi olduğunu 
doğrulayabilirsiniz. Acının sizi Bana 
yaklaştırmasının nedenlerinden biri de budur. 
2 Ama insan her zaman zevk peşinde koşmuş, 
güç ve ihtişam peşinde koşmuş, kendini 
yeryüzünün efendisi olarak yüceltmek ve 
kendi kardeşleri üzerinde hükümdar olmak 
istemiştir. 
3 Hepinizi aynı sevgiyle yarattığıma göre, 
neden her zaman daha yüksek bir şeymiş gibi 
davrananlar oldu? Neden insanları 
aşağılayarak kırbaçla yönetenler olmuştur? 
Neden alçakgönüllüleri reddedenler ve 
komşularına acı çektirdiklerinde kalpleri 
etkilenmeyenler olmuştur? Çünkü bunlar Beni 
henüz tüm yarattıklarını seven Baba ve tüm 
canlı varlıkların tek Rabbi olarak tanımamış 
olan ruhani varlıklardır. 
4 Bu nedenle, gücü gasp eden ve insanların 
kutsal haklarını hiçe sayan insanlar vardır. 
Onlar Benim adaletimin araçları olarak Bana 
hizmet ederler ve kendilerini büyük lordlar ve 
"krallar" olarak görseler de, sadece 
hizmetkârdırlar. Affet onları! (95, 7 - 8) 
5 İnsanlara ve yeryüzünün yöneticilerine 
bakın. Zaferleri ve saltanatları ne kadar da 
kısa. Bugün halkları tarafından yüceltilirler, 
yarın ise onları tahtlarından indirirler. 
6 Hiç kimse tahtını bu hayatta aramaz, çünkü 
ilerlemeyi düşünerek onun gidişatını 
engelleyecektir ve sizin kaderiniz krallığımın 
kapılarına ulaşana kadar durmadan 
ilerlemektir. (124, 31) 
7 Size doğrusunu söyleyeyim, bugünün 
kudretlileri, komşularına duydukları sevgi ve 
merhamet nedeniyle büyük, güçlü, kudretli ve 
bilge olacaklara yol açmak için sona erecek. 
(128,50) 
8 Şu anda sadece güç ve dünyevi ihtişamlar 
için hırslı bir çabayı besleyen insanlar, en güçlü 
rakiplerinin maneviyat olduğunu bilirler ve bu 
nedenle onunla savaşırlar. Ve savaşın 
yaklaştığını hissederek - ruhun kötülüğe karşı 
savaşı - sahip olduklarını kaybetmekten 
korkarlar ve bu nedenle ilham şeklinde onları 
sürekli şaşırtan ışığa direnirler. (321, 12) 
9 Yeryüzünde büyük ve güçlü olanlar, ruhsal 
hazineleri ve sonsuz yaşama giden yolu 

unuttukları için göksel kapıma ne kadar da 
muhtaç olarak geliyorlar! Krallığımın gerçeği 
alçakgönüllülere açıklanırken, bilgili ve eğitimli 
olanlardan gizlenir, çünkü onlar dünyevi bilime 
yaptıklarını ruhsal bilgeliğe de yaparlar: bu 
ışıkta kibirleri için tahtlar ve kavgaları için 
silahlar ararlar. (238, 68) 
  
İnsanlar ve uluslar üzerinde varsayılan güç 
kullanımı  
10 Uluslara önderlik eden, doktrinler yaratan 
ve bunları insanlara dayatan insanlara bakın. 
Herkes kendi doktrininin üstünlüğünü ilan 
ediyor, ama ben size soruyorum: Tüm bunların 
meyvesi ne oldu? Yoksullaşma, acı, yıkım ve 
ölümle sonuçlanan savaşlar. Bu tür teorilerin 
savunucularının yeryüzünde biçtikleri hasat bu 
olmuştur. 
11 İnsanoğlunun irade özgürlüğüne karşı 
çıkmadığımı, ancak bu özgürlüğe halel 
getirmeksizin, vicdanın adaletten, 
hayırseverlikten ve akıldan ayrılan kişinin 
kalbiyle durmaksızın konuştuğunu 
söylemeliyim. (106,11) 
12 Eğer Mesih bu zamanda bir insan olarak 
dünyaya geri gelseydi, artık Çarmıh'ta şöyle 
demezdi: "Baba onları bağışla, çünkü ne 
yaptıklarını bilmiyorlar", çünkü şimdi Ruh'un 
ışığını bolca alıyorsunuz ve ruhsal varlıklar çok 
gelişti. Yaşam verenin ben olduğumu bilmeyen 
var mı ki, kimse hemcinsinin yaşamını 
çalmasın? İnsan varlık veremiyorsa, 
veremediği şeyi geri alma hakkına da sahip 
değildir. 
13 İnsanlar, sırf dininiz olduğunu söylediğiniz 
ve dışa dönük ibadetler yaptığınız için yasamı 
yerine getirdiğinizi mi sanıyorsunuz? Size 
söylenen kanunda mı? "Öldürmeyeceksin", 
ancak bu emri ihlal ediyorsunuz çünkü 
günahınızın sunağında akarsularda 
hemcinslerinizin kanını döküyorsunuz. (119, 
27 - 28) 
14 Dünyaya barış öneriyorum, ancak sahte 
güçleri ve sahte ihtişamlarıyla büyük hale 
gelen ulusların gururu, vicdanın her çağrısını 
reddediyor ve yalnızca hırslı hedeflerine ve 
nefret duygularına kapılmasına izin veriyor. 
15 İnsanlar henüz iyiliğin, adaletin ve aklın 
tarafına meyletmiyor; hala insanlar ayaklanıp 
komşularının davasını kınıyor; hala adaleti 
tesis edebileceklerini düşünüyorlar. Yargıçlar 
yerine kendilerine katil ve cellat demeleri 
gerektiğini düşünmüyor musunuz? 



16 İktidar sahipleri tüm yaşamın tek bir sahibi 
olduğunu unuttular; yine de komşularının 
canını kendilerine aitmiş gibi alıyorlar. 
Kalabalıklar ekmek, adalet, ev, giysi istiyor. 
Ben adaleti sağlayacağım, insanları ya da 
onların öğretilerini değil. (151, 70 - 72) 
17 Kutsanmış insanlar: Kendini beğenmiş bir 
şekilde yükselen ve uluslar, yeryüzü halkları 
üzerinde güç iddia eden bu insanlar, güçle 
donatılmış ve büyük görevlerin sahibi olan 
büyük ruhsal varlıklardır. 
18 Ancak, onlar benim tanrısallığımın 
hizmetinde değiller. Büyük eğilimlerini ve 
yeteneklerini sevgi ve merhametin hizmetine 
sunmadılar. Kendi dünyalarını, yasalarını, 
tahtlarını, tebaalarını, etki alanlarını ve 
gözlerini dikebilecekleri her şeyi yarattılar. 
19 Ancak tahtlarının ziyaretler altında 
sallandığını hissettiklerinde, güçlü bir 
düşmanın istilasının yakın olduğunu 
hissettiklerinde, hazinelerinin ve isimlerinin 
tehlikede olduğunu gördüklerinde, 
megalomaniyle, dünyevi kibirle, nefretle ve 
kötü niyetle dolu olarak tüm güçleriyle yola 
çıkarlar ve yaptıkları işin, fikirlerinin 
arkalarında sadece acı, yıkım ve kötülük izi 
bırakıp bırakmadığına bakmadan kendilerini 
düşmana atarlar. Akıllarında sadece düşmanın 
yok edilmesi, uluslar, zenginlikler, günlük 
ekmek ve hatta insanların yaşamları üzerinde 
mümkün olan en büyük egemenliğe sahip 
olmak için daha da büyük bir tahtın kurulması 
vardır. (219, 25) 
20 Yeryüzünde artık zayıfları ezen krallıkların 
ya da güçlü halkların kalmaması gerekirdi, 
ancak yine de bunlar, insanın içinde gücü 
kötüye kullanarak zayıfları soyma ve zorla 
fethetme yönündeki ilkel eğilimlerin hala var 
olduğunun bir kanıtı olarak varlığını 
sürdürmektedir. (271, 58) 
21 İnsanlar dünyada hüküm sürecek olan 
ruhsal barışı anlamaktan hâlâ ne kadar 
uzaklar! Bunu şiddet ve tehdit yoluyla ve 
övündükleri bilimlerinin meyveleriyle 
uygulamaya çalışıyorlar. 
22 İnsanların ilerlemesini hiçbir şekilde inkar 
etmiyorum veya 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? 
23 "İkinci Çağ "da vaaz ettiğim gibi, çocuklarım 
arasında eşitlik istiyorum. Ancak insanların 
anladığı gibi sadece maddi olarak değil. 
Hepinizin Tanrı'nın çocukları, kardeşleri 
olduğunuzu anlamanızı sağlamak için size 
sevgiden kaynaklanan bir eşitlik ilham 
ediyorum. (246, 61 - 63) 
 
İkinci Dünya Savaşı Üzerine Düşünceler  
24 Bunlar imtihan, acı ve ıstırap zamanlarıdır - 
insanlığın karşılıklı nefret ve kötü niyetin 
sonuçlarına katlandığı zamanlar. 
25 Tek duyduğunuzun silahların gürültüsü ve 
yaralıların acı çığlıkları olduğu savaş alanlarını, 
daha önce genç insanların güçlü bedenleri 
olan parçalanmış ceset dağlarını görün. Onları 
annelerini, eşlerini ya da oğullarını son kez 
kucaklarken hayal edebiliyor musunuz? Bu 
vedaların acısını, bu kadehi kendisi içmemiş 
olan kim ölçebilir? 
26 Binlerce acılı anne baba, eş ve çocuk, 
sevdiklerinin, ışıksız ve komşularına karşı 
sevgisiz bazı insanların açgözlülüğü ve kibri 
yüzünden savaş, nefret ve intikam alanlarına 
doğru yola çıktığını gördü. 
27 Genç ve dinç erkeklerden oluşan bu 
lejyonlar, tarlalarda paramparça bırakıldıkları 
için evlerine dönemediler; ama işte, ulusları 
yöneten ve hemcinslerinin yaşamlarının 
efendisi olduklarını düşünen erkeklerden daha 
merhametli olan toprak, Toprak Ana, onları 
kabul etmek ve sevgiyle örtmek için rahmini 
açtı. (9, 63 - 66) 
28 Ruhum her varlığı gözetir ve ben de sizin en 
son düşüncelerinizi bile gözetirim. 
29 Size doğrusunu söyleyeyim, dünyevi 
ideolojiler ve güç iddiaları için savaşan 
orduların ortasında, barış anlarında zorla asker 
yapılan barışsever ve iyi niyetli insanlar 
keşfettim. Benim adım dudaklarından 
döküldüğünde yürekleri sızlar ve sevdiklerinin, 
anne babalarının, eşlerinin, çocuklarının ya da 
kardeşlerinin anısına gözyaşları yanaklarından 
süzülür. O zaman ruhları, inancının 
mabedinden başka bir tapınak, sevgisinin 
sunağından başka bir sunak, umudunun 



ışığından başka bir ışık olmadan, silahlarıyla 
istemeden neden olduğu yıkımlar için 
bağışlanma dileyerek Bana yükselir. 
Varlıklarının tüm gücüyle Bana yalvarırlar ki, 
evlerine dönmelerine izin vereyim ya da 
düşmanın darbesi altında kalmaları 
gerekiyorsa, en azından yeryüzünde geride 
bıraktıkları kişileri merhamet örtümle 
kaplayayım. 
30 Bu şekilde benden bağışlanma dileyen 
herkesi kutsarım, çünkü onlar öldürmekten 
suçlu değillerdir; diğerleri ise, yargı saati 
geldiğinde, insan yaşamlarına yaptıkları her 
şey için önümde hesap vermek zorunda 
kalacak olan katillerdir. 
31 Barışı sevenlerin çoğu, savaş alanlarına ve 
ölüm yerlerine bile götürülmelerine neden izin 
verdiğimi merak ediyor. Buna karşılık ben de 
size diyorum ki: İnsan zihinleri tüm bunların 
temelinde yatan nedeni kavrayamasa da, 
ruhları bunun bir kefareti yerine getirdiğini 
bilir. (22, 52 - 55) 
32 Beni izleyenlere, ayakta durmaları ve 
bunun için dua etmeleri için kalplerine 
Dünyanın Barışını koyuyorum. uluslar, her 
zaman onlara sunduğum barışı istemek için 
yakında Bana dua edecekler. 
33 Daha önce, insanların yaptıklarının 
meyvesini tatmalarına, akan insan kanı 
nehirlerini görmelerine ve acı görüntülerini, 
ceset dağlarını ve harabeye dönmüş şehirleri 
seyretmelerine izin verdim. İnsanların 
taşlaşmış kalpleriyle evlerin ıssızlığını, 
masumlar arasındaki umutsuzluğu, acı içinde 
çocuklarının parçalanmış bedenlerini öpen 
anneleri görmelerini, insanların tüm 
umutsuzluğunu, korkusunu ve tüm ağıtlarını 
yakından görmelerini istedim, böylece 
kibirlerinde aşağılanmayı hissedecekler ve 
vicdanları onlara büyüklüklerinin, güçlerinin ve 
bilgeliklerinin yalan olduğunu, gerçekten 
büyük olan tek şeyin İlahi Ruh'tan geldiğini 
söyleyecekti. 
34 Bu insanlar gözlerini gerçeğe açtıklarında 
dehşete düşecekler - gözlerinin gördüğü 
dehşetten değil, kendilerinden dehşete 
düşecekler ve vicdanlarının bakışlarından ve 
sesinden kaçamayacakları için, içlerinde 
pişmanlığın karanlığını ve ateşini 
hissedecekler; çünkü her yaşamın, her acının 
ve hatta kendi hesaplarına dökülen son damla 
kanın hesabını vermek zorunda kalacaklar. (52, 
40) 

35 Uluslar adım adım yargılanmak üzere 
toplanacakları (ölüm) vadisine doğru giderler. 
36 Yine de savaş açan ve elleri hemcinslerinin 
kanıyla lekelenmiş olan bu adamlar Benim 
adımı anmaya cüret ediyorlar. Bunlar size 
öğrettiklerimin çiçekleri mi yoksa meyveleri 
mi? İsa'dan nasıl bağışladığını, kendisini 
yaralayan kişiyi nasıl kutsadığını ve ölümünde 
bile cellatlarına nasıl hayat verdiğini 
öğrenmediniz mi? 
37 İnsanlar Sözümden şüphe ettiler ve imanı 
ihmal ettiler; bu nedenle tüm güvenlerini 
şiddete bağladılar. O zaman işlerinin 
meyvelerini toplayarak hatalarını kendilerinin 
görmelerine izin verdim, çünkü ancak bu 
şekilde gerçeği anlamak için gözleri açılacaktır. 
(119, 31 - 33) 
 
Savaşların kınanabilirliği ve anlamsızlığı  
38 Sevgi, bağışlama ve alçakgönüllülüğün, 
nefret ve kibre karşı gerçek silahlar olarak 
insanların kalplerinden fışkırmasının zamanı 
gelmiştir. Nefret nefretle, kibir kibirle 
karşılaştığı sürece uluslar birbirlerini yok 
edecek ve kalplerde barış olmayacaktır. 
39 İnsanlar mutluluğu ve ilerlemeyi ancak 
barış içinde bulabileceklerini anlamak 
istemediler ve güç ve sahte büyüklük 
ideallerinin peşinden koşarak hemcinslerinin 
kanını döktüler, hayatları mahvettiler ve 
insanların inançlarını yok ettiler. (39, 29 - 30) 
40 1945 yılı savaşın son gölgelerini de 
beraberinde getirdi. Orak binlerce varlığı biçti 
ve binlerce ruhani varlık Ruhani Yuvaya geri 
döndü. Bilim dünyayı hayrete düşürdü ve imha 
silahlarıyla yeryüzünü titretti. Galipler 
kendilerini mağlupların hakimleri ve cellatları 
haline getirdiler. Acı, sefalet ve açlık yayıldı, 
arkalarında dullar, yetimler ve soğuk bıraktı. 
Salgın hastalıklar ülkeden ülkeye dolaşıyor ve 
doğanın güçleri bile bu kadar çok kötülük 
karşısında adalet ve öfke seslerinin 
duyulmasına izin veriyor. Yıkım, ölüm ve 
tahribattan oluşan bir enkaz alanı, kendini 
medeni olarak adlandıran insanın gezegenin 
yüzünde bıraktığı izdir. Bu insanlığın Bana 
sunduğu hasat budur. Ama sana soruyorum: 
Bu hasat ambarlarıma girmeye layık mı? 
Kötülüğünüzün meyvesi Babanız tarafından 
kabul edilmeyi hak ediyor mu? Size gerçekten 
söylüyorum, bu ağaç, birbirinizi sevmenizi 
söyleyen o ilahi emre itaat etmiş olsaydınız 



dikebileceğiniz ağaçtan başka bir şey değildir. 
(145, 29) 
41 Daha kalp huzuruna bile erişememişken ne 
zaman zihin huzuruna erişeceksiniz? - Size 
söylüyorum, son kardeş katli silahı yok edilene 
kadar insanlar arasında barış olmayacak. 
Kardeş katili silahlar, insanların birbirlerinin 
canını aldığı, ahlakı yok ettiği, kendilerini 
özgürlükten, sağlıktan, huzurdan mahrum 
bıraktığı ya da inancı yok ettiği silahlardır. 
(119, 53) 
42 İnsanlığa, sorunlarının güç kullanarak 
çözülemeyeceğini ve yıkıcı ve öldürücü silahlar 
kullandığı sürece, bu silahlar ne kadar korkunç 
ve dehşet verici görünürse görünsün, insanlar 
arasında barış sağlayamayacağını 
kanıtlayacağım. Aksine, sonuç olarak sadece 
daha fazla nefret ve intikam arzusu 
uyandıracaklardır. Sadece vicdan, akıl ve 
hayırseverlik duyguları barış çağının üzerine 
oturacağı temeller olabilecektir. Ancak bu 
ışığın insanların içinde parlaması için, önce acı 
kadehini son damlasına kadar boşaltmaları 
gerekir. (160, 65) 
43 İnsanın kalbi bu kadar katılaşmamış olsaydı, 
savaşın acısı hatalarını düşünmesi için yeterli 
olacak ve ışık yoluna geri dönecekti. Ancak 
hâlâ o insan kıyımlarının acı hatırasını taşıyor 
olsa da, yeni bir savaşa hazırlanıyor. 
44 Benim, Baba'nın, İlahi Sevgi'nin, sizi 
savaşlar yoluyla cezalandırabileceğimi nasıl 
düşünebilirsiniz? Sizi kusursuz bir sevgiyle 
seven ve birbirinizi sevmenizi arzulayan birinin 
size suç, kardeş katli, öldürme, intikam ve 
yıkım verebileceğine gerçekten inanıyor 
musunuz? Tüm bunların insanların kalplerinde 
biriktirdikleri materyalizmden kaynaklandığını 
anlamıyor musunuz? (174, 50 - 51) 
45 İnsanı başlangıçtan itibaren özgür yarattım, 
ancak özgürlüğüne her zaman vicdanın ışığı 
eşlik etti. Yine de içindeki yargıcın sesini 
dinlememiş ve yasanın yolundan sapmıştır; ta 
ki her türlü insanlık, merhamet, saygı ve 
maneviyat duygusundan uzaklaştığı için 
çocuğun babaya karşı ayaklandığı o ölümcül, 
kanlı ve canavarca savaşları yaratana kadar. 
46 İnsanlar kendilerini kederli bir kefaret 
görevinden kurtarmak için çoktan yıkım ve 
savaşlardan kaçınmış olmalıydılar. Bilin ki, 
Bana varmadan önce kendilerini iyi bir şekilde 
arındırmayı başaramazlarsa, onları bu gözyaşı 
ve kan vadisine tekrar göndermem gerekir. 
Çünkü mükemmelliğe aykırı bir anlamda 

yaşayanlar Bana gelemeyeceklerdir. (188, 6 - 
7) 
47 Tüm insanlar aynı anlayış seviyesinde 
değildir. Bazıları her fırsatta mucizeler 
keşfederken, diğerleri her şeyi kusurlu olarak 
görür. Bazıları barışı dünyanın maneviyatının 
ve ahlakının zirvesi olarak hayal ederken, 
diğerleri insanlığın gelişimini sağlayan şeyin 
savaşlar olduğunu ilan ediyor. 
48 Buna karşılık ben de size diyorum ki: 
Dünyanın gelişmesi için savaşlar gerekli 
değildir. Eğer insanlar onları hırslı ve bencil 
amaçları için kullanıyorlarsa, bunun nedeni 
onları tercih edenlerin kendilerini içinde 
buldukları maddileşmedir. Bunlar arasında 
bazıları ruhani yaşamı bilmeden ya da inkar 
ederek sadece bu dünyadaki varoluşa 
inanırlar; ancak insanlar arasında alim olarak 
kabul edilirler. Bu nedenle herkesin bu vahyi 
bilmesi gereklidir. (227, 69-70) 

Bölüm 52 - Adaletsizlik ve İnsanlığın 
Çöküşü  
 
Zayıfların güçlüler tarafından boyun 
eğdirilmesi ve sömürülmesi  
1 Eğer insanlar yeryüzünün herkes için 
yaratıldığının farkına varabilselerdi ve 
varlıklarını oluşturan maddi ve manevi 
hazineleri hemcinsleriyle adil bir şekilde 
paylaşmayı bilselerdi - gerçekten, size 
söylüyorum, daha bu dünyada ruhani krallığın 
huzurunu hissetmeye başlardınız. (12, 71) 
2 İnsanlığın halklara ve ırklara bölünmesinin 
ilkel bir şey olduğunu düşünmüyor musunuz? 
Çok gurur duyduğunuz uygarlığınızdaki 
ilerleme doğru olsaydı, şiddet ve kötülük 
yasasının artık hüküm sürmeyeceğini, 
yaşamınızdaki tüm eylemlerin vicdan yasası 
tarafından yönetileceğini düşünmüyor 
musunuz? - Ve siz, insanlar, kendinizi bu 
yargının dışında tutmayın, çünkü aranızda bile 
mücadeleler ve bölünmeler keşfediyorum. (24, 
73) 
- Meksikalı izleyiciler 
3 Tarihte kaydedildiği gibi, çölde uzun süre 
dolaşmak zorunda kalan İsrail örneğini 
aklınızda tutun. Mısır'ın esaretinden ve 
putperestliğinden kaçmak, aynı zamanda barış 
ve özgürlük diyarına ulaşmak için savaştılar. 
4 Bugün tüm insanlık Firavun'un esaretindeki 
insanlar gibidir. İnançlar, doktrinler ve yasalar 
insanlara zorla kabul ettirilir. Ulusların çoğu, 



daha güçlü olan diğerlerinin kölesidir. Hayatta 
kalmak için verilen zorlu mücadele ve açlık ve 
aşağılanmanın kırbaçları altında zorla 
çalıştırılma, bugün insanlığın büyük bir 
kısmının yediği acı ekmektir. 
5 Tüm bunlar insanların kalplerinde özgürlüğe, 
barışa ve daha iyi bir yaşama duyulan özlemin 
giderek artmasına neden olmaktadır. (115, 41 
- 43) 
6 Tüm insanlığı kucaklayan tek bir ailenin evi 
olması gereken bu dünya, anlaşmazlıkların 
gözbebeği ve güç için saçma sapan çabaların, 
ihanet ve savaşların vesilesidir. Çalışmak, 
ruhani tefekkürde bulunmak, imtihanları ve 
dersleri ruhun yararına kullanarak ebedi 
hayata ulaşma çabası için kullanılması gereken 
bu hayat, insan tarafından yanlış algılanmakta 
ve böylece kalbinin kin, acı, materyalizm ve 
hoşnutsuzlukla zehirlenmesine izin 
vermektedir. (116, 53) 
7 Siz dünyanın zavallı halkları - bazıları 
köleleştirilmiş, diğerleri ezilmiş ve geri kalanlar 
kendi liderleri ve temsilcileri tarafından 
sömürülmüş! 
8 Yüreğiniz artık sizi yeryüzünde yönetenleri 
sevmiyor, çünkü güveniniz boşa çıktı. Artık 
yargıçlarınızın adaletine ya da yüce 
gönüllülüğüne inancınız yok, artık sözlere, 
vaatlere ya da gülümseyen yüzlere 
inanmıyorsunuz. İkiyüzlülüğün kalpleri ele 
geçirdiğini ve yeryüzünde yalan, yanlış ve 
aldatma krallığını kurduğunu gördünüz. 
9 Zavallı halklar, omuzlarınızda dayanılmaz bir 
yük gibi zahmet taşıyan sizler - o zahmet ki, 
insanın beslenmesi için gerekli olan her şeyi 
aldığı o kutsanmış yasa olmaktan çıkmış, 
hayatta kalmak için umutsuz ve korkulu bir 
mücadeleye dönüşmüştür. Peki insanlar 
güçlerini ve yaşamlarını feda etmelerinin 
karşılığında ne alıyorlar? Asılsız bir parça 
ekmek, acı dolu bir kâse. 
10 Size doğrusunu söyleyeyim, bu sizin zevk 
almanız ve korunmanız için toprağa koyduğum 
rızık değildir; bu, anlaşmazlıkların, boş 
şeylerin, insanlık dışı duyguların ekmeğidir - 
kısacası, insan yaşamınızı yönetenlerin ruhsal 
olgunluktan yoksun olduklarının ya da 
olmadıklarının kanıtıdır. 
11 Birbirinizin ekmeğine el koyduğunuzu, güç 
peşinde koşanların başkalarının hiçbir şeye 
sahip olmasına katlanamadığını, çünkü her 
şeyi kendileri için istediklerini; güçlülerin 
zayıfların ekmeğine el koyduğunu ve zayıfların 

da güçlülerin yiyip keyfini sürdüğünü görmekle 
yetinmek zorunda kaldığını görüyorum. 
12 Şimdi size soruyorum: Bu insanlığın ahlaki 
gelişimi nedir? En asil duygularının gelişimi 
nerede? 
13 Size doğrusunu söyleyeyim, insanların 
mağaralarda yaşadıkları ve derilerle 
örtündükleri çağda, aynı şekilde birbirlerinin 
ağzından yiyecek kapıyorlardı, en güçlü olan 
aynı şekilde en büyük payı alıyordu, zayıfların 
emeği de onları zorla boyun eğdirenlerin 
yararınaydı, insanlar, kabileler ve halklar aynı 
şekilde birbirlerini öldürüyorlardı. 
14 O halde bugünün insanlığı ile o günlerin 
insanlığı arasındaki fark nedir? 
15 Evet, Bana pek çok ilerleme kaydettiğinizi 
söyleyeceğinizi zaten biliyorum - Bana 
uygarlığınızı ve biliminizi göstereceğinizi 
biliyorum. Ama o zaman size tüm bunların 
yalnızca gerçek duygularınızı ve hala ilkel olan 
içgüdülerinizi gizlediğiniz bir ikiyüzlülük 
maskesi olduğunu söyleyeceğim, çünkü 
ruhunuzu geliştirmek, Benim Yasamı yerine 
getirmek için en ufak bir çaba göstermediniz. 
16 Size bilimsel araştırma yapmayın 
demiyorum - hayır, tam tersine: Maddi 
yaşamda bilgi ve zekanızı arayın, araştırın, 
geliştirin ve artırın, ancak birbirinize karşı 
merhametli olun, komşularınızın kutsal 
haklarına saygı gösterin, insana hemcinslerinin 
yaşamları üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi 
veren hiçbir yasa olmadığını anlayın - kısacası, 
erkekler, bir şeyler yapın, "Birbirinizi sevin" 
şeklindeki yüce buyruğumu yaşamlarınıza 
uygulayın ki içine düştüğünüz ahlaki ve ruhani 
durgunluktan kurtulabilesiniz ve yüzünüzü 
örten sahtelik perdesi kalktığında ışığınız nüfuz 
edebilsin, samimiyet parlayabilsin ve doğruluk 
yaşamlarınıza girebilsin. O zaman haklı olarak 
ilerleme kaydettiğinizi söyleyebilirsiniz. 
17 Öğretilerimi izleyerek ruhen güçlenin ki 
gelecekte sözleriniz her zaman gerçek 
merhamet, bilgelik ve kardeşlik çalışmalarıyla 
doğrulanmış olsun. (325, 10 - 20) 
18 Size esenliğimi gönderiyorum; ama size 
doğrusunu söyleyeyim, gerekli her şeye sahip 
olan ve açlıktan ölenleri unutan insanlar var 
oldukça, yeryüzünde barış olmayacaktır. 
19 Barış ne insan yüceliklerine ne de 
zenginliğe dayanır. İyi niyete, karşılıklı sevgiye 
- birbirimize hizmet etmeye ve saygı 
göstermeye dayanır. Ah, keşke dünya bu 
talimatları anlasa! Düşmanlıklar ortadan 



kalkacak ve insan kalbinde sevgi çiçekleri 
açacaktı. (165, 71 - 72) 
 
İnsanlığın ahlaksızlığı  
20 İnsanlık, günah ve ahlaksızlık fırtınasının 
ortasında bir gemi kazasına uğramıştır. 
Büyüdüğünde tutkularının gelişmesine izin 
vererek ruhunu lekeleyen yalnızca insan 
değildir; çocuk da içinde yol aldığı teknenin 
alabora olmasını yaşar. 
21 Vahiylerle dolu Sözüm, bu insanlığın 
ortasında büyük bir deniz feneri gibi 
yükseliyor, kazazedelere doğru yolu gösteriyor 
ve inancını kaybetmeye yakın olanlarda 
umudu yeniden canlandırıyor. (62, 44) 
22 İnsanlık çoğalırken, günahları da 
çoğalmıştır. Dünyada Sodom ve Gomorra gibi, 
suçları tüm dünyada yankılanan ve kalpleri 
zehirleyen şehirler eksik değildir. O günahkâr 
kentlerin izleri bile kalmadı; ama sakinleri 
ikiyüzlü değildi, çünkü güpegündüz günah 
işlediler. 
23 Ama tutkularını tatmin etmek için kendini 
karanlıkta gizleyen ve sonra da doğruluk ve 
saflık numarası yapan günümüz insanlığı 
Sodom'dan daha şiddetli bir yargıya 
uğrayacaktır. 
24 Bu, bağımlılıkları, kötü alışkanlıkları ve 
hastalıkları bu zamanda meyvelerini veren 
tüm geçmiş nesillerin sağlıksız mirasıdır. Bu, 
insanların yüreklerinde büyüyen kötülük 
ağacıdır - günahlarla meyve veren ve meyvesi 
kadını ve erkeği ayartmaya ve günden güne 
yeni yürekler yıkmaya devam eden bir ağaç. 
25 Bu ağacın gölgesi altında, kendilerini onun 
etkisinden kurtaracak güçten yoksun erkekler 
ve kadınlar yatmaktadır. Geride yok edilmiş 
erdemler, lekelenmiş insanlık onuru ve 
sakatlanmış pek çok hayat kaldı. 
26 Dünyanın ve bedenin zevklerinin cazibesine 
kapılıp onların peşinden koşanlar sadece 
yetişkinler değildir; gençler ve hatta çocuklar 
bile zaman içinde biriken zehirden nasibini 
almıştır; kötülüğün zararlı etkisinden kaçmayı 
başarmış olanlar, yoldan çıkmış olanlar için ne 
yaparlar? Onları yargılıyor, kınıyor ve 
eylemlerinden ötürü öfke duyuyorlar. Yoldan 
sapanlar için dua edenlerin sayısı çok azdır ve 
hayatlarının bir bölümünü kötülükle 
savaşmaya adayanların sayısı daha da azdır. 
27 Size doğrusunu söyleyeyim, kötülük ağacı 
yaşamaya devam ettiği sürece benim krallığım 
insanlar arasında kurulmayacaktır. Bu güç yok 

edilmelidir; bunun için de günahın karşı 
koyamayacağı tek kılıç olan sevgi ve adalet 
kılıcına sahip olmak gerekir. Öğretişlerimin özü 
olan yargılama ya da cezalandırmanın değil, 
sevgi, bağışlama ve merhametin yollarınızı 
aydınlatan ışık ve insanlığa kurtuluş getiren 
talimat olacağını anlayın. (108, 10 - 14) 
28 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 yoksul, hepiniz parayla 
meşgulsünüz; paraya sahip olmak aldatıcıdır. 
Acı ve hastalık konusunda endişeleniyor ve 
ölüm düşüncesiyle titriyorsunuz. 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 
aslında ruha sahip değilmiş gibi. 
31 Dünya ve madde ruhu geçici olarak mağlup 
etmiş, onu yavaş yavaş esaret altına almış ve 
nihayetinde insan yaşamındaki misyonunu 
boşa çıkarmıştır. Yaşamınızı baskı altına alan 
açlık, sefalet, acı ve ıstırabın ruhunuzun sefalet 
ve acısının sadık bir yansımasından başka bir 
şey olmadığını neden yavaş yavaş fark 
etmiyorsunuz? (272, 29 - 32) 
32 Dünyanın Benim Sözüme, halkların ve 
ulusların Benim sevgi öğretilerime ihtiyacı var. 
Yönetici, bilim adamı, yargıç, papaz, öğretmen 
- hepsinin benim gerçeğimin ışığına ihtiyacı var 
ve tam da bu nedenle bu zamanda insanı 
ruhunda, kalbinde ve zihninde aydınlatmak 
için geldim. (274, 14) 
33 Gezegeniniz hala bir sevgi, erdem ya da 
barış yeri değildir. Dünyanıza saf ruhlar 
gönderiyorum ve siz onları Bana saf olmayan 
bir şekilde iade ediyorsunuz, çünkü insanların 
yaşamları günah ve ahlaksızlıkla doludur. 
34. Erdemleri, egoizm, intikam ve nefret 
fırtınalarıyla savrulan ruhlar arasında küçük, 
izole ışıklar olarak görüyorum. Bu, insanlığın 
Bana sunduğu meyvedir. (318, 33 - 34) 
 
Olgunlaşmamış bir insanlığın altüst olmuş 
dünyası  
35 Kalplerinde halklarını yönetecek adalet ve 
cömertlik olmayan yöneticileriniz var, çünkü 



onlar güç ve zenginliğin değersiz hedeflerinin 
peşindeler - benim temsilcilerim olduklarını 
iddia eden ve komşularına karşı sevgiyi bile 
bilmeyen insanlar - görevlerinin özü olan 
merhameti bilmeyen doktorlar - ve adaleti 
intikamla karıştıran ve yasayı kötü amaçlar için 
kötüye kullanan yargıçlar. 
36 Eğri büğrü yürüyen ve bakışlarını vicdanının 
feneri olarak içinde taşıdığı o ışıktan kaçıran 
hiç kimse, kendisi için hazırladığı yargı 
hakkında hiçbir fikre sahip değildir. 
37 Kendilerine ait olmayan görevleri gasp 
eden ve yaptıkları hatalarla, üstlendikleri 
görevi tek başlarına yürütmek için gerekli 
becerilerden kesinlikle yoksun olduklarını 
kanıtlayanlar da vardır. 
38 Aynı şekilde, bu amaçla gönderilmedikleri 
için böyle olmayan Tanrı hizmetkârları da 
bulabilirsiniz - uluslara önderlik eden ve kendi 
adımlarını bile yönlendiremeyen insanlar - 
öğretme armağanından yoksun olan ve ışık 
saçmak yerine zihinleri karıştıran öğretmenler 
- başkasının acısı karşısında yüreklerinde 
merhamet duygusu olmayan ve bu armağana 
gerçekten sahip olan kişinin Mesih'in elçisi 
olduğunu bilmeyen doktorlar. 
39 Tüm temel ilkelerim insanlar tarafından 
kirletildi, ama şimdi tüm işlerinin yargılanacağı 
saat geldi. Bu Benim hükmümdür, çünkü onu 
uygulamak Bana düşer. Bu nedenle size 
söylüyorum: Sevgi ve bağışlama emirlerimi 
izleyin ve yerine getirin. (105, 16 - 19) 
40 Şu dünyaya bakın - gururlu, meydan okuyan 
ve bu yüzyılın nesillerini hayrete düşüren tüm 
insan eserleriyle kibirli. Çoğunluk olarak ruhani 
olana inanmazlar ve onu sevmezler. Bu 
nedenle dua etmezler ve yasalarıma uymazlar. 
Yine de, bilimlerinin yardımıyla yarattıkları 
harikalarla dolu bir dünyayı gösterebildikleri 
için memnun ve gururlular. 
41 Ama insanların yüzyıllar boyunca bilim, 
mücadele, savaş ve gözyaşlarıyla inşa ettikleri 
bu şaşırtıcı dünyayı yine de kendi elleri ve 
silahlarıyla yok edecekler. İnsanlığın, sevgiden, 
adaletten ve gerçek bir mükemmellik 
arzusundan yoksun olan çalışmalarının 
sürdürülemezliğinin ve kırılganlığının farkına 
varacağı zaman şimdiden yaklaşmaktadır. 
42 Yakında Tanrı olmadan bir hiç olduğunuzu, 
insanın ruhu ve bedeni arasında uyumlu bir 
varoluş yaratacak gücü, yaşamı ve zekayı 
yalnızca Benden alabileceğinizi öğreneceksiniz. 
(282, 9 - 11) 

43 İnsanlar geçmiş zamanlardan, antik 
çağlardan, uzun yüzyıllardan ve sonsuz 
çağlardan bahsediyor, ama ben seni hala 
küçük görüyorum. Ruhsal olarak çok az 
olgunlaştığınızı görüyorum. Size olgunluğa 
erişmiş gibi görünse de, benim gözümde 
dünyanız hala emekleme aşamasında. 
44 Hayır, insanlık, yaşamınızın çeşitli 
alanlarında olgunluğun, yukarı doğru gelişimin, 
mükemmelliğin ve ilerlemenin kanıtlarını 
veren Ruh olmadığı sürece, kaçınılmaz olarak 
Bana sadece görünüşte harika olan, ancak 
sevgi eksikliği nedeniyle ahlaki içeriği olmayan 
ve kalıcı olmayan insan eserleri sunacaksınız. 
(325, 62 - 63) 
45 Şimdi ruhlar için çok önemli bir zaman, 
gerçekten bir mücadele zamanı. Her şey 
çekişme ve mücadeledir. Bu savaş her insanın 
kalbinde, ailelerin bağrında, tüm kurumlarda, 
tüm halklarda, tüm ırklarda 
gerçekleşmektedir. 
46 Sadece dünyevi düzlemde değil, ruhani 
vadide de savaş vardır. Bu, diğer zamanların 
peygamberleri tarafından sembolik bir 
biçimde görülen ve bu zamanın 
peygamberlerinin ya da kahinlerinin 
vizyonlarında da görülen Büyük Savaş'tır. 
47 Ancak yaşanmakta olan ve her şeyi sarsan 
bu savaş, tam da bu savaşın bir parçası ve 
tanığı olmasına rağmen insanlık tarafından 
anlaşılamamıştır. 
48 İnsanlığın gidişatı bugünlerde hızlandı - ama 
nereye gidiyor? İnsan bu kadar aceleyle 
nereye gidiyor? Bu baş döndürücü yolda 
mutluluğu buluyor mu, özlenen huzura, her 
kalbin bencilce arzuladığı görkemli hayata 
ulaşıyor mu? 
49 Size insanın aceleciliğiyle gerçekte elde 
ettiği şeyin tam bir tükeniş olduğunu 
söylüyorum. Hayatın yorgunluğu ve bıkkınlık 
insanın zihninin ve kalbinin yöneldiği şeydir ve 
bu uçurum insanın kendisi tarafından 
yaratılmıştır. 
50 Bu uçuruma düşecek ve bu tamamen 
tükenmişlik içinde, bu nefretler, zevkler, 
tatmin edilmemiş güç arzuları, günah ve zina, 
ruhani ve insani yasalara saygısızlık kaosunda, 
ruhu görünürde bir "ölüm", kalbi geçici bir 
"ölüm" yaşayacaktır. 
51 Ama ben insanın bu 'ölümden' yaşama 
yükselmesini sağlayacağım. Onun yeniden 
dirilişini deneyimlediğini ve bu yeni yaşamda 
tüm ideallerin yeniden doğuşu için, kökenleri 



olan ruhun nitelikleri ve kalıtsal özelliği olan 
tüm ilkelerin ve tüm erdemlerin yeniden 
canlanması için mücadele ettiğini göreceğim. 
Çünkü ruh Benden çıktı, Benden yaşam aldı, 
Benim mükemmelliğimden içti, Benim 
lütfumdan tatmin oldu. (360,6-8) 
 

XII İnsanlığın yargılanması ve 
arındırılması 

 

Bölüm 53 - Yargı zamanı geldi  
 
İnsan tohumunun meyvelerini hasat etmek  
1 Sevgili öğrenciler, bu zamanlar insanlık için 
yargı zamanlarıdır. Borçlarınızı ödemeye 
başlamanız için son tarih geçti. Şu anda 
geçmişte ektiklerinizin hasadını, işlerinizin 
sonucunu ya da sonuçlarını biçiyorsunuz. 
2 İnsanın işini yapması için bir zaman, 
yaptıklarının hesabını vermesi için de başka bir 
zaman vardır; bu ikincisi sizin içinde 
yaşadığınız zamandır. İşte bu yüzden hepiniz 
acı çekiyor ve ağlıyorsunuz. Nasıl ki sizin bir 
ekme zamanınız ve bir de biçme zamanınız 
varsa, Tanrı'nın da size yasasını yerine 
getirmeniz için bahşettiği bir zamanı ve 
adaletini bildirmek için bahşettiği bir zamanı 
vardır. 
3 Şu anda İlahi Yargı zamanında yaşıyorsunuz. 
Acı sizi ağlatır, insanlık kendi gözyaşlarında 
kendini arındırır, çünkü hiç kimse telafiden 
muaf değildir. 
4 Bunlar, kaderiniz üzerinde düşünmeniz 
gereken yargı zamanlarıdır; böylece tefekkür 
ve ruhsallaşma yoluyla, ne yanıltan ne de 
aldatan, ama sizi huzur yoluna götüren 
vicdanın sesini duyabilirsiniz. (11, 58 - 61) 
5 Bu, insanlığın yargılanma zamanıdır. İnsan 
insan, halk halk ve ulus ulus benim İlahiyatım 
tarafından yargılanıyor. Ancak insanlar bunu 
fark etmedikleri gibi, hangi zamanda 
yaşadıklarını da bilmiyorlar. Bu nedenle, 
Ruh'ta geldim ve ışınımı insan zihnine 
gönderdim ve onun aracılığı ile size kimin 
konuştuğunu, hangi zamanda yaşadığınızı ve 
görevinizin ne olduğunu açıkladım. (51, 61) 
6 Size doğrusunu söyleyeyim: Siz zaten 
"Rab'bin Günü "nde yaşıyorsunuz, zaten onun 
yargısı altındasınız. Şu anda yaşayanlar ve 

ölüler yargılanmakta, geçmiş ve şimdiki 
ameller bu terazilerde tartılmaktadır. 
Gözlerinizi açın ki ilahi adaletin her yerde 
kendini hissettirdiğine tanık olabilesiniz. (76, 
44) 
7 Eski zamanlardan beri size yargıdan söz 
ettim ve peygamberlerin sanki bir günmüş gibi 
tasvir ettikleri zaman şimdi duyuruluyor. 
8 Tanrınızın sözü Kral'ın sözüdür ve geri 
alınmayacaktır. Aynı şeyin üzerinden binlerce 
yıl geçmiş olmasının ne önemi var? Baba'nın 
isteği değişmezdir ve yerine getirilmelidir. 
9 Eğer insanlar sözüme inanmanın yanı sıra, 
nasıl izleyeceklerini ve dua edeceklerini 
bilselerdi, asla şaşırmazlardı. Ama inançsız, 
unutkan ve imansızdırlar ve sınav geldiğinde 
bunu cezaya, intikama ya da Tanrı'nın 
gazabına bağlarlar. Buna karşılık ben de size, 
hazırlıklı olabilmeniz için her duruşmanın 
önceden duyurulduğunu söylüyorum. Bu 
nedenle, her zaman uyanık olmalısınız. 
10 Tufan, kentlerin ateşle yok edilmesi, 
düşman istilaları, vebalar, salgın hastalıklar, 
kıtlıklar ve diğer sıkıntılar, kendinizi 
hazırlamanız ve şaşırmamanız için 
yeryüzündeki tüm halklara önceden bildirildi. 
Tıpkı bugün olduğu gibi, Tanrı'nın sevgisinin 
mesajı her zaman uyanıklık ve hazırlık için 
inmiştir; böylece insanlar uyanabilir, 
kendilerini hazırlayabilir ve güçlenebilirler. (24, 
74 - 77) 
11 Size söylüyorum: Bu dünyanın çok büyük 
sınavlarla karşı karşıya olduğu doğru olsa da, 
acı günleri kısalacak; çünkü insanların çektiği 
acılar o kadar büyük olacak ki, insanların 
uyanmasına, gözlerini Bana kaldırmasına ve 
Yasamı yerine getirmelerini talep edecek olan 
vicdanlarının sesini dinlemelerine neden 
olacak. 
12 Benim adaletim bu dünyada var olan tüm 
kötülükleri ortadan kaldıracaktır. Ondan önce, 
her şeyi araştıracağım: Dini cemaatler, bilimler 
ve sosyal kurumlar ve sonra ilahi adaletin orağı 
üzerinden geçecek, yabani otları kesecek ve 
buğdayı bırakacaktır. İnsanların yüreklerinde 
bulduğum her iyi tohumu, insanların 
zihinlerinde filizlenmeye devam edebilmesi 
için koruyacağım. (119, 10 - 11) 
 
Yargıda insanlığın arındırılması 
13 İnsanların sevgimi anlamaları ve vicdanları 
aracılığıyla varlığımı hissetmeleri için daha ne 
kadar evrimleşmeleri gerekecek? İnsanlar 



kendilerine öğüt veren sesimi duyduklarında 
ve yasalarımı yerine getirdiklerinde, bu onlar 
için materyalizm döneminin sona erdiğinin bir 
işareti olacaktır. 
14 Şimdilik, insanın materyalizminin çok küçük 
kaldığı daha yüksek güçler olduğuna ikna olana 
kadar, doğanın güçlerinden pek çok biçimde 
etkilenmek zorundadırlar. 
15 Yeryüzü titreyecek, su insanları arındıracak 
ve ateş onları temizleyecek. 
16 Doğanın tüm unsurları ve güçleri, insanların 
kendilerini çevreleyen yaşamla nasıl uyum 
içinde yaşayacaklarını bilmedikleri yeryüzünde 
kendilerini hissettirecektir. 
17 Dolayısıyla doğa, kendisini kirletenlerin yok 
edilmesini istemez; yalnızca insan ve tüm 
yaratıklar arasında uyum arar. 
18 Eğer yargıları gittikçe daha belirgin hale 
geldiyse, bunun nedeni insanların günahlarının 
ve Yasalara uymamalarının da artmış 
olmasıdır. (40, 20 - 25) 
19 İnsan eli kendi üzerine yargı getirdi. 
Beyninde bir fırtına kopuyor, kalbinde bir 
fırtına kopuyor ve tüm bunlar doğada da 
ortaya çıkıyor. Elementleri serbest bırakılır, 
mevsimler acımasızlaşır, vebalar ortaya çıkar 
ve çoğalır ve bu, günahlarınız arttığı ve 
hastalığa neden olduğu için ve aptal ve küstah 
bilim Yaratıcı tarafından belirlenen düzeni 
tanımadığı içindir.  
20 Bunu size sadece ben söyleseydim, 
inanmazdınız. Bu nedenle çalışmalarınızın 
sonucunu ellerinizle kavrayabilmeniz gerekir ki 
hayal kırıklığına uğrayabilesiniz. Şu anda 
yaşamınızın, ektiğiniz her şeyin sonucunu 
deneyimlediğiniz o anına ulaştınız. (100, 6 - 7) 
21 Yeryüzündeki yaşam insan için her zaman 
deneme ve kefaretle birlikte olmuştur; ancak 
bu gelişim yolu hiçbir zaman şimdiki kadar acı 
dolu olmamış, kâse hiçbir zaman bu kadar acı 
dolu olmamıştır. 
22 Bu dönemde insanlar hayat mücadelesiyle 
yüzleşmek için yetişkinliğe kadar beklemezler. 
Kaç canlı çocukluğundan hayal kırıklıklarını, 
boyunduruğu, darbeleri, engelleri ve 
başarısızlıkları bilir. Size daha da fazlasını 
söyleyebilirim: bu zamanlarda insanın acısı 
daha doğmadan, yani annesinin karnındayken 
başlıyor. 
23 Bu zamanda dünyaya gelen varlıkların 
kefaret görevi ne büyüktür! Ancak dünyada 
var olan tüm acıların insanın eseri olduğunu 
unutmamalısınız. Benim adaletimde, yaşam 

yolunu dikenlerle ekenlerin şimdi onları 
biçmelerine izin vermekten daha büyük bir 
mükemmellik var mı? (115, 35 - 37) 
24 Benim evrensel kurtuluş planımı 
kavrayamazsınız, ama işimi paylaşabilmeniz 
için size onun bir parçasını bildiriyorum. 
25 Dünyanın içinde yaşadığı zamanın anlamını 
yalnızca ben bilirim. Hiçbir insan bu saatin 
gerçekliğini kavrayamaz. 
26 İnsanlar ilk zamanlarından itibaren, 
duyarlılıklarını ve zihinlerini karartana ve 
kendileri için hastalıklı, huzursuz ve hüzünlü 
bir yaşam yaratana kadar durmaksızın 
kendilerini lekelemişlerdir. Ama şimdi arınma 
zamanı geldi. (274, 11 - 12) 
27 Bütün ruhlar için hasat zamanı geldi ve bu 
nedenle insanlar arasında karışıklık 
görüyorsunuz. Ama size doğrusunu 
söyleyeyim, bu kargaşada herkes kendi 
tohumunu biçecek. 
28 Ama yasalarımı sürekli ihlal eden 
çocuklarıma ne olacak? Şüphesiz, uyuyanlar ve 
benim talimatlarıma kulak verip çalışmak 
istemeyenler, onları yere indirecek bir kasırga 
gibi imtihanlarla yakalanacaklar. Ama 
talimatlarıma uyan herkes için bu, görevlerini 
yerine getirmelerinden dolayı bir sevinç, 
Tanrı'nın onlara verdiği güzel bir ödül gibi 
olacaktır. (310, 7) 
29 Bu zamanda, kendini yenilemeye istekli 
olmayan kişi en büyük acıyı tatmak zorunda 
kalacak ve yeryüzünden uzaklaştırılacak, 
böylece günahlarının kefaretini ödemek ve 
kendini yasayla, gerçekle ve yaşamla 
barıştırmak için değerli fırsatı kaybedecektir. 
30. Öte yandan, bu maddi yaşamdan Ruhsal 
Yuva'ya görevlerini yerine getirmenin verdiği 
huzur ve tatminle geçenler, ışığımla 
aydınlanmış hissedeceklerdir; ama eğer 
yeniden bedenlenmesi gerekenler 
arasındalarsa, insan yaşamına dönmeden önce 
onları hazırlayacağım ki saf, ruhani ve daha 
büyük bir bilgelikle bu yaşama yükselebilsinler. 
(91, 38 - 39) 
  
Yargıda Tanrı sevgisi  
31 Acı tüm içeriğini dünyaya dökmüş ve 
kendini binlerce farklı biçimde 
hissettirmektedir. 
32 Ne korkunç bir telaş içinde yaşıyorsunuz, 
insanlık! Günlük ekmek için hamuru nasıl da 
zahmetle yoğuruyorsunuz! Bu nedenle 
erkekler zamanından önce kendilerini 



tüketmekte, kadınlar erken yaşlanmakta, kızlar 
çiçek açarken solmakta ve çocuklar körpe 
yaşta uyuşmaktadır. 
33 Şu anda içinde yaşadığınız dönem acı, 
ıstırap ve denemelerle dolu bir dönemdir. Yine 
de huzur bulmanızı, uyumu yakalamanızı ve 
acıyı yok etmenizi istiyorum. Bunun için ruhen 
görünüyorum ve ruhunuza teselli, şifa ve 
esenlik çiyleri olan Sözümü gönderiyorum. 
34 Diriliş ve yaşam olan sözümü dinleyin. 
İçinde savaşmak ve yaşamak için inancınızı, 
sağlığınızı ve neşenizi yeniden kazanacaksınız. 
(132, 42 - 45) 
35 Bugün ruh için en büyük telafi zamanıdır. 
Yargım açıldı ve her birinin eserleri bir teraziye 
konuldu. Bu yargı ruhlar için zor ve kederli olsa 
da, bir yargıçtan çok sevgi dolu bir Baba olan 
Baba onlara yakındır. Avukatınız Meryem'in 
sevgisi de sizi kuşatır. (153, 16) 
36 Benim adaletim geldi, insanlık, insanın 
kibrini alçaltacak, kötülüğü ve materyalizmi 
içinde ne kadar küçük olduğunu anlamasını 
sağlayacak. 
37 Evet, insanlar, insanı sahte büyüklüğü 
içinde yere sereceğim, çünkü ışığımı görmesini 
ve yükselmesini istiyorum, böylece gerçekte 
büyük olabilir. Çünkü ben sizin ışık, cömertlik, 
iyilik, güç ve bilgelikle dolu olmanızı istiyorum. 
(285, 15 - 16) 
38 İnsanoğlu Beni yanlış değerlendiriyor ve bu 
zamanda varlığımı inkâr ediyor. Ama adaletimi 
sevgi ve merhametle gösterdiğimi, onlara acı 
çektirmek için belayla gelmediğimi - onları 
sadece lütuf yaşamına yükseltmek ve Sözüm, 
Gerçeğim olan kristal berraklığındaki suyla 
arındırmak istediğimi görmelerini 
sağlayacağım. 
39 Dünya Benim öğretimi öğrenmedi ve kendi 
putperestliğini ve fanatizmini besledi. Bu 
nedenle şimdi büyük potadan geçiyor ve acı 
kadehini içiyor: çünkü materyalizmi onu 
Benden uzaklaştırdı. (334, 29 - 30) 
40 Şimdi halklara, ırklara, dillere ve ten 
renklerine bölünmüş olan insanlık, her bir 
insan ve her bir ırk için sağladığım yargıdan, 
her birine ait olan denemelerden, 
mücadeleden, potadan ve kefaretten kendi 
payına düşeni Benim İlahi Ruhumdan 
almaktadır. 
41 Ama benim yargımın sevgiye dayandığını, 
Baba'nın insanlara gönderdiği denemelerin 
sevgi denemeleri olduğunu - bu ziyaretlerde 
talihsizlik, kıyamet veya sefalet varmış gibi 

görünse bile, her şeyin kurtuluşa, iyiliğe 
götürdüğünü biliyorsunuz. 
42 Tüm bunların ardında yaşam, ruhun 
korunması ve kurtarılması vardır. Baba her 
zaman Savurgan Oğul'un kendisini en büyük 
sevgiyle kucaklamasını bekler. (328, 11) 
 

Bölüm 54 - Dünya görüşleri, dinler ve 
kiliselerin mücadelesi 
 
Mesih'in yeryüzündeki barış krallığı 
öncesindeki ruhani savaşlar  
1 Tıpkı 'İkinci Çağ'da size dönüşümü 
duyurduğum gibi, şimdi de inançların, dünya 
görüşlerinin ve dinlerin 'savaşını', insanlar 
arasında ruhanileştirme krallığımın 
kurulmasının öncü bir alameti olarak size 
duyuruyorum. 
2 Sözüm, alevli bir kılıç gibi, yüzyıllardır 
insanları saran fanatizmi yok edecek, 
cehaletlerinin perdesini yırtacak ve Bana giden 
parlak, ışıltılı yolu gösterecektir. (209, 10 - 11) 
3 Krallığımın barışının insanlar arasında tesis 
edilebilmesi için önce doktrinler, dinler ve 
ideolojiler "savaşı" yapılmalıdır - bazılarının 
benim adımı ve gerçeğimi diğerlerinin sahte 
putlarına karşı koyduğu ve bir doktrinin 
diğeriyle savaştığı bir çatışma. 
4 Bu yeni savaş, sahte tanrıların kaidelerinden 
indirileceği, düşeceği ve doğru olduğuna 
inandığınız her yalanın sonsuza dek açığa 
çıkacağı ruhani savaş olacaktır. O zaman bu 
karmaşa ve karanlık kaosun içinden parlayan 
gerçeği göreceksiniz. (121, 40) 
5 Spiritüalizm dünya görüşleri, inançlar ve dini 
tarikatlar arasında dünya çapında bir savaşa 
neden olmaktadır. Ancak bu çatışmadan 
sonra, bu öğreti insanlara çok ihtiyaç 
duydukları kutsanmış barışı getirecek ve ilahi 
doğruluğumun güneşinin tüm ruhani 
varlıkların üzerinde parlamasına neden 
olacaktır. (141, 11) 
6 Kendinizi zihnin iç güreşinden ve 
düşüncelerin işkencesinden kurtarabilmeniz 
için sizi hazırlıyor ve dünya görüşlerinin 
karmaşası zamanına karşı uyarıyorum. 
7 İnsanlığın tüm dünya görüşleri, doktrinleri, 
teolojileri, felsefeleri ve inançları sarsılacak ve 
böylece bir fırtınayı, ruhun gerçek bir 
fırtınasını sembolize edecektir; bu fırtınanın 
çalkantılı dalgaları üzerinde benim isteğime 



göre yelken açacak ve fırtına ve karanlık sona 
erene kadar zirvede kalacaksınız. 
8 Bu sınavı tek parça halinde atlatmanız için 
size dua etmekten ve Sözümü izlemekten daha 
iyi bir reçete vermiyorum; böylece imanınız 
durmaksızın güçlenecektir. 
9 Dünya görüşlerinin bu savaşı, inançların ve 
ideolojilerin bu çatışması, her tarikatın ve 
kurumun dibinde biriken tüm sakatlıkların ve 
hataların yüzeye çıkması için kesinlikle 
gereklidir. 
10 Ancak bu 'fırtınadan' sonra insanlar ahlaki 
ve ruhani bir temizliğe başlayabileceklerdir; 
çünkü gerçeğin gün ışığına çıktığını görecek, 
onu tanıyacak, kendi içlerinde hissedecek ve 
artık kibir ve gösterişten 
beslenemeyeceklerdir. 
11 Nasıl ki her insan kendi isteğiyle ve 
tamamen kendisi için güneşin bedeni 
üzerindeki yaşamsal etkisinden yararlanıyorsa, 
çünkü onun ışığı, sıcaklığı ve etkisiyle maddi 
yaşamın kurulduğunu kabul ediyorsa, aynı 
şekilde ruhlarının korunması, güçlendirilmesi 
ve aydınlatılması için ihtiyaç duydukları her şey 
için gerçeğin ışığından yararlanacaklardır. 
12 O zaman insanın daha önce hiç 
hissetmediği bir güç etkin hale gelecektir, 
çünkü yaşamı kendisini giderek daha fazla 
yaşamın gerçek ilkelerine, Yasam tarafından 
belirlenen normlara uyarlayacaktır. (323, 19 - 
22) 
 
Yeryüzünde ruhani üstünlük için mücadele  
13 Bu zamanda dünya görüşlerinin ve inanç 
öğretilerinin mücadelesi vardır. Herkes haklı 
olmak ister. Peki bu egoizm ve kişisel çıkar 
mücadelesinde kim haklı? Gerçeğin sahibi 
kim? 
14 Kendilerinin mükemmel yolda olduklarına 
ve gerçeğe sahip olduklarına inananlar 
bununla gurur duyuyorlarsa - gerçekten, size 
söylüyorum, onlar henüz yolu bilmiyorlar, 
çünkü bu yolda alçakgönüllü olmak gerekir ve 
artık alçakgönüllü olmamak için başkalarının 
inancında bulunan gerçeği kabul etmemeleri 
yeterlidir. Ama size "İkinci Çağ "da zaten 
söylemiştim: "Ne mutlu yumuşak huylu ve 
alçakgönüllü olanlara!" 
15 Arkadaşlarının imanını ve inancını kınayan 
kişi kurtuluştan uzaklaşır, çünkü gururu ve 
aceleciliğiyle Tanrısı gibi olmaya çalışır. (199, 4 
- 6) 

16 Kendimi bu zamanın insanlığına ruhsal 
olarak açıkladığımda neyi başarmak istediğimi 
soruyorsunuz? Buna cevap veriyorum: 
Aradığım şey sizin ışığa uyanışınız, 
ruhsallaşmanız ve birleşmenizdir, çünkü siz her 
zaman bölünmüştünüz. Çünkü bazıları ruhun 
hazinelerini ararken, diğerleri kendilerini 
dünya zenginliklerinin sevgisine adadılar - 
sürekli savaş halinde olan spiritüalizm ve 
materyalizm; birbirlerini asla anlayamayan 
spiritüalistler ve materyalistler. 
17 Unutmayın: Mesih'i bekleyen İsrail, O'nu 
gözlerinin önüne getirdiğinde, kendilerini 
Benim gerçeğime inananlar ve inkar edenler 
olarak ikiye ayırdılar. Açıklaması basittir: 
inananlar Beni ruhla bekleyenlerdi ve inkâr 
edenler Beni "beden" duyularıyla 
bekleyenlerdi. 
18 Bu iki güç, bu mücadeleden gerçek ortaya 
çıkana kadar tekrar karşı karşıya gelmek 
zorunda kalacaktır. Mücadele şiddetli 
olacaktır; çünkü zaman geçtikçe insanlar 
dünyevi olanı daha çok sevmektedir, çünkü 
bilim ve keşifleri onlara kendi krallıklarında, 
kendi yarattıkları bir dünyada yaşadıklarını 
hissettirmektedir. (175, 4 - 6) 
19 Bugün herkes gerçeği tam olarak bildiğine 
inanıyor. Her din gerçeğe sahip olduğunu iddia 
eder. Bilim insanları gerçeği bulduklarını ilan 
ederler. Size söylüyorum, hiç kimse mutlak 
gerçeği bilemez, çünkü insan kendisine 
vahyedilen kısmı bile aklıyla kavrayamamıştır. 
20 Tüm insanlar kendi içlerinde gerçeğin bir 
parçasını ve gerçeğin ışığıyla karıştırdıkları 
hataları taşırlar. 
21 Her biri kendi dünya görüşünü empoze 
etmek isteyen tüm bu güçlerin birbiriyle 
savaştığı savaş yaklaşmaktadır. Ancak sonunda 
ne bir insan ideolojisinin, ne bir bilimsel 
teorinin, ne de bir dini inancın zaferi değil, 
olaylara bakışın tüm iyi yollarının, tüm yüce 
inançların, en yüksek maneviyata yükseltilmiş 
tüm ibadet biçimlerinin, gerçek insani 
ilerlemenin hizmetine adanmış tüm bilimlerin 
uyumlu birliği galip gelecektir. 
22 İnsanların fikirleri hakkında konuşmalarına 
ve bunları sunmalarına, başkalarının kült 
biçimlerini ve ayinlerini alenen 
göstermelerine, insanların tartışmalarına ve 
savaşmalarına, bilim adamlarının en gelişmiş 
teorilerini yaymalarına, her ruhta saklı olan 
her şeyin açığa çıkmasına, gün ışığına 
çıkmasına ve kendini göstermesine izin 



vereceğim. Çünkü orakçının günü yakındır - 
vicdanın, acımasız bir orak gibi, insanın 
yüreğindeki yanlış olan her şeyi kökünden 
kesip atacağı o gün. (322, 15 - 18) 
 
Ruh doktrinine karşı mücadele  
23 Bu zamanın din adamları İsa'nın kurban 
edilişini sembolik olarak yönetmek için 
gösterişli bir şekilde giyiniyorlar ve Benim 
adımı ve Benim yerime geçtiklerini iddia 
etseler de, akıllarının karışık olduğunu, 
kalplerinin entrika ve tutku fırtınalarıyla 
çalkalandığını keşfediyorum. Bu zamanın 
insanları arasında benim peygamber 
olduğumu ilan eden hiç kimse yoktur. 
Aralarında ruhani bir hazırlık olmadığı için 
büyük acılar çekeceklerdir. İsa'nın önünde 
O'nun izinden gideceklerine dair yemin 
edenlerin yerine getirdikleri nerede? 
Havarilerimin takipçileri nerede? İlkler 
arasında olan Yuhanna ya da onu izleyenler 
arasında olan Pavlus gibi biri var mı? 
24 Bu nedenle, Efendi öğretisine devam etmek 
için size tekrar yaklaşıyor. Şimdiden yeni 
Ferisilerin ve din bilginlerinin Bana karşı 
nefretle dolup taştıklarını görüyorum. Tam o 
sırada soracağım: "Öğrencilerim nerede?" 
Ama gururlular, sahtekârlar, güçlerini 
kaybetmekten korkan zenginler, Benim 
Gerçeğim tarafından tehdit edilenler, Benimle 
tekrar alay edip Bana zulmettiklerinde, vahşi 
fırtınalar kopacak. Ama çarmıhın ağırlığı 
altında çöken ben değil, kendilerine yaşam 
veren O'nun kurban edilmesini talep edenler 
olacaktır. (149, 32 - 33) 
25 Materyalizm dalgası yükselecek ve 
çalkantılı bir deniz, acı, umutsuzluk ve insan 
adaletsizliği korkusu denizi haline gelecektir. 
26 İnsanların tutku, şehvet ve nefret denizinde 
sadece tek bir tekne yüzecek ve o tekne benim 
yasamın teknesi olacak. O zaman geldiğinde 
güçlü olanlara ne mutlu! 
27 Ama uyuyanların vay haline! Zayıfların vay 
haline! "Dini fanatizmin" temellerine güvenen 
halkların vay haline, çünkü bu azgın dalgalara 
kolayca av olacaklar! 
28 Ey insanlık, savaşı önceden görmüyor 
musun? Sözlerim, zamanı geldiğinde kendinizi 
savunmaya hazırlanmanız için sizi harekete 
geçirmiyor mu? 
29 Işığım herkesin içindedir, ama onu yalnızca 
dua edenler, kendilerini donatanlar görür. 
Işığım sizinle önsezi, ilham, sezgi, rüyalar ve 

parmak işaretleri aracılığıyla konuşur. Ama siz 
her ruhani çağrıya sağırsınız, her ilahi işarete 
kayıtsızsınız. 
30 Yakında sözümün yerine geldiğini görecek 
ve bütün bunların doğru olduğuna tanıklık 
edeceksiniz. 
31 Öğretilerim ve adım tüm saldırıların ve 
zulümlerin hedefi olacak, gerçeğin 
düşmanlarının size zulmetmesinin nedeni 
bunlar olacaktır. Ancak öğretilerim aynı 
zamanda ayağa kalkıp inancı savunanların ışın 
kılıcı ve masumların arkasında koruma 
bulduğu kalkan olacaktır. Adım tüm 
dudaklarda olacak, bazıları tarafından 
kutsanacak, diğerleri tarafından lanetlenecek. 
32 İnsanın tüm yetileri serbest bırakılacak: 
zekası, duyguları, tutkuları; ruhani yetileri 
uyanık ve savaşmaya hazır olacak. 
33 O zaman ne karışıklık olacak! Bana 
inandığını sanan kaç kişi bunun gerçek bir 
inanç olmadığına kendini ikna etmek zorunda 
kalacak! 
34 Birçok evde ve kalpte sevgi ve umut 
lambası sönecek. Çocukların ve gençlerin 
dünyadan başka bir Tanrısı, dünyadan başka 
bir yasası olmayacaktır. (300, 35- 40) 
35 İnsanlar aşırı dünya sevgilerinin ve dünyevi 
olana olan hayranlıklarının kendilerini talihsiz 
bir başarısızlığa sürüklediğini fark ettiklerinde 
ne olacak? Kaybedilen yolu yeniden bulmaya, 
kişinin yüz çevirdiği ilke ve yasaların izini 
sürmeye çalışacaklar ve bu çaba içinde 
kendileri için doktrinler yaratacaklar, kendileri 
için kurallar koyacaklar, felsefeler, dünya 
görüşleri ve teoriler ortaya çıkacaktır. 
36 Tüm bunlar yeni ve büyük bir savaşın 
başlangıcı olacaktır - artık dünyevi güç için 
sahtekârca bir çaba söz konusu olmayacaktır. 
Artık hiçbir öldürücü silah hayatları yok 
etmeyecek, evleri yıkmayacak ya da insan kanı 
dökmeyecek. Savaş farklı olacaktır, çünkü o 
zaman büyük dini topluluklar yeni öğretilere 
ve yeni dinlere karşı savaşacaklardır. 
37 Bu savaştan kim galip çıkacak? Hiçbir din bu 
anlaşmazlıktan galip çıkmayacaktır, tıpkı 
bugün acı çektiğiniz bu ölümcül savaştan hiçbir 
ulusun galip çıkmayacağı gibi. 
38 Benim adaletim dünyevi üstünlük için 
verilen savaşta galip gelecek ve daha sonra, bir 
doktrin ya da din kurmak için verilen savaşta 
benim gerçeğim galip gelecektir. 
39 Tek ve yüce gerçek, fırtınalı bir gecede 
çakan bir şimşeğin ışığı gibi parlayacak ve 



herkes bulunduğu yerde bu ilahi ışık 
parlamasını görecektir. 
40 Mesajım herkese ulaşacak ve hepiniz Bana 
geleceksiniz. Gelecek zamanlar için her şeyi 
hazırladım ve Benim İsteğim herkes için 
gerçekleşecek, çünkü Ben ruhların, dünyaların, 
ırkların ve halkların Rabbiyim. (288, 33 - 
36+45) 
 
Ruhsal armağanları ve ruhsal şifaları 
görmezden gelmek veya bunlarla mücadele 
etmek 
41 Ruhlar dünyası, varlıklarına ve 
mevcudiyetlerine tanıklık etmek için insanlara 
daha da yaklaşacaktır. Her yerde yeni bir çağın 
başladığını ısrarla anlatan işaretler, kanıtlar, 
vahiyler ve mesajlar ortaya çıkacaktır. 
42 Halklar arasında çekişme ve kargaşa 
olacaktır, çünkü din temsilcileri bu mesajlara 
inananlar arasında korku yayacak ve bilim bu 
gerçeklerin doğru olmadığını ilan edecektir. 
43 Bunun üzerine halk cesaretlenecek ve 
kendilerine ulaşan kanıtların doğruluğuna 
tanıklık etmek üzere ayağa kalkacaktır. Bilim 
tarafından terk edilenler ruhani bir şekilde 
sağlıklarına kavuşacaklar ve mucizevi şifalara, 
sonsuz bir gücün ve mutlak bir bilgeliğin 
vahiylerine tanıklık edecekler. 
44 Basit ve bilinmeyenler arasında, ışık dolu 
sözleriyle teologları, filozofları ve bilginleri 
şaşırtacak erkekler ve kadınlar ortaya 
çıkacaktır. Ancak tartışma en büyük boyuta 
ulaştığında, yoksullar aşağılandığında ve 
tanıklıkları gururlular tarafından inkâr 
edildiğinde, İlyas'ın bilginleri, lordları ve 
yöneticileri hesap vermeye çağıracağı ve onları 
incelemeye tabi tutacağı an gelecektir. 
45 O saatte yalancıların ve ikiyüzlülerin vay 
haline, çünkü o zaman onlara tam adalet 
inecektir! 
46 Yargı saati gelecektir. Ama birçok ruh 
ondan gerçek yaşama yükselecek, birçok yürek 
imana yükselecek ve birçok göz ışığa 
açılacaktır. (350, 71 - 72) 
 

Bölüm 55 - Yargıda Dünyanın ve 
İnsanlığın Arındırılması  
 
Arınma yargılamasından önce Tanrı'nın ve 
doğanın uyarı sesi  
1 Size tüm insanlığın üzerine çok büyük bir 
sınavın gelmekte olduğunu söyledim - o kadar 

büyük ki, tüm yüzyılların ve çağların tarihinde 
buna benzer bir şey olmamıştır. 
2 Şimdi anlamalısınız ki, Ben hepinizin 
yüreğiyle konuşuyorum, size çeşitli biçimlerde 
mesajlar ve uyarılar gönderiyorum ki, insanlar 
düşünsünler ve benzetmemdeki bilge bakireler 
gibi Yasam konusunda uyanık olsunlar. 
3 Halklar ve dünyanın çeşitli ulusları Beni 
dinleyecek mi? Kendimi bu şekilde tanıttığım 
bu halk Beni dinleyecek mi? Yalnızca ben 
bilirim; ama bir Baba olarak görevim, 
çocuklarımın kurtuluşu için her türlü olanağı 
sağlamaktır. (24, 80 - 81) 
4 Size doğrusunu söyleyeyim, eğer insanlar bu 
dönemde ruhlarında yarattıkları lekelerden 
kendilerini arındırmazlarsa, doğa güçleri 
Benim yargımı ve görkemimi duyurmak ve 
insanlığı her türlü kirlilikten arındırmak için 
müjdeci olarak gelecekler. 
5 Ne mutlu o erkeklere, kadınlara ve çocuklara 
ki, o yargının yakınlığını anladıklarında, 
"Rab'bin Günü "nün geldiğini hissettikleri için 
adımı överler. Çünkü yürekleri onlara kötü 
olanın saltanatının sonunun yaklaştığını 
söyleyecektir. Size söylüyorum, bunlar 
imanları, umutları ve iyi işleri sayesinde 
kurtulacaklardır. Ama o günlerde 
yaşayanlardan kaçı Tanrı'ya küfredecek! (64, 
67 - 68) 
6 İlk insanların cenneti bir gözyaşı vadisine 
dönüştü ve şimdi sadece bir kan vadisi. Bu 
nedenle, bugün, öğrencilerime verdiğim sözü 
yerine getirmek için geldiğimden, insanlığı 
ruhsal uykusundan uyandırıyor ve onu 
kurtarmak için ona Sevgi Öğretimi veriyorum. 
Bu zamanda eserleriyle Benim tezahürlerime 
ve Benim Sözüme tanıklık etme kaderine sahip 
olan ruhani varlıkları arıyorum. 
7 Benim tarafımdan işaretlenmiş olanlar 
Yasam etrafında birleştiklerinde, yeryüzü ve 
yıldızlar sarsılacak ve gökyüzünde işaretler 
olacak; çünkü o zaman Rab'bin sesi dünyanın 
bir ucundan diğer ucuna duyulacak ve O'nun 
İlahi Ruhu, doğruların, peygamberlerin ve 
şehitlerin ruhlarıyla çevrili olarak, ruhsal ve 
maddi dünyayı yargılayacak. O zaman Kutsal 
Ruh'un zamanı doluluğuna ulaşacaktır. (26, 43 
- 44) 
8 Birçok ulus maddeleşmenin derin 
uçurumuna düşmüştür ve diğerleri de düşmek 
üzeredir; ancak düşüşlerinin acısı derin 
uykularından uyanmalarına neden olacaktır. 



9 Bu uluslar, ihtişamlı bir dönemden sonra 
düşüşe geçmiş ve acı, ahlaksızlık ve sefaletin 
karanlığına gömülmüşlerdir. Bugün ölüme ve 
kaosa doğru körü körüne koşan tek bir ulus 
değil, tüm insanlıktır. 
10 Ulusların kibri benim adaletimden 
etkilenecek. Ninova'yı, Babil'i, Yunanistan'ı, 
Roma'yı ve Kartaca'yı hatırlayın. Onlarda ilahi 
adaletin derin örneklerini bulacaksınız. 
11 Ne zaman insanlar güç asasını ele geçirip 
yüreklerinin dinsizlik, kibir ve anlamsız 
tutkularla dolmasına izin verdilerse, halklarını 
yozlaşmaya sürükledilerse, adaletim onların 
güçlerini ellerinden almak için yaklaştı. 
12 Ama aynı zamanda önlerinde ruhlarının 
kurtuluşuna giden yolu aydınlatan bir meşale 
yaktım. İnsanları imtihan anlarında kendi 
hallerine bırakırsam onlara ne olur? (105,45 - 
47) 
13 Uçurumdan uçuruma insan ruhsal olarak 
Beni inkâr etme ve unutma seviyesine kadar 
düştü - özünü, ruhunu tanımayarak kendini 
inkâr etmenin en uç noktasına kadar. 
14 Sadece Benim merhametim insanları Bana 
gelmek için yolu tekrarlamak zorunda 
kalmanın acısından kurtarabilir. Çocuklarımın 
kurtarıcı yolu keşfetmeleri için onlara yol 
gösterecek araçları sevgimle yalnızca Ben 
sağlayabilirim. (173, 21 - 22) 
15 (Tufan'ın) sularının artık yeryüzünü 
kaplamadığı gün, Tanrı'nın insanlıkla yaptığı 
antlaşmanın bir işareti olarak gökkubbede 
barış gökkuşağının parlamasını sağladım. 
16 Şimdi size diyorum ki: Ey "Üçüncü Çağ "ın 
insanlığı, siz ki aynısınız, kendinizi arındırdığınız 
tüm bu sınavlardan geçtiniz: Yakında yeni bir 
kaos yaşayacaksınız. 
17 Ama bu zamanda Kendimi anlaşılır kıldığım 
seçilmiş halkımı ve tüm insanlığı uyarmaya 
geldim. İyi dinleyin çocuklarım: İşte sandık, 
içine girin, sizi davet ediyorum. 
18 Ey İsrail, sandık senin için yasamın yerine 
getirilmesidir. En kederli günlerde, en zor 
imtihan zamanlarında emirlerime itaat eden 
herkes geminin içinde olacak, güçlü olacak ve 
sevgimin korumasını hissedecektir. 
19 Ve tüm insanlığa tekrar söylüyorum: Sandık 
Benim sevgi yasamdır. Komşusuna ve 
kendisine karşı sevgi ve merhamet gösteren 
herkes kurtulacaktır. (302, 17 -19 o.) 
20 Hazırlanmanız için size her zaman zaman 
verdim ve kendinizi kurtarmanız için size 
araçlar sağladım. Bir çağın ya da bir zaman 

diliminin sonunda sizi hesaba çekmek için 
yargımı göndermeden önce, sizi uyararak, 
uyandırarak ve sizi tövbeye, düzeltmeye ve 
iyiliğe teşvik ederek size olan sevgimi 
gösterdim. 
21 Ama Kıyamet Saati geldiğinde, tövbe edip 
etmediğinizi, kendinizi hazırlayıp 
hazırlamadığınızı ya da hâlâ kötülükte ve 
itaatsizlikte ısrar edip etmediğinizi sormak için 
durmadım. 
22 Hükmüm belirlenen saatte geldi ve gemisini 
zamanında inşa etmeyi bilen kurtuldu. Ama 
yargı saati kendisine duyurulduğunda alay 
eden ve kurtuluşu için hiçbir şey yapmayan kişi 
yok olmak zorundaydı. (323, 51) 
 
Kötülüğün gücü ve egemenliği kırıldı  
23 Şimdiye kadar dünyada hüküm süren şey 
insan sevgisi olmamıştır. İnsanlığın 
başlangıcından bu yana olduğu gibi, 
hükmeden ve fetheden şiddet olmuştur. Seven 
kişi kötülüğe kurban gitmiştir. 
24 Kötülük krallığını genişletti ve yeryüzünde 
güçlendi. Ama tam da bu zamanda, insanlar 
arasında sevgi ve adalet krallığı kurulabilsin 
diye, bu güçlere silahlarımla karşı koymaya 
geldim. 
25 Ondan önce savaşacağım. Çünkü size 
Ruhumun esenliğini verebilmem için savaş 
açmam ve her kötülüğü ortadan kaldırmam 
gerekir. (33, 32 - 33) 
26 İnsanlar kendi yollarının sonuna gelecek ve 
ektiklerinin meyvelerini toplayarak aynı yoldan 
geri döneceklerdir - kalplerde tövbenin 
yükseldiği tek hareket tarzı budur. Çünkü 
suçlarını kabul etmeyenler telafi etmek için 
hiçbir şey yapamazlar. 
27 Yeni bir dünya hazırlanıyor, yeni kuşaklar 
yakında gelecek; ama önce aç kurtlar ortadan 
kaldırılmalı ki, koyunları av olarak almasınlar. 
(46, 65 - 66) 
28 Cismani olmayan bir cüzam hastalığı 
yeryüzüne yayılmış, yürekleri kemirerek imanı 
ve erdemi yok etmiştir. Ruhani paçavralarla 
örtünmüş insanlar, kimsenin bu sefilliği ortaya 
çıkaramayacağını düşünerek yaşarlar çünkü 
insanlar maddenin ötesini görmezler. 
29 Ama vicdan saati yaklaşıyor; bu, "Rab'bin 
günü ya da yargısı kapıda" demekle aynı 
şeydir. O zaman bazılarında utanç, bazılarında 
da tövbe ortaya çıkacaktır. 
30 Sıcak ve acımasızca yanan bu iç sesi 
duyanlar, içlerinde tüketen, yok eden ve 



arındıran ateşi hissedeceklerdir. Bu yargı 
ateşine günah ya da saf olmayan herhangi bir 
şey dayanamaz. Sadece ruh buna dayanabilir 
çünkü ruh ilahi güçle donatılmıştır. Bu 
nedenle, vicdanının ateşinden geçtiğinde, 
hatalarından arınmış olarak yeniden 
doğacaktır. (82, 58 - 59) 
31 İnsanoğlunun neden olduğu tüm acılar tek 
bir kadehte toplanacak ve buna neden olanlar 
tarafından içilecektir. Ve acı karşısında 
sarsılmalarına asla izin vermemiş olanlar, o 
zaman ruhları ve bedenleri titreyecektir. (141, 
73) 
32 Cennetin kısa bir süre için kendisini herkese 
kapatması ve ancak yeryüzünden tek bir çığlık 
yükseldiğinde tekrar açılması gerekir, çünkü 
tüm varlıkların Babasının bir olduğu kabul 
edilmektedir. 
33 Size gerçekten söylüyorum, bu kardeş 
kavgası ve bencil dünyayı yargılayacağım ve 
içinden sevgi ve ışığın yükseldiğini görene 
kadar onu arındıracağım. Bugün halklarını 
yıkıma götürenlere, şu anda tüm kötülükleri 
eken ve yayanlara, kendi kötülük krallığını 
yaratmış olanlara bile, ayartmalarla savaşma, 
yozlaşmayı ortadan kaldırma ve kötülük 
ağacını kökünden sökme emrini vereceğim. 
(151, 14 + 69) 
34 İnsan, irade özgürlüğünü kullanarak, 
kimden geldiğini unutana kadar gelişim yolunu 
eğip bükmüş; erdemin, sevginin, iyiliğin, 
barışın, kardeşliğin kendi varlık doğasına 
yabancı göründüğü ve bencilliği, ahlaksızlığı ve 
günahı en doğal ve izin verilebilir olarak 
gördüğü bir noktaya ulaşmıştır. 
35 Yeni Sodom tüm yeryüzündedir ve yeni bir 
temizliğe ihtiyaç vardır. İyi tohum kurtarılacak 
ve ondan yeni bir insanlık oluşacaktır. Tövbe 
gözyaşlarıyla sulanan verimli tarlalara, 
Rablerine daha yüksek bir ibadet şekli sunacak 
olan gelecek nesillerin kalplerinde filizlenecek 
olan tohumlarım düşecek. (161, 21 - 22) 
36 İnsan elinin yıkım, ölüm ve savaş 
getirmesine izin vereceğim, ama sadece belirli 
bir sınıra kadar. Bu sınırın ötesine adaletsizlik, 
yozlaşma, aldanma ve insanların güç için 
çabalaması geçemeyecektir. 
37 O zaman orağım gelecek ve isteğimin 
belirlediği şeyi bilgelikle kesecek. Çünkü benim 
orağım yaşam, sevgi ve gerçek adalettir. Ama 
siz, millet, izleyin ve dua edin! (345,91) 
38 Geçmişte yeryüzü bir gözyaşı vadisiydi, şu 
anda ise bir kan vadisi. Yarın ne olacak? 

Üzerinden yargı ateşinin geçtiği, günahı 
tüketen ve ruhlarını ihmal ettikleri için 
merhametsiz insanların kibrini yerle bir eden 
dumanlı harabelerden oluşan bir orman. 
39 Aynı şekilde, bilim tüccarları da bilgelik 
tapınağından atılacaklar, çünkü ışıkla tefecilik 
yaptılar, çünkü gerçeği kirlettiler. (315, 61 -62) 
40 Kibirle dolu büyük uluslar ayaklanır, 
güçleriyle övünür, silahlarıyla dünyayı tehdit 
eder, zekaları ve bilimleriyle gurur duyar, 
yarattıkları sahte dünyanın kırılganlığından 
habersizdirler; çünkü adaletimin hafif bir 
dokunuşu bu yapay dünyanın yok olması için 
yeterli olacaktır. 
41 Ama kendi eserini yok eden insanın kendi 
eli olacaktır; daha önce yarattığını yok 
etmenin yolunu icat edecek olan aklı olacaktır. 
42 Gelecek kuşakların yararına kullanılmaya 
devam edebilmeleri için, yalnızca insanlığa iyi 
meyve veren insan eserlerinin kalıcı olmasını 
sağlayacağım. Ancak yozlaşmış ya da bencil bir 
amaca hizmet eden her şey benim amansız 
yargımın ateşinde yok olacaktır. 
43 Materyalist bir insanlık tarafından yaratılan 
ve yok edilen bir dünyanın yıkıntıları üzerinde, 
temelleri deneyim olan ve hedefi ruhsal 
gelişim ideali olan yeni bir dünya 
yükselecektir. (315, 55 - 56) 
 
Kıyamet savaşları, vebalar, salgın hastalıklar 
ve yıkım  
44 İnsanların acı dolu kadehlerini sonuna 
kadar boşaltarak kendilerini arındırdıkları 
korku zamanlarında yaşıyorsunuz. Ancak 
kehanetleri inceleyenler, uluslar birbirlerini 
anlamadıkları için her yerde savaşların patlak 
vereceği zamanın yakın olduğunu zaten 
biliyorlardı. 
45 Bilinmeyen hastalıklar ve salgınlar henüz 
insanlar arasında ortaya çıkmadı ve bilim 
insanlarını şaşırttı. Ancak insanlar arasında acı 
doruğa ulaştığında - 1950'den önce, hala 
"Tanrı'nın cezası!" diye haykıracak güce sahip 
olacaklar. Ama ben cezalandırmıyorum, 
ruhunuzu ve bedeninizi yöneten yasalardan 
saptığınızda kendinizi cezalandıran sizsiniz. 
46 Doğanın güçlerini serbest bırakan ve onlara 
meydan okuyan insan aklı değilse kimdir? 
Yasalarıma kim karşı geldi? Bilim adamlarının 
kibri! Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu acı 
insanın yüreğinde büyüyen yabani otları 
kökünden söküp atmaya yarayacaktır. 



47 Tarlalar cesetlerle kaplanacak, masum 
insanlar da yok olacak. Bazıları ateşten, bazıları 
açlıktan, bazıları da savaştan ölecek. Yer 
sarsılacak, doğa güçleri harekete geçecek, 
dağlar lavlarını püskürtecek ve denizler 
dalgalanacak. 
48 İnsanların ahlaksızlıklarını özgür iradelerinin 
izin verdiği sınıra kadar zorlamalarına izin 
vereceğim, böylece - kendi yaptıklarından 
dehşete düşerek - ruhlarında gerçek bir tövbe 
hissedebilecekler. (35, 22 - 26) 
49 Bilim ağacı kasırganın şiddetiyle sarsılacak 
ve meyvelerini insanlığın üzerine bırakacaktır. 
Ama insan değilse bu unsurların zincirlerini 
kim gevşetmiştir? 
50 İlk insanların da gerçekliğe uyanmak, 
vicdanın ışığına uyanmak ve bir yasaya uymak 
için acıyı tanıdıkları doğrudur. Ama bu 
zamanın gelişmiş, bilinçli ve eğitimli insanı - 
hayat ağacına saygısızlık etmeye nasıl cüret 
eder? (288,28) 
51 Dünyada salgın hastalıklar patlak verecek 
ve insanlığın büyük bir kısmı yok olacak. 
Bunlar, bilimin karşısında güçsüz kalacağı 
bilinmeyen ve nadir hastalıklar olacaktır. 
52 Tüm dünya dara otlarından kurtulacaktır. 
Benim yargım bencilliği, nefreti ve doymak 
bilmez güç arzusunu ortadan kaldıracaktır. 
Büyük doğa olayları ortaya çıkacaktır. 
53 Ulus harap olacak ve tüm bölgeler yok 
olacak. Bu, kalplerinize bir alarm çığlığı olacak. 
(206, 22 - 24) 
 
Doğa ve yeryüzü felaketleri 
54 İnsanoğlu, kanlı savaşlar için kullandığınız 
her şeyi insani işler yapmak için harcasaydınız, 
varlığınız Baba'nın kutsamalarıyla dolu olurdu. 
Ancak insanoğlu biriktirdiği zenginlikleri yıkım, 
acı ve ölüm ekmek için kullanmıştır. 
55 Bu, Tanrı'nın kardeşleri ve çocukları 
olanların sürdürmesi gereken gerçek yaşam 
olamaz. Bu yaşam biçimi vicdanınıza yazdığım 
yasaya uygun değildir. 
56. İçinde yaşadığınız hatanın farkına varmanız 
için yanardağlar patlayacak, yabani otları yok 
etmek için yeryüzünden ateş fışkıracak. 
Rüzgârlar serbest bırakılacak, yeryüzü 
sarsılacak ve su selleri tüm toprakları ve 
ulusları harap edecek. 
57 Bu şekilde doğa krallıkları insana karşı 
hoşnutsuzluklarını ifade edeceklerdir. Ondan 
koptular çünkü insan kendisini çevreleyen 

doğaya bağlayan dostluk ve kardeşlik bağlarını 
birbiri ardına yok etti. (164, 40 - 42) 
58 İnsanlığın başına çok büyük felaketler 
gelecek; doğada çalkantılar olacak, elementler 
bağlarını koparacak: Yangın tüm bölgeleri 
harap edecek, nehirlerin suları kıyılarını 
aşacak, denizler değişime uğrayacak. 
59 Suların altında kalacak alanlar olacak ve 
yeni topraklar ortaya çıkacaktır. Birçok canlı 
hayatını kaybedecek ve insandan daha aşağı 
olanlar bile yok olacak. (11, 77) 
60 Doğanın güçleri, yeryüzünü temizlemek ve 
arındırmak için yalnızca dünyanın üzerine 
gelecek saati beklemektedir. Bir ulus ne kadar 
günahkâr ve kibirliyse, benim yargım da o 
kadar ağır olacaktır. 
61 Sert ve sağır bu insanlığın kalbidir. Vicdanın 
sesini, yasanın ve ilahi adaletin sesini 
duyabilmesi için acı kupasının ona gelmesi 
gerekecektir. Her şey kurtuluş ve Ruh'un 
sonsuz yaşamı uğruna olacaktır. Aradığım kişi 
o. (138, 78 - 79) 
62 Dünyayı insan kirlerinden temizleyen tufan 
ve Sodom'a düşen ateş bugün efsane olarak 
bilinmektedir. Bununla birlikte, bu zamanda 
yeryüzü hava, su ve ateşin gücü altında 
titrediğinde insanlığın nasıl sarsılacağını da 
deneyimleyeceksiniz. Ama içine giren herkes 
kurtulsun diye size yasam olan sandığı yeniden 
gönderiyorum. 
63 Ziyaret saatinde "Baba, Baba" diyen herkes 
Beni sevmeyecek, ancak Benim sevgimi her 
zaman komşuları üzerinde uygulayanlar 
sevecektir. Bunlar kurtarılacak. (57, 61 - 62) 
64 Yeni bir tufan kopacak ve bu tufan 
yeryüzünü insan yozlaşmasından 
temizleyecektir. Sahte tanrıların sunaklarını 
devirecek, bu gurur ve kötülük kulesinin 
temellerini taş taş yıkacak ve her sahte 
öğretiyi ve her sapkın felsefeyi silip 
süpürecektir. 
65 Ancak bu Tufan, bir zamanlar olduğu gibi 
sadece sudan oluşmayacaktır; çünkü insanın 
eli, hem görünen hem de görünmeyen tüm 
unsurları ona karşı serbest bırakmıştır. Kendi 
hükmünü kendisi verir, kendisini cezalandırır 
ve yargılar. (65, 31) 
66 Doğanın krallıkları adalet için haykıracak ve 
çözüldüklerinde, dünya yüzeyinin bazı 
kısımlarının yok olmasına ve deniz haline 
gelmesine ve denizlerin yok olmasına ve 
yerlerinde karaların ortaya çıkmasına neden 
olacaklar. 



67 Yargı zamanını duyurmak için yanardağlar 
patlayacak ve tüm doğa şiddetli bir şekilde 
harekete geçecek ve sarsılacaktır. 
68 İyi öğrenciler gibi davranabilmeniz için dua 
edin; çünkü bu, Teslis-Meryem ruhani 
öğretisinin kalplerde yayılması için uygun bir 
zaman olacaktır. (60, 40 - 41) 
69 Dünya yüzeyinin dörtte üçü yok olacak ve 
sadece bir kısmı kaostan sağ çıkanların sığınağı 
olarak kalacaktır. Birçok kehanetin 
gerçekleştiğine tanık olacaksınız. (238, 24) 
70 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 bir tanesi kalacak, 
üzerinde Kutsal Ruh'un tohumu yeni yaşam 
olarak filizlenecektir. 
71 İnsanlık o zaman tek bir doktrin, tek bir dil 
ve tek bir barış ve kardeşlik bağı içinde 
birleşmiş olarak yeni bir varoluşa 
başlayacaktır. (250, 53) 
72 Size hak ettiğiniz, giderek daha da 
çoğalttığınız ve zamanı geldiğinde taşan acıdan 
söz ediyorum. 
73 Böyle bir kâseyi asla çocuklarıma 
vermezdim; ama adaletimle, Bana tövbe etmiş 
olarak dönebilmeniz için kötülüğünüzün, 
gururunuzun ve aceleciliğinizin meyvesini 
toplamanıza yine de izin verebilirim. 
74 İnsanlar, içinde her şeyin uyum içinde 
olduğu doğanın tapınağını bilimleriyle 
kirlettiklerinde benim gücüme ve adaletime 
meydan okudular ve şimdi onların yargısı 
acımasız olacaktır. 
75 Elemental güçler serbest bırakılacak, 
kozmos sarsılacak ve yeryüzü titreyecek. O 
zaman insanlar dehşete kapılacak ve kaçmak 
isteyecekler, ama kaçış olmayacak. Serbest 
bırakılan güçleri bastırmak isteyecekler ama 
bunu başaramayacaklar. Çünkü kendilerini 
suçlu hissedecekler ve küstahlıklarından ve 
ahmaklıklarından çok geç tövbe ederek 
cezadan kaçmak için ölümü arayacaklardır. 
(238, 15 - 17) 
76 Eğer insanlar ruhsal armağanlarını 
bilselerdi, ne kadar çok acıyı dindirirlerdi! Ama 
onlar en büyük acıların yaşandığı zamanlarda 
kör ya da hareketsiz kalmayı tercih ettiler. 
77 Geçmiş zaman peygamberleri tarafından 
insanlığa duyurulan o büyük acılardan 
kendinizi kurtarabilmeniz için öğretilerim sizi 
aydınlatacaktır. 

78 Kendinizi serbest bırakılmış unsurların 
etkilerinden kurtaracak gücü ya da yeteneği 
yalnızca yaşamlarınızı iyileştirirken 
bulabilirsiniz. Çünkü hayatın darbelerine ve 
zorluklarına karşı zafer kazandıran silahlar 
sadece iman ya da dua değildir: iman ve duaya 
erdemli, saf ve iyi bir yaşam eşlik etmelidir. 
(280, 14 - 15+17) 
79 Yakında dünya için büyük olayların 
yaşanacağı bir dönem başlayacak. Dünya 
titreyecek ve güneş bu dünyanın üzerine yakıcı 
sıcak ışınlar göndererek yüzeyini kavuracak. 
Kıtalar bir kutuptan diğerine acı çekecek, tüm 
yerküre arınacak ve zorluğu ve kefareti 
hissetmeyen hiçbir canlı kalmayacak. 
80 Ancak bu büyük kaosun ardından uluslar 
yeniden sükûnete kavuşacak ve doğa güçleri 
sakinleşecektir. Bu dünyanın yaşadığı o 
"fırtınalı geceden" sonra, barış gökkuşağı 
ortaya çıkacak ve her şey yasalarına, düzenine 
ve uyumuna geri dönecektir. 
81 Gökyüzünü bir kez daha berrak ve tarlaları 
bereketli göreceksiniz. Sular yeniden 
berraklaşacak ve deniz sakinleşecek. Ağaçlarda 
meyveler, çayırlarda çiçekler olacak ve hasat 
bol olacak. Arınmış ve sağlıklı olan insan 
kendini yeniden değerli hissedecek ve yükselişi 
ve Bana dönüşü için yolun açıldığını görecektir. 
82 Herkes, gelmekte olan Yeni Çağ'a tanıklık 
etmeye layık olmak için aşağıdan yukarıya 
doğru saflaşacak ve arınacaktır. Çünkü yeni 
insanlığı sağlam temeller üzerine kurmalıyım. 
(351, 66 - 69) 
 
Sevginin doğruluğu ve Tanrı'nın merhameti  
83 Dünyada yargının tam anlamıyla 
hissedileceği saat yaklaşmaktadır. Her iş, her 
söz ve her düşünce yargılanacaktır. Ulusları 
yöneten yeryüzünün kudretlisinden en 
küçüğüne kadar hepsi İlahi terazimde 
tartılacak. 
84 Ancak adaleti intikamla ya da telafiyi 
cezayla karıştırmayın. Çünkü tohumunuzun 
meyvelerini toplamanıza ve yemenize izin 
veriyorum ki, tatlarından ve etkilerinden iyi mi 
yoksa zararlı mı olduklarını, iyi mi yoksa kötü 
mü ektiğinizi anlayabilesiniz. 
85 İnsanların suçları yüzünden dökülen masum 
kanlar, dul ve yetimlerin yası ve gözyaşları, 
sefalet ve açlık çeken kanun kaçakları - hepsi 
adalet için haykırıyor ve benim mükemmel ve 
sevgi dolu ama acımasız adaletim hepsinin 
üzerine iniyor. (239,21 - 23) 



86 Rabbin meleği nasıl Mısır'a gelip hükmümü 
infaz ettiyse, Benim adaletim de her yaratığın 
üzerine gelecek ve her insana dokunacaktır; o 
zaman sadece kapılarını bir kuzunun kanıyla 
işaretleyenler kendilerini kurtarabildiler. 
87 Size doğrusunu söyleyeyim, bu zamanda 
Kurtarıcı'nın Sözü'nü ve vaatlerini izleyen ve 
bunlara iman eden herkes kurtulacaktır; size 
dua etmeyi ve kefaretinizin görevlerini 
mükemmel bir sevgiyle yerine getirmeyi 
öğretmek için Kendini feda eden İlahi Kuzu, 
çünkü Kanım sizi bir sevgi örtüsü gibi 
koruyacaktır. Ama kim gözetmezse, kim 
inanmazsa ya da kim küfrederse, uyuşukluktan 
uyanması için belaya uğrayacaktır. (76, 6 - 7) 
88 İnsanların en içlerinden Bana, 'Babam, 
Kurtarıcımız, bize gel, yok oluyoruz' diyerek 
yardım çığlığı yükseldiğinde, onlara varlığımı 
hissettireceğim, sonsuz merhametimi onlara 
göstereceğim ve bunu onlara bir kez daha 
kanıtlayacağım. (294, 40) 
89 Yaşamınızın alışılmış seyri aniden güçlü 
fırtınalarla savrulacaktır. Ancak daha sonra, 
sonsuzlukta, ışınları enkarne ruhun sonsuzluk 
üzerinde düşünmek için ihtiyaç duyduğu 
huzuru, ışığı ve sükûneti verecek olan bir 
yıldızın ışığı parlayacaktır. (87, 52) 
 
Mahkemenin etkisi  
90 İnsan için her şey bitmiş, ölüm zafer 
kazanmış ya da kötülük zafer kazanmış gibi 
göründüğünde, varlıklar karanlıktan ışığa 
yükselecektir. Ölümden gerçek yaşama 
yükselecekler ve yozlaşma uçurumundan 
Tanrı'nın ebedi yasasına itaat etmek için 
yükselecekler. 
91 Herkes uçurumu bilemeyecektir, çünkü 
bazıları tutkuların, hırsın ve nefretin 
savaşından uzak durmaya dikkat etmiş ve 
sadece yeni Sodom'un kıyısında yaşamışlardır; 
ve çok günah işlemiş olan diğerleri zaman 
içinde duraklayacak ve zamanında tövbe 
ederek ve tamamen yenilenerek kendilerini 
birçok gözyaşından ve birçok acıdan 
kurtaracaklardır. (174,53 - 54) 
92 İnsanlığın tüm bu maddi ve manevi yapısı 
içinde "tek bir taş bile kalmayacaktır". Çünkü 
"yeni insan "ın bu dünyada ortaya çıkabilmesi 
için her lekenin silinmesi, her günahın ortadan 
kaldırılması ve geriye sadece iyi tohumun 
kalması kaçınılmazdır. 
93 Varlığımın ve doğruluğumun ışıltısı tüm 
dünyada görülecek ve bu ışığın aydınlığında 

putlar yıkılacak, alışılagelmiş gelenekler 
unutulacak ve verimsiz törenler terk edilecek. 
(292, 33 - 34) 
94 İnsanın kurtuluşu için sadece bir kapı açık 
kalacaktır: ruhsallaşma kapısı. Kendini 
kurtarmak isteyen kişi kibrinden, sahte 
büyüklüğünden, düşük tutkularından ve 
bencilliğinden vazgeçmek zorunda kalacaktır. 
95 İnsanların büyük savaşta içmek zorunda 
kalacakları kâse çok acı olacaktır. Yine de size 
diyorum ki: Ne mutlu o kâseden içip arınmış 
olarak dünyadan ayrılanlara. Çünkü başka 
bedenlerde bu dünyaya geri döndüklerinde, 
mesajları ışık, barış ve bilgelikle dolu olacaktır. 
(289, 60 - 61) 
96 Acılarıyla birlikte "son savaşlar" ve "son 
kasırgalar" henüz gelmemiştir. Tüm güçler 
henüz kargaşaya sürüklenecek ve atomlar kaos 
içinde dönüp duracaktır; öyle ki tüm 
bunlardan sonra ölüm görüntüsü veren bir 
uyuşukluk, bir bitkinlik, bir hüzün ve bir tiksinti 
ortaya çıkacaktır. 
97 Ancak bu, duyarlı vicdanlarda bir trompetin 
titreşen yankısının duyulacağı ve size öbür 
dünyadan yaşam ve barış krallığının iyi niyetli 
insanlar arasında yaklaşmakta olduğunu 
duyuracağı saat olacaktır. 
98 O sesle birlikte "ölüler dirilecek" ve tövbe 
gözyaşları dökecekler ve Baba onları uzun 
yolculuktan yorgun ve büyük savaştan yorgun 
düşmüş "Mirasyedi Oğullar" olarak kabul 
edecek ve ruhlarını sevgi öpücüğüyle 
mühürleyecektir. 
99 O "günden" itibaren insanlar savaştan 
nefret edeceklerdir. Yüreğinden kin ve nefreti 
kovacak, günaha zulmedecek ve bir onarım ve 
yeniden inşa yaşamına başlayacaktır. Pek çok 
kişi daha önce görmedikleri bir ışıktan ilham 
alacak ve barış dolu bir dünya yaratmak için 
yola koyulacak. 
100 Bu sadece lütuf döneminin, barış çağının 
başlangıcı olacaktır. 
101 Taş Devri çoktan geride kaldı. Bilim çağı da 
geçecek ve ardından insanlar arasında ruh çağı 
çiçek açacaktır. 
102 Yaşam pınarı büyük sırları açığa çıkaracak, 
böylece insanlar iyilik biliminde, adalet ve 
sevgide güçlü bir dünya inşa edebilecekler. 
(235, 79 - 83) 
 



XIII Dünyanın ve yaratılışın 
dönüşümü ve tamamlanması 

 

Bölüm 56 - Zafer ve Mesih'in Ruhsal 
Çalışmasının Tanınması  
 
Ruh öğretisinin Tanrı'nın elçileri aracılığıyla 
yayılması  
1 Yasam bu dönemde kurtuluş sandığı olacak. 
Doğruyu söylüyorum: Tufan'ın suları 
kötülüğün, acının ve sefaletin üzerine 
boşaltıldığında, diğer ulusların insanları bu 
toprakların maneviyatından, 
misafirperverliğinden ve barışından 
etkilenerek uzun tren katarları halinde bu 
topraklara gelecekler; ve bu vahyi 
öğrendiklerinde ve yeni gelişimde Kutsal Ruh 
olarak söylediklerime inandıklarında, onları da 
"Ruh'a göre İsrailliler" olarak adlandıracağım. 
2 Bu kalabalıklar arasında, Sözümün ilahi 
mesajını kardeşlerine ulaştırmaları için kendi 
uluslarına geri göndereceğim elçilerim de 
olacak. 
3 Ama herkes size getirdiğim öğretiyi 
öğrenmek için bu ulusa gelmeyecek, çünkü 
birçokları onu ruhsal olarak alacak. (10, 22) 
4 Hepiniz hak ettiğiniz gibi huzura 
kavuşacaksınız; ama size daha iyi zamanlar 
vaat ediyorum. 
5 Yeryüzünde gerçekleşmesi gereken 
arınmadan sonra, Benim tarafımdan 
gönderilen insanlar, itaatkâr insan ailesini 
yaratmak için büyük misyonları olan erdemli 
ruhani varlıklar ortaya çıkacaktır. 
6 Sizden sonra dört kuşak geçecek, ta ki 
öğretilerim yeryüzüne yayılıp güzel meyveler 
verene dek. (310, 50) 
 
Yeni kelimenin tanınması için verilen 
mücadele  
7 Bugün Beni çevreleyen küçük bir kalabalık, 
ama yarın etrafımda toplanan muazzam 
kalabalıklar olacak. Bunların arasında Ferisiler, 
ikiyüzlüler gelecek ve büyük kitlelerin 
düşüncelerini İşime karşı kışkırtmak için 
Doktrinimde hatalar arayacaklar. Bilmiyorlar 
ki, Benim işimi aramadan önce, kendileri de 
görülecektir. (66,61) 
8 O zaman beni üç yargıç yargıladı: Annas, 
Pilatus ve Hirodes; halk da benim hakkımdaki 
hükmü infaz etti. Şimdi size söylüyorum, 

Benim yargıçlarım çoktur ve bu zamanda Bana 
acı çektirecek olanların sayısı daha da fazladır. 
9 Ama insanlar Yasamdan ve Öğretilerimden 
ne kadar nefret ederse - en çok zulüm gördüğü 
ve reddedildiği zaman, iman sahiplerinin sesi 
yankılanacaktır, çünkü "İkinci Çağ "da olduğu 
gibi olmayacak; şimdi yalnız olmayacağım. (94, 
67) 
10 Kısa bir süre sonra, bu dönemde verilen 
sözlerim yeryüzünden silinmiş gibi görünecek. 
11 O zaman insanlar ruhsal öğretiler icat 
etmeye, yeni yasalar ve buyruklar öğretmeye 
başlayacaklar. Kendilerine efendiler, elçiler, 
peygamberler ve Tanrı'nın habercileri 
diyecekler ve bir süre konuşmalarına ve 
ekmelerine izin vereceğim. Tohumlarını 
ekmelerine izin vereceğim ki, meyvelerini 
topladıklarında ne ektiklerini bilsinler. 
12 Zaman ve doğa güçleri tohumlarının 
üzerinden geçecek ve adımları bu insan 
çocuklarının her biri için bir yargı gibi olacak. 
13 Dünyanın gerçeği öğrenebilmesi için 
aldatmacayı bilmesi gereklidir. O zaman, bu 
zamanda size verdiğim gerçek ve yaşamın özü, 
tüm saflığı ve ruhaniliğiyle insanlar arasında 
yeniden yükselecektir. (106, 9 - 10) 
 
Kutsal Ruh'un öğretişinin gücü  
14 İnsanlık için yeni bir çağ doğmuştur; bu, 
varlığı tüm insanların ruhani yolunda yüksek 
bir nokta olacak olan ışık çağıdır, böylece 
uyanabilir, düşünebilir, geleneklerinin, 
fanatizmlerinin ve hatalarının ağır yükünden 
kurtulabilir ve sonra yeni bir yaşama 
yükselebilirler. 
15 Bazıları er, bazıları geç, yavaş yavaş tüm 
dinler ve mezhepler görünmez tapınağa, 
eserimde bulunan, sonsuzluğa yükselen bir 
sütun gibi hareketsiz, tüm halkların ve 
nesillerin insanlarını bekleyen Kutsal Ruh'un 
tapınağına ulaşacaktır. 
16 Herkes dua etmek ve dalmak için 
mabedimin içine girdiğinde, herkes benim 
gerçeğim hakkında aynı bilgiye ulaşacaktır. Bu 
nedenle, Yol'daki bu doruk noktası 
tamamlandığında, herkes aynı Yasa'da 
birleşmiş olarak yükselecek ve Babalarına aynı 
şekilde ibadet edecektir. (12, 94 - 96) 
17 Dirilttiğim, karanlıktan ve cehaletten 
kurtardığım insanlarla birlikte, geçmiş 
zamanlarda verilen peygamberlikleri yerine 
getireceğim ve kanıtlarım ve mucizelerim 
karşısında dünya titreyecek ve 



peygamberliklerin ilahiyatçıları ve yorumcuları 
kitaplarını yakacak ve bu vahyi incelemek için 
içten içe kendilerini hazırlayacaklar. Unvan 
sahibi kişiler, bilim adamları, asa ve taç sahibi 
kişiler öğretimi dinlemek için duraksayacak ve 
birçoğu "Kurtarıcı Mesih yeniden geldi!" 
diyecek. (84, 60) 
18 Size doğrusunu söyleyeyim, Benim Sözüm 
şimdiki dünyanızın ve tüm yaşamınızın 
karakterini değiştirecek. 
19 Günümüz insanları için dünya ve onun 
zevkleri yaşamlarının anlamıdır. Ama çok 
geçmeden ruha bedenden, bedene de 
giysilerden daha fazla değer verecekler ve 
dünyevi yüceliklerin peşinden koşmak yerine 
ruhun ölümsüzlüğünü arayacaklardır. 
20 İlk başta ruhani olan uğruna fanatizm 
olacak, bunun için çabalamak aşırıya 
kaçacaktır; ancak daha sonra kalpler 
sakinleşecek ve ruhanileşme hakikat ve saflıkla 
dolu olarak çiçek açacaktır. (82, 30 - 31) 
21 Öğretilerim dünyada büyük çalkantılara 
neden olacak, geleneklerde ve fikirlerde büyük 
değişiklikler olacak ve hatta doğada bile 
değişiklikler olacak. Tüm bunlar insanlık için 
yeni bir çağın başlangıcına işaret edecek ve 
kısa bir süre sonra dünyaya göndereceğim 
ruhlar tüm bu kehanetlerden söz edecekler. 
Benim Sözümü açıklayacaklar ve bu dünyanın 
restorasyonuna ve yukarı doğru gelişimine 
yardımcı olacak çalışmaları tarif edecekler. 
(152,71) 
22 Kusurlarına rağmen Beni aradıkları için Beni 
göremeyen ve sonunda Beni gören herkesin 
ruhundan "yeni bir şarkı" doğacak; ve 
biliyorsunuz ki Beni arayan her zaman Beni 
bulur. 
23 Beni inkâr edenlere, Benden kaçanlara, 
adımı gizleyenlere, varlığımı kabul etmek 
istemeyenlere gelince, yolda onlara öyle 
sınavlar verilecek ki, gözleri açılacak ve gerçeği 
onlar da görecekler. (292, 35 - 36) 
24 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. 
25 Yeryüzünde kim ruhsal varlıkların gelişimini 
ya da Tanrı'nın öğütlerinin yerine getirilmesini 
durdurma gücüne sahip olabilir? Hiç kimse. 
Mutlak güce ve adalete sahip tek varlık 

Babanızdır ve O, her ruhun mükemmelliğe 
doğru ilerlemesini emretmiştir. 
26 İlahi Yasalarıma insanlar tarafından kısa bir 
süre için itaatsizlik edilirse, yüksek bir çanın 
sesi gibi Sesimin ruhsal yaşam için ölü olanlar 
tarafından bile duyulacağını göreceğim. (256, 
40 - 42) 
27 O zaman, insanlık öğretimi tanıdığında ve 
anlamını kavradığında, ona güvenecek ve 
komşusuna karşı adalet, sevgi ve saygı içinde 
yaşamak isteyen her insan için güvenli bir yol, 
bir rehber olduğu inancıyla kendini 
güçlendirecektir. 
28 Bu öğreti insanların yüreklerinde kök 
salarsa, anne babaları erdemde, evlilikleri 
sadakatte, çocukları itaatte güçlendirerek aile 
yaşamını aydınlatacak ve öğretmenleri 
bilgelikle dolduracaktır. Yöneticileri yüce 
gönüllü kılacak ve yargıçlara gerçek adaleti 
sağlamaları için ilham verecektir. Bilim 
insanları kendilerini aydınlanmış hissedecek ve 
bu ışık onlara insanlığın yararı ve ruhani 
gelişimi için büyük sırları ifşa edecektir. Bu 
şekilde yeni bir barış ve ilerleme çağı 
başlayacaktır. (349, 35) 
 
Mesih'in dönüşünün tüm dünyada bilinmesi  
29 İnsan uçurumun en derinlerine battığında 
ve mücadele etmekten ve acı çekmekten 
bitkin düştüğünde, artık kendini kurtaracak 
gücü bile kalmadığında, kendi zayıflığının, 
umutsuzluğunun ve hayal kırıklığının 
derinliklerinden ruhtan gelen bilinmeyen bir 
gücün nasıl fışkırdığını hayretle 
deneyimleyecektir. Sonuncusu kurtuluş 
saatinin geldiğini anladığında, kanatlarını 
açacak ve kibir, bencillik ve yalanlarla dolu bir 
dünyanın yıkıntıları üzerinde yükselecek ve 
şöyle diyecektir: "İşte İsa, reddedilmiş olan. O 
yaşıyor. Boşuna her gün ve her fırsatta onu 
öldürmeye çalıştık. O yaşıyor ve bizi kurtarmak 
ve bize tüm sevgisini vermek için geliyor." 
(154, 54) 
30 Size doğrusunu söyleyeyim, bir zamanlar 
krallar bile içinde doğduğum sefalete hayret 
ettiyse, bu kez de Sözümü size ulaştırmak için 
seçtiğim göze çarpmayan yolu öğrendiklerinde 
aynı derecede hayret edecekler. (307, 52) 
31 Şu anda insanlık hazırlık aşamasındadır. 
İnsanlar farkına varmadan onun içinde 
işlemekte olan benim adaletimdir. Çünkü 
gururları, kibirli materyalizmleri içinde, 



yaşamlarında kendileri için kaçınılmaz olan 
tüm olayları şansa bağlarlar. 
32 Ama yakında çağrım kalplere ulaşacak ve o 
zaman tövbe ederek Bana yaklaşacaklar ve 
Benden kibirlerini ve hatalarını bağışlamamı 
isteyecekler. 
33 Bu, büyük hayal kırıklıklarından sonra kısa 
bir süreliğine mutlak bir boşluğu 
deneyimlediğinde, kendini beğenmişliğinin 
sahteliğini, gücünün köhneliğini, ideolojilerinin 
sahteliğini fark ettiğinde, insan ruhu için 
çarmıh saati olacaktır. 
34 Ancak bu kafa karışıklığı durumu uzun 
sürmeyecek çünkü o zaman elçilerim ortaya 
çıkacak ve yeni mesajımı yayacaklar. 
35 Bir kez daha, geçmiş zamanlarda 
öğretilerimin habercileri Doğu'dan yola çıkıp 
sözümün bilgisini Batı'ya getirdiklerinde 
olduğu gibi, dünya bu zamanda da 
habercilerimin bu mesajın ışığını uluslara ve 
evlere getirdiğini görecektir. 
36 Işığın şimdi batıdan doğuya doğru gitmesi 
insanlara garip gelecek mi? Bu nedenle 
elçilerimin benim adıma getirdikleri mesajı 
tanımayacaklar mı? (334, 42 - 45) 
37 Beni tanımayan bütün ırklar var, 
yasalarımdan inatla uzak duran, öğretimi 
bilmek istemeyen, zamanının geçtiğini 
düşündükleri için ona karşı çıkan halklar var. 
38 Onlar Beni anlamayan, dünyevi 
özgürlüklerde ısrar eden kimselerdir. Onlar 
aynı zamanda çoğu zaman cömertliklerinden 
değil kendi çıkarları için iyilik yapanlardır. 
39 Ama her halka ve her ırka adaletim ve 
imtihanlarım tahsis edilmiştir ve bunlar her 
geçen gün onların kalplerini ve ruhlarını 
sürülebilir tarlalar gibi verimli hale getirmek ve 
işlendikten sonra içlerine tohumumu, 
sevgimin, adaletimin ve ışığımın ebedi 
tohumunu yerleştirmek için gelir. 
40 O halklar Benden sevgiyle söz edecek, o 
ırklar umutlarını Bana bağlayacak ve bu 
insanlığın tüm halklarının ruhlarında sevinç 
şarkıları, tüm insanların tek Rabbine övgü ve 
sevgi koroları yankılanacak. (328,12) 
 

Bölüm 57 - Tüm alanlarda dönüşüm ve 
değişim  
 
Yeni ve daha derin içgörüler  

1 Yaratılışın bağrında saklı olan sırları 
bilebilmeleri için ruhani vahiylerin insanlara 
ışıklı yolu göstereceği zaman yaklaşmaktadır. 
2 Ruhumun ışığı size, insanın kendisini 
çevreleyen yaratıklar ve yaratılışın doğal 
güçleri tarafından tanınmasını ve itaat 
kazanmasını sağlayan gerçek bilimi edinmenin 
yolunu gösterecek ve böylece insanın 
yeryüzüne boyun eğdirmesi yönündeki 
isteğimi yerine getirecektir. Ama bu ancak 
vicdanla aydınlanan insan ruhu, gücünü ve 
ışığını bedenin zayıflıklarına dayattığında 
gerçekleşecektir. (22, 19) 
3 İnsanların ruhun taşıdığı anlamı anlayacakları 
gün çok yakındır, çünkü inandığını sanan 
birçok kişi inanmaz ve gördüğünü sanan 
diğerleri görmez. Ancak gerçeği 
kavradıklarında, başka bir yaşama ait olan bir 
varlığı dünya meyveleriyle beslemeye devam 
etmenin çocukça, adaletsiz ve mantıksız 
olacağını anlayacaklardır. 
4 O zaman ışığı dinlerde arayacaklar ve ruhsal 
ıstırapları ve gerçeği bulmak için duydukları acı 
verici arzu içinde, öğretilerin sahteliğini 
ortadan kaldıracaklar ve ilahi özü keşfedene 
kadar çeşitli kültlerde buldukları yüzeysel ve 
dışsal her şeyi ortadan kaldıracaklar. (103, 42) 
5 İnsanlık nefret, şiddet ve bencillik tohumları 
ekmeye devam etmekten kesinlikle 
yorulacaktır. Ektiği her nefret tohumu öyle bir 
çoğalacak ki, güçleri hasadını toplamaya 
yetmeyecek. 
6 İnsani güçlerinin ötesindeki bu 
öngörülemeyen sonuç, onları nefes kesici ve 
çılgın rotalarında durduracaktır. Daha sonra, 
sadece bencilliğin olduğu yerde hayırseverliğin 
çiçek açmasına izin vererek tüm kalplerde bir 
mucize gerçekleştireceğim. 
7 İnsanlar yine tüm mükemmelliği, her şeyi 
bilme yetisini ve yüce adaleti Bana 
atfedecekler. İsa'nın şöyle dediğini 
hatırlayacaklardır: "Baba'nın isteği olmadan 
ağacın hiçbir yaprağı hareket etmez." Çünkü 
bugün dünyaya göre ağacın yaprağı, canlılar ve 
yıldızlar tesadüfen hareket ediyor. (71, 30) 
8 Sesim insanlığa ruhani bir şekilde kendini 
duyurduğunda, insanlar kendilerini özgürce 
ifade edemeseler de içlerinde her zaman var 
olan bir şeyin titreştiğini hissedecekler. 
Rabbinin sesinden cesaret alarak ayağa 
kalkacak ve çağrıma yanıt verecek olan ruh 
olacaktır. 



9 O zaman yeryüzünde yeni bir çağ başlayacak, 
çünkü artık hayata aşağıdan bakmayacaksınız, 
ona bakacak, onu tanıyacak ve ruhsal 
yücelişinizin yüksekliklerinden zevk alacaksınız. 
(321, 38 - 39) 
10 Ancak zihin artık ruhu gözlem yapmaya ve 
bilimi araştırmaya sevk etmediğinde, ama ruh 
zihni yüceltip ona rehberlik ettiğinde, insan şu 
anda kendisine anlaşılmaz görünen ve yine de 
zekasını ruhsallaştırır ruhsallaştırmaz 
kendisine ifşa edilecek olan şeyi keşfedecektir. 
(295, 37) 
11 Size ışığın her yerde, her ülkede, her kıtada 
görüneceği zamanın geleceğini söylemiştim. 
Bu ışık insanın ruhani eğitimine göre 
parlayacaktır. Ancak bu sayede yeni ve daha 
doğru bir yaratılış anlayışı, yeni bir maneviyat 
kavramı oluşacaktır. Bu şekilde ruhani 
gelişimin yeni bir aşaması başlayacaktır. (200, 
41) 
12 İnsanlar evrensel bir sevgiyle düşünmeye 
başladıklarında, her biri kendini 
mükemmelleştirmek, başkalarına daha iyi 
adalet göstermek ve onlara hizmet etmek için 
çaba gösterecektir. Tüm ceza korkusu gereksiz 
olacaktır; insan korkudan değil, inançtan 
dolayı yasalara itaat edecektir. Ancak o zaman 
insanlık ruhen ve aklen gelişmiş olacaktır. 
(291, 25) 
13 Benim bu tohumum insanlığı oluşturan 
halkların kalplerinde filizlendiğinde, insanların 
yaşamlarında mutlak bir değişim olacaktır. Eski 
zamanlardaki insanların yaşama, inanma, 
tapınma, "savaşma" ve düşünme biçimleri ile 
maneviyatı yaşayanlar arasında bir 
karşılaştırma yapılırsa, hem insan 
yaşamlarında hem de Tanrı'ya ruhsal 
tapınmalarında gösterecekleri fark ne kadar 
büyük olacaktır. 
14 Fanatizmin, putperestliğin, materyalizmin 
ve saçma inanç dogmalarının hüküm sürdüğü 
o dönemden itibaren taş üstünde taş 
kalmayacaktır. Atalarınız ve kendiniz 
tarafından gelecek nesillere miras bırakılan 
tüm hatalar ortadan kaldırılacaktır. İçinde 
iyiliğin ve gerçeğin özü olmayan hiçbir şey 
kalıcı olmayacaktır. Ama size miras kalan tüm 
iyi şeyleri koruyacaklar. 
15 Geçmişte olduğundan daha ruhani bir 
biçimde sunulan bu öğreti, kabul görmek ve 
bir yer edinmek için insanlar, uluslar, kiliseler 
ve mezhepler arasında mücadele etmek 
zorunda kalacaktır. Ancak kısa süreli karışıklık 

sona erdiğinde, insanlara barış gelecek ve 
sözümden her zaman taşıdığı anlamı 
aldıklarında sevinecekler. 
16 Tanrısallığım, ruhani yaşam ve 
varoluşunuzun amacı hakkındaki fikirler doğru 
kanallara aktarılacaktır, çünkü her insan 
Efendiniz, onun elçileri ve peygamberleri 
tarafından size benzetmeler ve alegorilerle 
anlatılan her şeyin iyi bir yorumcusu olacaktır. 
17 Bu ifade biçimi insanlar tarafından sadece 
kısmen anlaşılmıştır. Bu, onların artan ruhsal 
ve entelektüel kavrayış güçlerine uygun olarak 
onlar için tasarlanmış bir talimattı. Ancak her 
şeyi bir anda bilmek istediklerinden, sadece 
ruhani bir şekilde yorumlanabilecek şeylere 
maddi yorumlar getirdiklerinden, gittikçe daha 
fazla çelişki ve yanlış fikirlere saplandılar. (329, 
22 - 26) 
 
Tanrı'nın gönderdiği insanlar aracılığıyla 
aydınlanma 
18 Aranızda yaşamaları için büyük ışık ruhları 
göndereceğime dair size söz verdim. Bunlar 
sadece dünyaya yaklaşmak, bedenlenmek ve 
büyük bir restorasyon misyonunu yerine 
getirmek için zamanı beklemektedirler. 
19 Eğer o ruhlar bu dünyada yaşarlarsa, onlara 
ne öğreteceksiniz? Size doğrusunu söyleyeyim: 
Hiçbir şey! Çünkü onlar öğrenmek için değil, 
öğretmek için gelecekler. 
20 Çocukluklarından itibaren derin konular 
hakkında konuştuklarını duymak, bilim 
insanları ve ilahiyatçılarla sohbet ettiklerini 
görmek, deneyimleriyle yetişkinleri hayrete 
düşürmek ve çocuklara ve gençlere doğru yolu 
önermek sizi şaşırtacak. 
21 Bu ruhlardan birini rahmine alan ev 
kutsanmıştır. Elçilerimin görevlerini yerine 
getirmelerini engellemek isteyenlerin kefaret 
yükleri ne kadar ağır olacak! (238, 30 - 31) 
22 Size tekrar söylüyorum, dünyada büyük 
ışıkla donatılmış, yolunuzu aydınlatacak ve 
yaşamınızı sevgiyle ekecek insanlardan yoksun 
kalmayacaksınız. 
23 İnsanlık yeryüzünde her zaman bu 
insanların varlığına sahip olmuştur, ancak 
barışın solunduğu ve hakikatin hüküm sürdüğü 
yeni bir dünya yaratmak için yarattığınız sahte 
dünyayı ortadan kaldıracak olan yüksek ışık 
ruhlarından oluşan büyük lejyonların dünyaya 
geleceği zamanlar yaklaşmaktadır. 
24 İnsanların kötülükleri yüzünden çok acı 
çekecekler. 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. 
25 Onlar gelecek ve insanların yüreklerine 
sevgiyle hitap edecekler. Baba'nın 
doğruluğuyla dolu sözleri, ruhlarının 
alçakgönüllülük giysisini kibir, kendini 
beğenmişlik, sahte güç ve sahte ihtişamın 
ihtişamıyla değiştiren herkesin gururunu ve 
kibrini vuracaktır. 
26 Bunlar ilk ayağa kalkanlar olacak ve 
öfkeden titreyen parmaklarıyla elçilerime 
işaret edecekler. Ancak bu, hizmetkârlarımın 
maruz kaldıkları her denemede dünyaya 
getirdikleri gerçeğin büyük tanıklıklarını 
vermelerine hizmet edecektir. 
27 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 edecektir. 
28 Diğerleri bilim adamları arasında 
yükselecek ve ilhamlarının meyveleriyle 
bilimin gerçek nihai amacının insanın 
yoksullaşması ve yok olması değil, ruhsal 
mükemmelleşmesi olduğunu göstereceklerdir. 
29 Böylece, yaşamın her alanında 
hizmetkârlarım ortaya çıkacak, Yasamı 
yüreklerinde taşıyacak ve bu zamanda size 
söylediğim her şeyi sözlerle ve işlerle 
doğrulayacaklardır. (255, 43 - 47) 
  
İnsanoğlunun dönüşümü  
30 Size yeni bir dünyayı ve ruhanileştirilmiş bir 
insanlığı peygamberlikle duyuruyorum, ama 
bu söz bilindiğinde yine inanılmayacak. 
31 Nesiller birbiri ardına yok olacak, insanların 
kibri fırtınalar ve seller, salgın hastalıklar ve 
vebalar salacak ve insanlığın feryadı uzayı 
sarsacak. 
32 Ancak tüm bunlardan sonra, yeryüzünün 
yeni sakinleri, geçmiş nesillerin kendilerine 
miras bıraktığı ölçülemez deneyim 
hazinesinden yararlanarak, kendilerini 
sorgulama ve ruhsallaştırma yaşamına 
başlayacak ve ilahi tohum filizlenmeye 
başlayacaktır. 
33 Her ruhun içinde Benden gelen ilahi mikrop 
vardır ve tıpkı çocuklarınızın ebeveynlerinin 
özelliklerini veya karakterlerini miras almaları 

gibi, ruh varlıkları da eninde sonunda 
Cennetteki Babalarından miras aldıkları şeyi, 
yani sevgiyi ortaya koyacaklardır. (320, 9 - 11) 
34 Yeni Tufan'dan sonra gökkuşağı barışın ve 
insanlığın Rabbi ile ruhsal olarak yapacağı yeni 
antlaşmanın sembolü olarak parlayacaktır.... 
35 Kendinizi çetin bir savaşa hazırlamalısınız; 
çünkü hepiniz, silahları yücelik arayışı, nefret, 
dünyevi güç, ahlaksızlık, kibir, bencillik, yalan, 
putperestlik ve fanatizm olan kötülük 
ejderhasına karşı savaşmak zorunda 
kalacaksınız - insan yüreğinden doğan tüm 
kötülük güçlerine karşı, onları fethedene kadar 
büyük bir cesaret ve inançla mücadele 
etmeniz gerekecek. 
36 Tutkularınızın ejderhası ışık silahlarınızla 
öldürüldüğünde, insanların gözleri önünde 
yeni bir dünya belirecek - aynı olmasına 
rağmen yeni bir dünya; ama daha güzel 
görünecek. Çünkü o zaman insanlar bunu 
kendi refahları ve ilerlemeleri için kullanacak 
ve yaptıkları her şeye bir ruhsallaştırma ideali 
aşılayacaklardır. 
37 Kalpler yüceltilecek, insanların zihinleri 
aydınlatılacak, ruh kendi varlığına tanıklık 
edebilecektir. İyi olan her şey yeşerecek, 
canlandırıcı olan her şey insan işleri için tohum 
görevi görecektir. (352, 61 - 64) 
38 İnsan uçuruma batmıştır ve oraya varıncaya 
kadar vicdan ona eşlik etmiş, sesini duyurmak 
için uygun zamanı beklemiştir. Yakında bu ses 
dünyada hayal bile edemeyeceğiniz bir güçle 
duyulacak. 
39 Ancak bu, insanlığın gurur, materyalizm ve 
günah uçurumundan yükselmesine, tövbesinin 
gözyaşı nehirlerinde yıkanmasına ve 
ruhanileşme yolunda yukarı doğru 
evrimleşmeye başlamasına neden olacaktır. 
40 Tüm çocuklarıma yardım edeceğim, çünkü 
"ölüleri" mezarlarından dirilten Diriliş ve 
Yaşam Benim. 
41 Bugün insanlığa sunduğum bu yaşamda, 
insanlar Benim İsteğimi yerine getirecek ve 
özgür iradelerinden sevgiyle vazgeçecekler, 
Baba'nın İsteğini yerine getirenin ne bir kul ne 
de bir köle olduğuna, Tanrı'nın gerçek bir 
çocuğu olduğuna ikna olacaklardır. O zaman 
sevgi ve bilgeliğin meyvesi olan gerçek 
mutluluğu ve mükemmel huzuru 
tadacaksınız." (79, 32) 
42 Size söylüyorum, bu "Üçüncü Çağ "da - size 
imkansız görünse bile - insanlığın yenilenmesi 



ve kurtuluşu zor olmayacaktır, çünkü kurtuluş 
işi ilahi bir iştir. 
43 İnsanları ışığın ve gerçeğin yoluna geri 
getirecek olan Benim sevgim olacaktır. Her 
kalbe gizlice nüfuz eden, her ruhu okşayan, 
her vicdanda kendini gösteren sevgim, sert 
kayaları duyarlı kalplere dönüştürecek, 
materyalist insanları ruhani varlıklara ve 
katılaşmış günahkârları iyilik, barış ve iyi niyet 
sahibi insanlara dönüştürecektir. 
44 Sizinle bu şekilde konuşuyorum çünkü 
ruhunuzun gelişimini benden daha iyi kimse 
bilemez ve biliyorum ki bugünün insanı, büyük 
'materyalizmine', dünyaya olan sevgisine ve en 
büyük günah noktasına kadar gelişmiş 
tutkularına rağmen, sadece görünüşte 
'bedenin' ve maddi yaşamın kölesi olarak 
yaşamaktadır. Biliyorum: ruhunda Benim 
sevgimin sevgi dolu dokunuşunu hisseder 
hissetmez, yükünden kurtulmak ve bilinçsizce 
yürümeyi arzuladığı hakikat yolunda Beni takip 
etmek için hızla Bana gelecektir. (305, 34 - 36) 
45 Uyanık olun, tıpkı doğru yoldan sapanların 
dönüşüne tanık olacağınız gibi, Beni inkâr 
edenlerin de dönüşüne tanık olacaksınız. 
46 Hayatlarını yıkım unsurlarını ve güçlerini 
aramaya adamış olan bilim adamları, 
kıyametlerinin yaklaştığını hissettiklerinde, son 
günlerini dünyanın ahlaki ve maddi olarak 
yeniden inşasına adamak üzere hakikat yoluna 
geri döneceklerdir. 
47 Kibirleriyle ruhani varlıklar arasında Benim 
yerimi almaya çalışan diğerleri, 
alçakgönüllülükle Bana öykünmek için 
tahtlarından ineceklerdir. Ve bir zamanlar 
ulusları kışkırtan ve savaşları başlatan insanlar 
da suçlarını kabul edecek ve insanlığın barışı 
için korkuyla çabalayacaklardır. (108, 39) 
48 Işığım tüm kalplere nüfuz ettiğinde ve 
ulusları yöneten, onlara talimat veren ve 
yerine getirmeleri gereken en önemli görevleri 
olan herkes, vicdan olan o yüksek ışık 
tarafından yönlendirilmelerine ve ilham 
almalarına izin verdiklerinde, o zaman 
birbirinize güvenebilirsiniz, o zaman 
kardeşlerinize güvenebilirsiniz, çünkü ışığım 
herkesin içinde olacak ve ışığımda varlığım ve 
sevgi adaletim hüküm sürecektir. (358, 29) 
49 Öğretilerim insanlık tarafından yeniden 
duyulacak, ama Yasam insanlara geri döndüğü 
için değil, çünkü her zaman zihinlerinde yazılı 
olduğu için. Yasa'nın yoluna geri dönen 
insanlar olacaktır. 

50 Bu dünya benim benzetmemdeki savurgan 
oğlun görüntüsü olacaktır. Onun gibi, Baba'yı 
da kendi yerinde onu beklerken bulacak, onu 
sevgiyle kucaklayacak ve sofrasına 
oturtacaktır. 
51 Bu insanlığın Bana dönüş saati henüz 
gelmedi, mirasının bir kısmı da ona kalmadı; 
çıplak, aç ve hasta olana kadar ziyafetlerde ve 
zevklerde israf edecek ve sonra gözlerini 
Babasına dikecek. 
52 Dünya mallarının peşinden koşanlara birkaç 
"an" daha tanımak gerekir ki, hayal kırıklıkları 
o zaman tamamlanabilsin; böylece sonunda 
bedenin altınının, gücünün, unvanlarının ve 
zevklerinin onlara asla ruhlarının huzurunu ve 
esenliğini vermeyeceğine kendilerini ikna 
edebilsinler. 
53 Vicdan ışığında kendini sorgulama saati 
tüm insanlık için yaklaşmaktadır. Orada 
âlimler, ilahiyatçılar, bilim adamları, 
yöneticiler, zenginler ve hâkimler kendilerine, 
topladıkları ve insanlığa yemeleri için 
verebilecekleri manevi, ahlaki veya maddi 
meyvenin ne olduğunu soracaklar. 
54 O zamandan sonra, pek çok kişi Bana geri 
dönecek çünkü yeryüzünde sahip oldukları 
prestije rağmen, ruhlarının içine düştüğü 
boşluğu dolduracak bir şeyden yoksun 
olduklarını fark edecekler ki bu boşluk ancak 
ruhani yaşamın meyveleriyle beslenebilir. 
(173, 19-20 + 57- 58) 
55 Bugünün maneviyattan ve sevgiden yoksun 
insanlarından, Sözümde sık sık kehanet edilen 
nesilleri ortaya çıkaracağım. Ama önce bugün 
birbirlerini yanlış değerlendiren, birbirlerine 
karşı savaşan ve birbirlerini yok eden bu 
halklar üzerinde çalışacağım. 
56 O zaman, hükmümün infazı herkesin 
üzerinden geçtiğinde ve yabani otlar 
köklerinden söküldüğünde, artık "kanında" 
anlaşmazlık, nefret veya kıskançlık tohumları 
taşımayan yeni bir insanlık ortaya çıkmaya 
başlayacaktır, çünkü ebeveynlerinin "kanı" 
kendisini acı ve tövbe potasında arındırmıştır. 
57 İkinci Çağ'da size söylediğim gibi, onları 
kabul edeceğim ve onlara şöyle diyeceğim: 
"İsteyin, isteyin ve size verilecektir". Ama 
bugün ekliyorum: nasıl sorulacağını bilin. (333, 
54) 
 
Hayatın her alanında değişimler ve çalkantılar 
58 Maddi dünya, gezegen, çözülmeye yakın 
değildir, ancak bu hatalar ve günahlar 



dünyasının, karanlığın ve kötü bilimin sonu 
öğretilerimin ışığıyla gerçekleşecek ve onun 
yıkıntıları üzerine yeni bir ilerleme ve barış 
dünyası inşa edeceğim. (135, 5) 
59 İnsanlığın kısa bir süre içinde geçireceği 
dönüşüm büyük olacaktır. Toplumsal örgütler, 
ilkeler, inançlar, doktrinler, gelenekler, yasalar 
ve insan yaşamının tüm düzenleri 
temellerinden sarsılacaktır. (73, 3) 
60 İnsanlar, uluslar, ırklar ve halklar, 
yeryüzündeki tutsaklığından bıkan insan ruhu 
ayağa kalktığında, materyalizmin zincirlerini 
kırdığında ve ruhsal kurtuluşun coşkusunu 
haykırdığında, hepsi İlahi çağrıya cevap 
vermek zorunda kalacaktır. (297, 66) 
61 Yasamı gerçekten seven, Ruhsal Yasa ile 
dünyanınkini, yani ebedi güç ile geçici gücü 
birleştirebilecek insanların ortaya çıkacağı 
zaman gelecektir. 
62 Bu, geçmişte olduğu gibi ruhları 
köleleştirmek için değil, onlara ruhun gerçek 
özgürlüğü olan ışığa giden yolu göstermek için 
yapılacaktır. 
63 O zaman ahlak ailelerin bağrına geri 
dönecek, geleneklerinizde gerçek eğitim ve 
maneviyat yerleri olacaktır. Bu, vicdanın sesini 
duyuracağı ve çocuklarımın İlahiyatımla ruhtan 
ruha iletişim kuracağı, ırkların birleşeceği 
zaman olacaktır. 
64 Tüm bunlar pek çok farklılığın ve 
anlaşmazlığın ortadan kalkmasını 
sağlayacaktır; çünkü - dünyanız çok küçük 
olmasına rağmen - tek bir aile olarak nasıl 
birlikte yaşayacağınızı henüz anlayamadınız, 
Bana birleşik bir ibadet şekli sunamadınız. 
65 Eski Babil sizi halklar ve ırklar arasındaki bu 
ayrılığa mahkum etti, ancak ruhani 
tapınağımın insanların kalbinde kurulması sizi 
bu kefaretten kurtaracak ve birbirinizi 
gerçekten sevmenizi sağlayacaktır. (87,10) 
66 Öyle bir zaman gelecek ki, insanın ruhunu 
daha da geliştirme arzusu öylesine alevlenecek 
ki, bu gözyaşı vadisini uyumun hüküm sürdüğü 
bir dünyaya dönüştürmek için elindeki tüm 
araçları kullanacak, "imkansızı" başaracak, 
savaşları önlemek için fedakarlık ve insanüstü 
çaba gösterecektir. 
67 Bu dünyayı ayağa kaldıracak olanlar, insan 
yaşamından acı kadehini kaldıracak olanlar, 
geçmiş nesillerin körü körüne güç arayışları, 
maddiyatçılıkları ve tedbirsizlikleriyle yok 
ettikleri her şeyi yeniden inşa edecek olanlar 
bu insanlar olacaktır. 

68 Onlar Benim için gerçek tapınmayı - 
fanatizm ya da dışsal ve yararsız tapınma 
eylemleri olmaksızın tapınmayı - gözetenler 
olacaklardır. İnsanlığın, beşeri yasalarla ruhani 
yasalar arasındaki uyumun ve bunların yerine 
getirilmesinin insanların Tanrı'ya sunabileceği 
en iyi ibadet olduğunu anlamasını sağlamaya 
çalışacaklardır. (297, 68 - 69) 
69 İnsanlar arasında ayinlerin, sunakların ve 
kilise çanlarının zamanı artık sona eriyor. 
Putperestlik ve dini fanatizm son yaşam 
belirtilerini verecektir. Size sürekli olarak 
duyurduğum o savaş ve kaos zamanı 
gelecektir. 
70 Fırtınadan sonra tüm ruhani varlıklara barış 
geri döndüğünde, insanlar artık benim 
şerefime kraliyet sarayları inşa etmeyecek, 
kalabalıklar çan sesleriyle bir araya 
çağrılmayacak ve kendilerini büyük 
hissedenler kalabalıklar üzerinde güç 
kullanmayacak. İnsanlığa ruhani armağanların 
eşitliğini getirecek olan alçakgönüllülük, 
kardeşlik ve ruhanilik zamanı gelecektir. (302, 
37) 
71 Şimdiki zamanda, orakçı iyi meyve 
vermeyen her ağacı kesme göreviyle hazır 
bulunmaktadır. Bu büyük mücadelede sadece 
adalet ve hakikat galip gelecektir. 
72 Birçok kilise yok olacak, bazıları ise 
kalacaktır. Bazılarında gerçekler parlayacak, 
bazılarında ise sadece aldatmaca sunulacaktır. 
Ancak doğruluk orağı, yeryüzünde var olan her 
tohum elenene kadar kesmeye devam 
edecektir.  (200, 11) 
73 Bu benim öğretilerimin devamıdır, ama 
insanların yorumladığı gibi zamanların sonu 
değildir. Dünya uzayda yörüngede dönmeye 
devam edecek, ruh varlıkları dünyaya gelmeye 
ve kaderlerini gerçekleştirmek için enkarne 
olmaya devam edecekler. İnsanlar gelecekte 
de bu gezegende yaşamaya devam edecek ve 
sadece insanlar arasındaki yaşam biçimi 
değişecektir. 
74 İnsan yaşamının geçireceği değişiklikler 
büyük olacak, o kadar büyük olacak ki, size 
sanki bir dünya sona eriyormuş ve bir diğeri 
yeniden başlıyormuş gibi görünecek. (117, 14) 
75 Hepinizin gitmekte olduğu yer burasıdır; 
kalplerinizin gitmekte olduğunuzu düşündüğü 
uçuruma ve "ölüme" değil, sevinç ve huzur 
dolu yaşama doğru. 
76 Ruhsallaşma zamanınız gelmeden önce çok 
fazla acı deneyimlemeniz gerekeceği 



doğrudur. Ancak ne ölüm, ne savaş, ne salgın 
hastalık, ne de açlık bu insanlığın yaşam seyrini 
ve ruhsal gelişimini durduracaktır. Ben 
ölümden daha güçlüyüm ve bu nedenle yok 
olursanız sizi hayata geri döndürürüm ve 
gerekli olduğunda dünyaya dönmenize izin 
veririm. 
77 Sevgili insanlık, size hâlâ açıklayacak çok 
şeyim var, İlahi Bilgelik Kitabım hâlâ pek çok 
sürpriz barındırıyor. (326, 54) 
  

Bölüm 58 - Mesih'in Barış Krallığı ve 
Yaratılışın Tamamlanması  
 
Mesih'in barış krallığındaki belirleyici güç  
1 Size o büyük acıların yaşandığı zamanları 
duyurduğum gibi, karışıklık sona erdiğinde 
insanlar arasında uyumun geleceğini de 
söylüyorum. 
2 Kibirlenenler, kendilerini büyük görenler, 
hayır ve adaletten yoksun olanlar, yeryüzünde 
iyilik, barış ve adalet ilerlesin, maneviyat ve iyi 
bilim onların arasında gelişsin diye ahirette bir 
süre geri bırakılacaklardır. (50, 39 - 40) 
3 İnsanların yaşamlarında kötülük her zaman 
iyiliği bastırmıştır. Ama size tekrar söylüyorum, 
kötülük galip gelmeyecek, benim sevgi ve 
adalet yasam insanlığı yönetecek. (113, 32) 
4 O günlerin insanlığında enkarne olan ruhlar 
çoğunluk olarak kendilerini iyiliğe öylesine 
adamış olacaklardır ki, kötülüğe meyilli 
insanlar ortaya çıktıklarında, ne kadar güçlü 
olurlarsa olsunlar, önlerine koyacakları 
gerçeğin ışığına boyun eğmek zorunda 
kalacaklardır - şu anda olanların tam tersine. 
Çünkü yozlaşmışlar çoğunlukta olduğu için, 
kötü olandan iyiyi boğan, ona bulaşan ve onu 
kucaklayan bir güç yaratmışlardır. (292, 55) 
5 O zaman, ey öğrenciler, Yeni Yeruşalim 
insanların yüreğinde olacak. Ruhsallaşmanın 
yüksek derecelerine ulaşacaksınız ve ben de 
size mesajlarımı iletebilmeleri için aranızda 
enkarne olmaları için yalnızca büyük bir 
gelişime sahip ruhlar göndermekle 
kalmayacağım. Ayrıca sizin erdeminize ihtiyaç 
duyan ve aranızda yaşayarak günahlarından 
arınacak olan ruhları da size göndereceğim. 
6 O zamanlarda bugünün tam tersi olacak, Ben 
size saf ruhlar göndereceğim ve siz onları Bana 
lekelenmiş olarak geri vereceksiniz. (318, 46) 
 
Yeni adam  

7 İnsanlar pislikten, çamurdan ve günahtan 
yasaya ve erdeme yükselecek, sevgi ve lütuf 
yolunda yürüyeceklerdir. Ruhum her yerde 
hissedilecek, her göz Beni görecek, her kulak 
Beni duyacak ve her akıl Benim vahiylerimi ve 
ilhamlarımı kavrayacak. 
8 Beceriksiz ve eğitimsiz olduğu düşünülen 
insanlar birden kendilerini aydınlanmış ve 
peygamberlerime dönüşmüş olarak 
bulacaklar. Dudaklarından, kurumuş yüreklere 
billur su gibi akacak sözler dökülecek. 
9 Bu suyu peygamberler, benim olduğum 
bilgelik ve hakikat pınarından çekecekler; 
insanlar onda sağlık, saflık ve sonsuz yaşam 
bulacaklar. (68,38 - 39) 
10 Benim krallığım, Babalarına ve komşularına 
duydukları sevgiyle çarmıhlarını kucaklayan iyi 
niyetli çocuklar için ayrılmıştır. Sizinle 
konuştuğum bu krallık belirli bir yerde değildir, 
yaşadığınız dünyada ve tüm ruhani evlerde var 
olabilir; çünkü Benim krallığım barış, ışık, lütuf, 
güç, uyumdan oluşur ve tüm bunlara - sınırlı 
bir biçimde de olsa - bu yaşamda zaten 
erişebilirsiniz. Ruhani doluluğa yalnızca şu 
anda içinde yaşadığınız bu dünyanın ötesinde 
erişeceksiniz. (108,32) 
11 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar bugün 
ruhtan çok madde olsalar da, yarın maddeden 
çok ruh olacaklar. 
12 İnsanlar ruhlarını tamamen 
maddeleştirmeye çalışmışlardır, ancak bu tam 
maddeleştirmeyi başaramayacaklardır. Çünkü 
zihin bir pırlanta gibidir ve bir pırlanta toprağa 
düşmüş olsa bile asla böyle olmaktan 
vazgeçmez. (230, 54) 
13 İnsanlar bilimlerini, güçlerini, yeteneklerini 
ve kalplerini dünyadaki görevlerini ihmal 
etmeden ilahi Davamın hizmetine 
adayacaklardır. Ruhları ve bedenleri için 
sağlıklı olan zevklere yöneleceklerdir. 
Yenilenmeleri ve özgürlükleri için mücadele 
edecekler, kendilerine virüs bulaşmasına izin 
vermeyecekler, ihtiyaçları olmayan hiçbir şeyi 
almayacaklar. O zaman yolsuzluk, utanmazlık 
yeryüzünden kaybolacak, o zaman ruh 
bedensel kabuğu [ruhu] üzerinde mutlak 
hakimiyet kuracak ve hala bir bedende yaşıyor 
olsa da sevgi, kardeşlik ve barış dolu ruhani bir 
yaşam sürecektir. 
14 Bu, savaşların ortadan kalkacağı, karşılıklı 
saygı ve yardımlaşmanın olacağı, artık ne 
komşunuzun ne de kendi hayatınız üzerinde 
tasarrufta bulunamayacağınızı anlayacağınız 



zaman olacaktır. O zaman ne kendi 
yaşamınızın, ne çocuklarınızın ve eşlerinizin, ne 
de bu dünyanın sahibi olmadığınızı, tüm 
yaratılışın sahibinin Ben olduğumu 
bileceksiniz. Ama siz benim sevgili çocuklarım 
olduğunuz için, benim olan her şeyin de 
sahibisiniz. 
15 Ama ben tüm yaratılmışların Rabbi ve 
Sahibi olmama rağmen, yarattıklarımı 
öldüremem, kimseye zarar veremem ya da 
onlara acı çektiremem. O halde yaşamın sahibi 
olmayanlar neden kendilerine ait olmayanı 
elden çıkarmak için gasp etmişlerdir? 
16 Bu öğreti insanlar tarafından anlaşıldığında, 
ruhsal gelişimlerinde yukarıya doğru bir adım 
atmış olacaklar ve bu dünya ileri ruhsal 
varlıkların yuvası olacaktır. 
17 O zamandan sonra bu gezegende tekrar 
yaşayıp yaşamayacağınızı bilmiyorsunuz. Başka 
bir çağda gözyaşı, yıkım ve ölüm vadisi olan bu 
yeryüzü alemini görecek olan o lütuf 
zamanlarını deneyimleyecek olanları 
belirleyeceğim. 
18 Bu kadar çok acıya tanıklık eden denizler, 
dağlar ve tarlalar daha sonra bir barış yerine, 
öteki dünyaların bir görüntüsüne 
dönüşecektir. 
19 Savaşlar sona erdiğinde, krallığımın zaten 
size yakın olacağını ve o zaman ruhunuzun 
erdemler içinde çiçek açacağını size 
duyurdum. Öğretilerim tüm ruhani varlıklarda 
mevcut olacak ve Kendimi erkekler ve kadınlar 
aracılığıyla tanıtacağım. (231, 28 - 30) 
20 İnsanlığın itaat içinde yükseleceği bir çağ 
hazırladım. Torunlarınız bu dünyaya 
dökeceğim görkemi görecekler. 
21 Size yeryüzü cenneti olarak verdiğim bu 
dünyada Benim İsteğim yerine getirilmelidir ve 
yüksek bir gelişim seviyesine ulaşmış, 
mücadele etmiş ruhani varlıkların bu gezegene 
geleceği zaman gelecektir. İlahi ışığım 
yeryüzünü aydınlatacak ve yasalarımın yerine 
getirilmesi yeryüzünde hüküm sürecek. (363, 
44) 
 
Vaat edilen topraklar ve cennetin krallığının 
yansıması olarak yeryüzü  
22 Günahla kirlenmiş, suçla lekelenmiş, 
açgözlülük ve nefretle kirletilmiş olan bu 
dünya, saflığını yeniden kazanmak zorunda 
kalacaktır. İyi ve kötü arasında bitmek 
bilmeyen bir mücadele olan insan yaşamı, 
Tanrı'nın çocuklarının evi, barış, kardeşlik, 

anlayış ve asil özlemlerin yuvası haline 
gelecektir. Ancak bu ideale ulaşmak için 
insanların kendilerini ruhsal uyuşukluklarından 
uyandıracak sınavlardan geçmeleri gerekir. 
(169, 14) 
23 Günahlar, nefretler ve ahlaksızlıklar üzerine 
yeni bir dünya inşa etmeyeceğim; yenilenme, 
deneyim ve tövbenin sağlam temelleri üzerine 
inşa edeceğim; içinizdeki her şeyi 
dönüştüreceğim. Karanlıktan bile ışık fışkıracak 
ve ölümden yaşam yaratacağım. 
24 İnsanlar yeryüzünü kirletmiş ve saygısızlık 
etmiş olsalar da, yarın iyi işleriyle bu yurdu 
değerli kılacak, vaat edilen topraklar olarak 
tanınacak ve asil görevler yerine getirmek için 
buraya geleceklerdir. O halde dünyanın 
dönüşümünden kim şüphe edebilir? (82, 44 - 
45) 
25 Şu anda Kutsal Ruh'un tapınağını inşa 
ediyorum. Ancak inşa edildiğinde, artık 
toplantı evleri, kiliseler ve hac yerleri 
olmayacak ya da dini sembolleri, ayinleri ve 
gelenekleriyle birlikte varlık nedenlerini 
yitirmiş olacaklar. O zaman benim 
büyüklüğümü ve varlığımı hissedecek, evreni 
kilise ve komşunuza duyduğunuz sevgiyi 
ibadet olarak tanıyacaksınız. 
26 Doğa Ana'nın bağrından, biliminizi esenlik 
yolu haline getirecek yeni bilgiler fışkıracaktır, 
çünkü Tanrı'nın sesi olan vicdan tarafından 
doğru yola sokulacaktır. 
27 Beyin artık dünyanın efendisi değil, onu 
yönlendirecek ve aydınlatacak olan Ruh'un iş 
arkadaşı olacaktır. (126, 35 - 36) 
28 O zaman, dünya yenilenmiş özgürlüğüne 
kavuştuğunda ve İlyas'ın ışığıyla yönlendirilen 
bu doğru ve iyi yaşama girdiğinde, bu yaşamın 
ötesinde sizi bekleyen Ruhsal Yaşamın burada, 
yeryüzünde bir yansımasına sahip olacaksınız, 
o zaman Babanızın huzur ve ışığının sonsuza 
dek tadını çıkaracaksınız. 
29 Ama tüm ulusların İsrail ulusunu oluşturan 
kabileler gibi nasıl tek bir halk olarak 
birleşeceğini merak ediyorsanız, size şunu 
söylüyorum: endişelenmeyin, çünkü tüm 
uluslar "çöle" getirildiğinde, ziyaretler onları 
bir araya getirecek ve bu gerçekleştiğinde, tüm 
muhtaç kalplere gökten "yeni bir manna" 
yağacak. (160, 39) 
30 Nasıl ki Vaat Edilmiş Topraklar İsrail halkına 
dağıtıldıysa, tüm dünya da insanlığa 
dağıtılacaktır. Bu, doğru zaman geldiğinde - 
arınmadan sonra gerçekleşecektir. Bu 



dağıtımın gerçekleşmesi benim isteğim olduğu 
için, adalet ve eşitlik hakim olacak, böylece 
tüm insanlar tek bir iş üzerinde birlikte 
çalışabilecekler. (154, 49) 
31 Ahlakı ruhsallaşmadan kaynaklanan bir 
insanlığın ilerlemesini hayal edin; sınırları ve 
ulusal sınırları olmayan, dünyanın çocuklarına 
bahşettiği tüm yaşam araçlarını kardeşçe 
paylaşan bir insanlığı hayal edin. 
32 İnsan biliminin idealinde birbirini sevmek 
olsaydı, insan aradığı bilgiyi dua yoluyla elde 
etseydi nasıl olurdu hayal etmeye çalışın. 
33 İnsanların ayinlere ve dışsal ibadet 
biçimlerine sığınmak zorunda kalmadan, 
yaşamları boyunca sevgi, iman, itaat ve 
alçakgönüllülük ibadetlerini kabul etmenin 
Benim için ne kadar hoş olacağını düşünün. 
34 İnsanlar için yaşam ancak böyle olacaktır; 
çünkü bu yaşamda huzur soluyacak, 
özgürlüğün tadını çıkaracak ve yalnızca gerçeği 
içeren şeylerle besleneceklerdir. (315, 57 - 58) 
35 İnsanların günahları silinecek ve her şey 
yeni gibi görünecektir. Saflık ve bakirelik dolu 
bir ışık tüm yaratıkları aydınlatacak, yeni bir 
ahenk insanlığı selamlayacak ve o zaman 
insanların ruhundan Rablerine uzun zamandır 
beklediği bir sevgi ilahisi yükselecektir. 
36 En eski zamanlardan beri çocukları 
tarafından kirletilen Toprak Ana, bir kez daha 
en güzel bayramlık giysileriyle süslenecek ve 
insanlar artık ona "Gözyaşı Vadisi" demeyecek, 
onu kan ve gözyaşı tarlasına çevirmeyecekler. 
37 Bu dünya evrenin ortasında küçük bir 
mabet gibi olacak ve insanlar buradan 
ruhlarını tevazu ve Cennetteki Babalarına 
duydukları sevgiyle dolu bir birlik içinde 
Sonsuzluğa yükselteceklerdir. 
38 Çocuklarım yasamı zihinlerine ve sözümü 
yüreklerine kazıyacaklar ve geçmişte insanlar 
kötülükten zevk alıp günahtan haz 
duymuşlarsa, o zaman iyilikten başka bir 
idealleri olmayacak ve benim yollarımda 
yürümekten daha büyük bir zevk 
bilmeyecekler. 
39 Ancak insanın bu nedenle biliminden ya da 
uygarlığından vazgeçeceğini ve ilkel bir yaşam 
sürmek üzere ıssız vadilere ve dağlara 
çekileceğini düşünmeyin. Hayır, büyük bir 
ilgiyle baktığı bilim ağacının meyvelerinin 
tadını çıkarmaya devam edecek ve 
ruhsallaşması arttığında bilimi de artacaktır. 
40 Ancak zamanın sonuna doğru, insan tüm bu 
yolu kat edip ağaçtan son meyveyi 

kopardığında, daha önce kendisine çok büyük 
görünen işlerinin önemsizliğini anlayacak ve 
Ruhsal Yaşamı kavrayıp hissedecek ve onun 
aracılığıyla Yaratıcı'nın işine daha önce hiç 
olmadığı kadar hayran olacaktır. İlham yoluyla 
büyük vahiyleri alacak ve yaşamı sadeliğe, 
doğallığa, ruhsallaşmaya dönüş olacaktır. O 
günün gelmesi biraz zaman alacak, ama tüm 
çocuklarım onu görecek. (111, 12-14) 
 
Yaratılışın tamamlanması  
41 Büyük Evrensel Yargı için tüm çocuklarımı 
toplayacağım vadiyi hazırlıyorum. 
Mükemmellikle yargılayacağım, sevgim ve 
merhametim insanlığı kucaklayacak ve o gün 
tüm kötülüklerinizden kurtuluş ve şifa 
bulacaksınız. 
42 Bugün, günahlarınızın kefaretini öderseniz, 
ruhunuz arınsın. Bu şekilde, her biriniz için 
sağladığım mirası Benden almaya hazır 
olacaksınız. (237, 6) 
43 Aşkım tüm insanları ve tüm dünyaları bir 
araya getirecek. Benim önümde ırklar, diller ve 
kabileler arasındaki farklılıklar, hatta ruhsal 
gelişimde var olan farklılıklar bile ortadan 
kalkacaktır. (60, 95) 
44 Ruhum her ruh varlığının üzerine inmiştir 
ve meleklerim evrenin her yerindedir, her şeyi 
düzene ve doğru yola sokmak için emirlerimi 
yerine getirmektedir. O zaman, herkes 
görevini yerine getirdiğinde, cehalet ortadan 
kalkacak, kötülük artık var olmayacak ve bu 
gezegende sadece iyilik hüküm sürecektir. 
(120, 47) 
45 Çocuklarımın kendilerini 
mükemmelleştirdikleri tüm dünyalar sonsuz 
bir bahçe gibidir. Bugün hala körpe filizlersiniz, 
ama size söz veriyorum ki öğretilerimin berrak 
suyundan mahrum kalmayacaksınız ve onların 
sulamasıyla bilgelik ve sevgide giderek daha 
fazla artacaksınız; ta ki sonsuzlukta bir gün 
ağaçlar bolca olgunlaşmış meyve verdiğinde, 
ilahi bahçıvan kendi sevgisinin meyvelerini 
tadarak işinde kendini yenileyebilir. (314, 34) 
46 Mücadelenin sonunda, tüm çocuklarım 
ruhani yuvada ebediyen birleştiğinde, her 
birinizin ilahi çalışmaya yapıcı veya onarıcı bir 
şekilde katıldığınız gerçeğini kabul ederek, 
Yaratıcı olarak benim sonsuz mutluluğumu 
paylaşmalarını istiyorum. 
47 Sadece ruhsal varlıklar olarak, başlangıçtan 
beri yarattığım hiçbir şeyin kaybolmadığını, 



her şeyin Bende yeniden dirildiğini, her şeyin 
canlandığını ve yenilendiğini keşfedeceksiniz. 
48 Böylece, pek çok varlık uzun bir süre 
boyunca yoldan çıktığında; pek çoğu yaşam 
işleri yerine yıkıcı işler yaptığında, yoldan 
çıktıkları zamanın sadece geçici olduğunu ve 
ne kadar kötü olursa olsun işlerinin Ebedi 
Yaşamda telafi bulacağını ve durmaksızın 
yaratıcı olan işimin iş arkadaşlarına 
dönüşeceklerini göreceklerdir. 
49 İnsanlığın yeryüzünde geçirdiği birkaç 
yüzyıllık günah ve karanlık, sonsuzlukla, sonu 
olmayan bir evrim ve barış zamanıyla 
kıyaslandığında nedir ki? İrade özgürlüğünüz 
nedeniyle Benden ayrıldınız ve vicdanınızın 
yönlendirmesiyle Bana geri döneceksiniz. (317, 
17 - 20) 
50 Bu dünya ebedi değildir ve ebedi olması da 
gerekmez. Bu ev artık varlık nedeni olan 
amaca hizmet etmediğinde ortadan 
kalkacaktır. 
51 Ruhunuz artık bu yaşamın verdiği derslere 
ihtiyaç duymadığında, çünkü başka bir 
dünyada daha yüksek dersler beklemektedir, o 
zaman bu yaşam mücadelesinde edindiği bilgi 
ışığına dayanarak şöyle diyecektir: Şimdi ne 
kadar net bir şekilde anlıyorum ki, bu yaşamın 
tüm talihsizlikleri sadece daha iyi anlamak için 
ihtiyaç duyduğum deneyimler ve derslerdi. 
Acılar beni ağırlaştırdığında o "günlük iş" bana 
ne kadar uzun geldi. Öte yandan, her şey 
bittiğinde - sonsuzluk karşısında bana ne kadar 
kısa ve geçici görünüyor! (230, 47) 
52 En büyük yıldızlardan sizin bakışlarınızla zar 
zor algılanabilen varlıklara kadar tüm 
yaratılışın övgüsünü aldım. 
53 Her şey gelişime tabidir, her şey yoluna 
girer, her şey ilerler, her şey değişir, daha da 
gelişir ve kendini mükemmelleştirir. 
54 O zaman, mükemmelliğin zirvesine 
ulaştığında, ruhani gülümsemem evren 
boyunca sonsuz bir şafak gibi olacak ve her 
leke, sefalet, acı ve kusur ortadan kalkacaktır. 
(254, 28) 
 
Yaratılışın yeniden tesis edilen ahengine övgü 
ilahisi  
55 Ruhumda henüz kimsenin duymadığı bir 
övgü ezgisi var; ne gökte ne de yerde kimse 
onu bilmiyor. 
56 Acı, sefalet, karanlık ve günah ortadan 
kalktığında bu şarkı tüm evrende duyulacaktır. 

57 Bu ilahi tonlar tüm ruhani varlıklarda 
yankılanacak ve Baba ile çocuklar bu uyum ve 
mutluluk korosunda birleşeceklerdir. (219, 13) 
58. Kendimi içinizde bir muzaffer olarak 
yükseltmek istiyorum - Babanızı içinizdeki 
kötülüğü yenen Ev Sahiplerinin Kralı olarak ve 
kendinizi ruhsal onurla dolu, hoşnutluk ve iç 
huzuruyla dolu askerler olarak görmenizi 
istiyorum. 
59 O zaman zaferlerin en büyüğünde Evrensel 
Uyum ilahisi duyulacak - o zafer gelecek ama 
ne Babanız ne de siz sevginiz sayesinde 
"yenildiğiniz" için kederlenmeyeceksiniz. 
60 "Yenilenimiz" ruhani varlıklar olmayacak - 
kötülük, tüm karanlıklar, günahlar ve kusurlar 
olacak. 
61 Baba'nın zaferi, karanlığa ve kötülüğe kök 
salmış olan tüm geri kalmış ruhların 
kurtuluşundan ibaret olacaktır. 
62 Herhangi birinin kaybolacağına 
inanıyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer tek bir ruh 
bile kurtuluşa ermeseydi, ben artık Tanrı 
olmazdım. 
63 İblis olarak adlandırdığınız herkes de aynı 
şekilde Tanrı'dan gelen ruhani varlıklardır ve 
bugün hala yoldan sapmışlarsa, onlar da 
kurtuluş bulacaklardır. 
64 Gerçek ışık onların içinde ne zaman olacak? 
O zaman, ışığın ruhani ev sahipleriyle birlikte, 
dualarınızla, sevgi ve merhamet 
çalışmalarınızla onların cehaletine ve 
günahlarına karşı savaşın. 
65 ve mükemmel mutluluğunuz Rab'bin Büyük 
Günü olacaktır. Evrensel Ziyafet, hepinizin 
O'nun Sofrasında Ebedi Yaşam Ekmeğiyle 
besleneceğiniz zaman gerçekleşecektir. (327, 
47 - 48) 
66 Ben size görkemimin mirasçıları 
olduğunuzu söylemedim mi? O halde eksik 
olan tek şey, sizin olabilmesi ve tadını 
çıkarabilmeniz için liyakat kazanmanızdır. 
67 Yarattığım her şey Benim için değil, 
çocuklarım içindir. Sadece senin mutluluğunu, 
sonsuz saadetini istiyorum. (18, 60 - 61) 
68 Varlıkları canlandıran ve organizmalara 
hayat veren tüm güç Bana geri dönecek; 
dünyaları aydınlatan tüm ışık Bana geri 
dönecek ve yaratılışın krallıklarına dökülen 
tüm güzellik yeniden Baba'nın Ruhu'nda 
olacak; ve bir kez Ben'de olduktan sonra, bu 
yaşam tüm ruhsal varlıklara, Rab'bin 
çocuklarına dökülecek olan Ruhsal Öz'e 
dönüşecek; çünkü size verdiğim 



armağanlardan sizi asla mahrum 
etmeyeceğim. 
69 Bilgelik, sonsuz yaşam, uyum, sonsuz 
güzellik, iyilik, tüm bunlar ve daha fazlası 
Rab'bin çocuklarında, O'nunla birlikte 
mükemmellik yerinde yaşadıklarında olacaktır. 
(18,54-56) 
 

XIV Büyük Görev 
 

Bölüm 59 - Tanrı'nın yeni sözünü 
yayma görevi  
 
Kitap ciltleri, alıntı baskılar ve çevirilerin 
üretimi için talimatlar  
1 Bu, insanlıkla konuşmak zorunda olduğum 
ilan edilmiş zamandır ve sizden, öngörülerimi 
yerine getirerek, size verdiğim bu sözle ciltler 
dolusu kitap derlemenizi, daha sonra 
bunlardan alıntılar ve analizler yapmanızı ve 
bunları hemcinslerinizin dikkatine sunmanızı 
istiyorum. (6, 52 o.) 
2 Sözlerimden bir kitap derleyin, anlamını 
ondan alın, böylece öğretilerimin saflığı 
hakkında gerçek bir fikir edinirsiniz. Ses 
taşıyıcısı tarafından iletilen kelimede hatalar 
keşfedebilirsiniz, ancak anlamda değil. 
Vericilerim her zaman hazır değildi. Bu 
nedenle size onu yüzeysel olarak 
okumamanızı, mükemmelliğini 
keşfedebilmeniz için anlamına nüfuz etmenizi 
söyledim. Anlayabilmeniz için dua edin ve 
derin düşünün. (174, 30) 
4 Bu Sözü size getirdim ve kendi dilinizde 
işitmenizi sağladım, ama daha sonra herkes 
tarafından bilinmesi için onu başka dillere 
çevirme görevini size veriyorum. 
5 Bu şekilde gerçek "İsrail Kulesi "ni inşa 
etmeye başlayacaksınız - tüm halkları ruhsal 
olarak bir araya getiren, tüm insanları İsa'nın 
ağzından size söylediğinde dünyada 
deneyimlediğiniz o ilahi, değişmez ve ebedi 
yasada birleştiren: "Birbirinizi sevin!" (34, 59 - 
60) 
6 Sözümün, yeryüzüne yayılması gereken 
kitaplar oluştuğunda, Benden çıktığı gibi saf ve 
kusursuz bir şekilde basılmasını istiyorum. 
7 Kitaplarınıza bu şekilde girmesine izin 
verirseniz, ondan insanlığı aydınlatacak bir ışık 
akacak ve manevi anlamı tüm insanlar 

tarafından hissedilecek ve anlaşılacaktır. (19, 
47 - 48) 
8 Öğretimi size emrediyorum ki, onu size 
verdiğim aynı biçimde hemcinslerinize 
aktarabilesiniz. Ancak bunu öğretirken asla 
şiddet içeren bir şekilde tartışmayın. 
Bilmediğiniz şeyleri yargılamaktan sakının, 
ancak saf bir örneğin insanları ruhaniliğe 
dönüştürmek için yeterli olacağını anlayın. 
(174, 66) 
9 Pek çok kişi tarafından sevinçle karşılanacak 
olan Müjde'yi paylaşabilmek için kendinizi 
hazırlayın. 
10 Size "hepsinden" değil, "birçoklarından" 
diyorum, çünkü bazıları size İlk Çağ'da Tanrı 
tarafından kendilerine açıklananların ve 
Mesih'in insanlara getirdiklerinin kendileri için 
yeterli olduğunu söyleyebilir. 
11 İşte o zaman, Benim tarafımdan harekete 
geçirilen ve esinlenen dudaklarınız, inanmayan 
insanlara, Tanrı'nın geçmiş zamanlarda 
insanlara bahşettiği tüm gerçekleri bilmek için 
yeni vahyi bilmenin gerekli olduğunu söylesin. 
(292, 67) 
 
Tanrı'nın yeni Sözü'nü bilme hakkı  
12 Ey çok sevilen halk, yeryüzünün farklı 
yollarına doğru yola çıkmanız gerekir. Bakın, 
Meksika ulusunda bile pek çok kişi henüz 
çalışmalarımı kabul etmedi. 
13. Ruhen muhtaç olmalarına rağmen benim 
adıma çalıştıklarını iddia edenlerin dünyada 
nasıl yükseldiklerini görün. 
14 Ama siz, Benim Tanrısallığım tarafından bol 
bol kutsanmış olanlar, sizin göreviniz nedir? 
Öğrettiklerimi duyurmak için. Kendinizi 
dünyadan saklamamalı ya da ihtiyacı olan 
yardımı ondan esirgememelisiniz. (341, 16) 
15 Burada sizi sessizlik içinde hazırlıyorum; 
bundan sonra, Sözümün tüm yüreklere 
ulaşması için yolları açmak üzere yola çıkmanız 
gereken gün gelecek. 
16 O zaman dünya acı çekerek arınacak ve 
sözüm artık ona yabancı bir dil olarak değil, 
kalbin ve ruhun kolayca anlayıp 
hissedebileceği bir şey olarak görünecek. 
17 Sana gerçeği ve sevgiyi anlatan kitabı 
veriyorum ki, onu tüm insanlığa ulaştırabilesin. 
18 Yeryüzünde size gitmenize gerek olmadığını 
söyleyebileceğim hiçbir halk yoktur, çünkü 
onların bu vahye ihtiyaçları yoktur. Hangi ulus 
gerçekten Hıristiyan olduğunu iddia edebilir - 
sadece ismen değil, sevgisi, merhameti ve 



bağışlayıcılığıyla? Hangi ulus maneviyatını 
kanıtlayabilir? Dünyanın neresinde birbirlerini 
seviyorlar? İnsanlar İsa'nın öğretilerini 
gerçekten nerede takip ediyor? (124, 15 - 16) 
19 Bu mesaj tamamlandığında, artık bu 
vericiler aracılığıyla konuşmayacağım, ama 
Kendimi ruhlarda gizlice göstereceğim. 
20 Ama onu işitenlerin yüreklerine kazınan ve 
yeni bir kitapta yazılı olan sözüm, dünya 
halklarına ve uluslarına bir barış tohumu, 
gerçek bilginin ışığı, insanların bedenine ve 
ruhuna eziyet eden her kötülüğe bir çare 
olarak getirilecektir. 
21 Sözüm elçilerim istediğinde değil, ben 
istediğimde yüreklere ulaşır. Çünkü 
tohumumu gözeten, toprağını hazırlayan ve 
yolunu açan ben olacağım. Bunu halklara, 
uluslara ve ailelere akıllıca, doğru zamanda 
ulaştıracak olan Ben olacağım. 
22 Zaten beklendiği zaman, kalpler vaatlerimi 
hatırladıkları için beklenti içinde olduklarında, 
derin rüyalarından, kendini 
beğenmişliklerinden, kibirlerinden, 
materyalizmlerinden ve kibirlerinden 
uyandıklarında gelecek. (315, 28 - 29) 
23 Halkıma, mesajımı tüm uluslara 
ulaştırmaları için gerekli araçları sağlayacağım. 
Yolda, bildirilerimi dünyanın öbür ucuna 
taşımasına yardımcı olacak iyi niyetli insanlar 
bulmasını sağlayacağım. (323, 75) 
24 Yasa senin aracılığınla yeni kuşaklara 
yeniden duyurulacak. Bu yüzden size hazırlıklı 
olmanız gerektiğini söyledim. Çünkü sen 
geleceğin yolunu hazırlamak için geldin; öyle 
ki, gelecekte yeni kuşaklar artık putperest 
olmayacak ve insanlığı kandırmak için 
aralarında sahte peygamberler çıkmayacak. 
25 Bütün bunları dünyaya açıklamalısın, İsrail. 
Farklı dünya görüşlerinin ortaya çıktığı bu 
zamanda, mezhep mezhebe karşı yükselecek, 
mezhepler kendi aralarında savaşacak ve sizi 
de reddedeceklerdir. 
26 Ama siz ışığın ve esenliğin çocukları 
olduğunuza göre, onlara şöyle demelisiniz: 
"Gerçek, Üçüncü Antlaşma'nın anlamında 
saklıdır, Rab'bin bu zamanda varlığına ve 
gelişine tanıklık vardır." 
27 Bu kitabı insanlığa gösterecek ve yasamı 
yerine getirerek onun doğruluğuna tanıklık 
edeceksiniz. (348, 42 - 43) 
 
Ruh Doktrininin yayılması için talimatlar  

28 Anlayın, insanlar: Bu "Üçüncü Çağ "da, bu 
İlahi tezahürü deneyimlemiş tanıklar olarak, 
bu mesajı çok sadık ve gerçek bir şekilde 
yayma göreviniz var. Sizler insanlığa İyi Haber'i 
getirmek, hemcinslerinize Ruhani Yolu - sizi 
barışa, gerçek ışığa ve her şeyi kucaklayan 
kardeşliğe götüren tek yolu - öğretmek üzere 
çağrıldınız ve seçildiniz. (270, 10) 
29 Sabırlı ve anlayışlı olun, çünkü insanlığın 
tanıyacağı siz değilsiniz, benim eserim, benim 
öğretilerimdir ve bu ebedidir. Göreviniz, 
insanlığa mükemmelliğe doğru bir adım 
atmanın yolunu gösteren mesajı sözleriniz ve 
eylemlerinizle iletmektir. (84, 11) 
30 Sağlam topraklar üzerine inşa edin ki, 
içinizde inşa ettiğim maneviyat ve yenilenme, 
imansızlar tarafından yıkılmasın. 
31 Ama dünyadan korktuğunuz için bu gerçeği 
saklamamalısınız; onu günün parlak ışığında 
dünyaya göstermelisiniz. Bu zamanda dua 
etmek ve Beni sevebilmek için yeraltı 
mezarlarını ziyaret etmeyeceksiniz. 
32 Benim hakkımda herhangi bir şekilde 
konuşurken ya da tanıklık ederken çekinmeyin, 
çünkü o zaman insanlar Kendimi size 
tanıttığımı kabul etmeyecekler, çok sayıda 
hasta ve düşkünün iyileştiğinden ve 
acılarından kurtulduğundan kuşku duyacaklar, 
imanınızı ateşlemek için yaptığım mucizeleri 
inkâr edecekler; bunları yapamayacağım; 
bunları yapamayacağım; bunları 
yapamayacağım; bunları yapamayacağım 
33 Öğretilerimin kitabını size bırakacağım ki, 
dünyaya şöyle diyebilesiniz: "İşte, Üstat'ın 
miras olarak bıraktığı şey budur." Ve 
gerçekten, Sözümün okunduğunu duyan kaç 
kişi iman edecek ve kaç günahkâr yenilenecek! 
34 Yaşamınızdaki denemelerin sizi hazırlıksız 
yakalamaması için tüm bu öğretileri yürekten 
alın. (246, 69 - 70) 
35 Kaç tane öğreti, kaç tane Tanrı'ya tapınma 
biçimi ve ruhani ve insan yaşamı 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. 
36 Nerede bir hata, cehalet ya da kötülük 
bulursanız bulun, Benim olduğu için safsızlık ya 
da hatayla hiçbir karışım içermemesi gereken 
Öğretimin özünü yayınız. 
37 Benim talimatım mutlaktır, kapsamlı ve 
mükemmeldir. (268,58 - 60) 



38 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 savaşsalar da savaşta asla yenilmeyecekler 
çünkü erdemleri onları tüm sınavların 
üstesinden getirecek. 
39 Ama vicdanlarının sesini duymazdan 
gelenler, Sözüme itaat etmeyenler ve Bana 
ihanet edenler, her zaman düşmanlarının 
merhametine kalacak, barış içinde 
yaşamayacak ve ölüm korkusu duyacaklardır. 
(252, 24 - 25) 
40 İnsanlar, dünyadaki savaşlar sona ermeden 
önce, ne şekilde olduğunu henüz bilemeseniz 
de, sevgi yasam tüm ruhani varlıklara 
dokunacaktır. 
41 Bu ruhani ışık mesajı da insanlara 
ulaşacaktır, ancak bu sadece siz güçlü 
olduğunuzda gerçekleşecektir. 
42 Hiç kimse ikna olmadıkça bu çalışmanın 
gerçek olduğunu söylemeye cesaret edemez, 
çünkü o zaman kimse size inanmayacaktır. 
Ancak inancınız kesin ve kanaatiniz doğruysa, 
hiç kimse sizi Müjde'yi tüm kalplere 
ulaştırmaktan alıkoyamayacaktır. (287, 52-53) 
 

Bölüm 60 - Mesih'in Ruhuyla Çalışmak  
 
Yeni öğrencilerin sahip olması gereken 
nitelikler, erdemler ve beceriler 
1 Bu zamanda görevinizi yerine getirmek için 
kendinize bir yol açmak size ne kadar zor 
görünüyor. Ama size bunun zor olmadığını 
söylüyorum çünkü insanlık mesajımı almaya 
hazır. 
2 Her zaman zayıflar savaş karşısında 
umutsuzluğa kapılmış, güçlüler ise yasama 
olan inancın her şeyin üstesinden geldiğini 
göstermiştir. Senin kaderin, İsrail, dünyaya 
sürekli yeni mesajlar ve vahiyler duyurmak 
olmuştur, bu yüzden bazen inanç bulup 
bulamayacağından şüphe ediyorsun. 
3 ama endişelenme, sana emanet ettiğim 
tohumu al ve ek. Çorak olduğunu 
düşündüğünüz tarlaların Sözümün gerçeğiyle 
verimli hale getirildiğinde ne kadar çok meyve 
verdiğini göreceksiniz. 
4 Kendinizi değersiz hissettiğiniz için görevinizi 
yerine getirmekte başarısız olmayın. Size 
doğrusunu söyleyeyim, bir görevi olup da onu 
yerine getirmeyi ihmal eden kişi, Yasa'ya 

bilerek saygısızlık eden kişi kadar kötü 
davranmış olur. 
5 Unutmayın ki, sonunda Baba sizden hesap 
soracaktır - hem yaptığınız kötülükler hem de 
yapmaktan kaçındığınız şeyler için. Bilin ki, 
hem bir hem de diğer günah ruhunuza acı 
verecektir. 
6 Öğretimi yay, halkıma Sözümden söz et, 
onları sevgi eserlerinle ikna et, onları Beni 
dinlemeye davet et; kalabalıklarla birlikte 
geldiklerinde ve yüreklerinde iman ışığı 
tutuştuğunda, onlara Yeni İsrail Halkı'nın 
çocukları diyeceğim. (66, 14 - 17) 
7 Bataklıktan, pislikten ve bencillikten, 
hemcinsleri için hizmet ve aktif hayırseverlik 
dolu bir yaşama yükselenlere, öğretilerimin 
günahkârları yenilemek için ışık ve lütuf 
içerdiğini örnek olarak göstereceğim. Bu örnek 
tüm kalplere yayılacaktır. 
8 Bana tanıklık edenlerden olmayı kim 
istemez? Ama size doğrusunu söyleyeyim, 
eğer davranışlarınız gerçekten yürekten 
değilse, hemcinsleriniz arasında meyve 
vermeyecek ve onların size ikiyüzlü ve sahte 
vaizler dediklerini sık sık duyacaksınız. Ve 
bunun senin başına gelmesini istemiyorum. 
9 Günümüzde ve bu çağda insanları 
kandırmanın çok zor olduğunu bilmelisiniz. 
Zihinleri uyanıktır ve varoluşlarının 
maddeselliği içinde kaybolmuş olsalar bile, her 
ruhani tezahüre karşı duyarlıdırlar. Ama eğer 
hemcinslerinizi kandıramazsanız, Babanızı 
kandırabilir misiniz? 
10 Efendi'nin sevgisi varlığınıza yerleşsin ki, 
O'nun sizi bağışladığı gibi siz de düşmanlarınızı 
bağışlayabilesiniz. O zaman kalbiniz insanlar 
arasında bir cankurtaran halatı gibi olacaktır. 
(65, 44 - 46) 
11 İnsanlardan korkmayın, çünkü size 
doğrusunu söyleyeyim: Senin ağzından 
konuşacağım, senin aracılığınla sözüme 
tanıklık edeceğim ve bunun yankısı dünyanın 
uçlarına, büyüklere, küçüklere, yöneticilere, 
bilim adamlarına ve ilahiyatçılara ulaşacak. (7, 
37) 
12 Size bir kez daha söylüyorum, 
yüzleşmekten kaçınmamalısınız. Bu nedenle, 
insan kardeşlerinize Rab'bin size geldiğini 
büyük bir doğallıkla söyleyin. 
13 Onlara çarmıhta ölen kişinin İsa olduğunu 
söyleyin - Mesih'in kendisini sakladığı beden, 
"Tanrı Sözü "nün içinde yaşadığı canlı tapınak; 
ama İlahi Sevgi olan Mesih'in yaşadığını ve 



onları Ruhsal Krallığına götürecek yolu 
öğretmek için Ruh'ta çocuklarına geldiğini 
söyleyin. (88, 62 - 63) 
14 Mezheplerin ve tarikatların yargılarından ve 
alaylarından korkmayın. Onlar, ellerinde 
peygamberlik kitapları olmasına rağmen, 
onları doğru yorumlamayan ve bu nedenle 
Beni nasıl bekleyeceklerini bilmeyenlerdir. Öte 
yandan, Kutsal Ruh olarak dönüşümü anlatan 
peygamberlik sözlerini bilmeyen sizler Beni 
bekliyordunuz. Şimdi "Üçüncü Zaman" geldi, 
ama insanlık Müjde'yi nasıl yorumlayacağını 
anlamadı (33:26). 
15 Böylesine büyük bir maddileşme ve zihin 
karmaşasının yaşandığı bir çağda insanlığı 
maneviyata erişmeye nasıl teşvik 
edebileceksiniz? 
16 İşinizin zor olduğunun, bunu başarmak için 
mücadele ederken güçlü ve sabırlı olmanız 
gerektiğinin farkında olun. 
17 Yasam'a verdiğiniz yanlış yorumu ve Bana 
ibadetinizi sunuş şeklinizdeki kusurları 
düzeltmek için büyük bir çaba göstermelisiniz. 
18 Ancak fikirlerinizi ve tapınma biçimlerinizi 
bir anda değiştiremeyeceğinizi, bunu 
yapabilmek için sabır ve iyi niyetle 
donanmanız ve işlerinizle sevgiye örnek 
olmanız gerektiğini unutmamalısınız. (226, 60) 
19 Yalnızca yüreği temiz olanlar mesajımı 
yaymak üzere ülkelere ve uluslara doğru yola 
çıkabilir, çünkü bu işin doğruluğuna tanıklık 
etmeye layık olanlar yalnızca onlar olacaktır. 
20 Bu elçiler kendilerini bekleyen topraklara 
doğru yola çıktıklarında, kalplerindeki tüm dini 
fanatizm çoktan sönmüş olmalı, artık 
dalkavukluk ya da hayranlık için en ufak bir 
arzu duymamalı ve yaptıkları sevgi işi için 
ellerini dünyanın parasıyla lekelemeye cesaret 
edememelidirler. 
21 Mucize satmayacaklar, aralarında sevgi için 
fiyat belirlemeyecekler. Onlar efendi değil, 
hizmetkâr olmalıdır. 
22 Gerçek alçakgönüllülüğün büyüklüğünü 
anlayacağınız zaman gelecek ve o zaman 
hizmetkâr olmayı bilen kişinin iyilik yapma ve 
merhamet yayma görevinde gerçekte özgür 
olduğunu ve yaşamında ona iman, güven ve 
huzurun eşlik ettiğini fark edeceksiniz. (278, 11 
- 12) 
23 Ruhunuz benim öğretimi insan 
kardeşlerinize öğretmeye hazır olduğunda 
bunu hissedeceğinizi söylüyorum. Çünkü bu, 
kendinizi bulduğunuz zaman olacaktır. O 

zaman vicdanın sesini açıkça duyacaksınız. 
Sizde durum böyle olmadığı sürece, Beni 
gerçekten hissedemeyeceksiniz. (169,36) 
24 Bu sözü dikkatle dinleyin ki, daha sonra onu 
yorumlayabilesiniz ve hemcinslerinizin 
yüreklerine ekebilesiniz. Onu anlamakla 
yetinmeyin; ondan söz edin, örnek olun ve 
çalışmalarınızla öğretin. Duyarlı olun ki, ne 
zaman konuşmanız ve ne zaman eylemlerinizin 
öğretime tanıklık etmesi için uygun zaman 
olduğunu bilebilesiniz. 
25 Sözümü yaymanız için size tek bir dil 
veriyorum ve bu dil tüm insanlar tarafından 
anlaşılacak olan ruhani sevgidir. 
26 Bu, insanların kulağına ve yüreğine hoş 
gelen bir dildir ve yüreklerinde inşa ettikleri 
Babil kulesini taş taş yıkacaktır. O zaman 
benim yargım sona erecek, çünkü herkes 
kendini kardeş sayacak. (238, 27 - 28) 
27 Ancak kendinizi içsel olarak 
dönüştürdüğünüzde, mesajımı yaymanız için 
sizi dünyaya göndereceğim. Çünkü ancak 
öğrencilerde ruhanilik gerçek olduğunda, 
Benden aldıklarını nasıl aktaracaklarını 
bileceklerdir. (336, 38) 
28 Unutmayın ki Benim öğretilerim sizin hayal 
gücünüz ve kavrayışınızla sınırlı değildir. İlahi 
bilgeliğimin sınırı yoktur. Hiç kimse, Ben 
kendisine vahyetmeden önce bile Benim 
vahiylerimden herhangi birini bildiğini ya da 
anladığını iddia edemez. 
29 Bilim adamları her şeyi maddi bilgileriyle 
açıklamaya çalışırken, Ben alçakgönüllülere 
Ruhsal Yaşamı, içinde var olan her şeyin 
nedeni, sebebi ve açıklaması olan gerçek 
Yaşamı açıklarım. 
30 Verdiğiniz bilgilerden, insanların benim 
çalışmalarımla ilgili fikirleri oluşacaktır. 
Birçokları, anlayış eksikliğinden dolayı, tıpkı 
"İkinci Çağ "da Mesih İsa'nın mütevazı 
görünüşüne ve basit giysisine göre yargılandığı 
gibi ve onu izleyen on iki kişi de basit giysili 
oldukları için, Öğretimi sizin göze çarpmayan 
halinize göre yargılayacaklardır. Ama size 
doğrusunu söyleyeyim, onlar paçavralara 
bürünmemişlerdi ve yalnızca dünyasal 
gösterişlerden vazgeçmişlerdi, çünkü Benim 
talimatım sayesinde ruhun gerçek değerlerinin 
nerede olduğunu anlamışlardı. 
31 Size diyorum ki, öğrencilerim, insanlar 
Benim işimi incelemeye başladıklarında ve sizi 
arayıp sorduklarında, Benden aldığınız bilgi 
nedeniyle kendinizi üstün görerek 



ayartılmayın. Ne kadar alçakgönüllü olursanız, 
sizi o kadar asil ve güvenilir bulacaklardır. 
32 Bu şekilde, fanatizmi çözen ve ruhu 
özgürleştiren ışık insandan insana yavaş yavaş 
ilerleyecektir. Ve öyle olmadıkları halde 
kendilerine Hıristiyan diyenler bu ışık 
sayesinde Mesih'in gerçek öğretilerini 
tanıyacak ve yorumlayacaklardır. Çünkü bu 
onlara İsa'nın öğretilerinde sözünü ettiği 
ruhsal yaşam hakkında yüce bir anlayış 
kazandıracaktır. (226, 17 - 21) 
33 İnsanlara sahte ya da sadece göstermelik 
bir zırhla gidemezsin, çünkü onların ruhu 
gelişmiştir ve gözlerini örten bandaj çoktan 
düşmüştür. 
34 Onlara maneviyat getirin, onlara huzur 
verin ve çevrenizde esenlik ve kardeşlik 
atmosferi yaratın; sizi dinlediklerini ve 
sözlerinizi kabul ettiklerini göreceksiniz, bu da 
benim ilhamım ve gücüm olacaktır. 
35 Barışı vaaz ettiğinizde ve öğrettiğinizde, 
kendiniz de barışçıl olun; sevgiden söz 
ettiğinizde, bunu kelimelerle ifade etmeden 
önce hissedin; hemcinsleriniz de aynı şekilde 
size meyvelerini sunduklarında, onları 
reddetmeyin. Öğrendiğiniz her şeyi inceleyin 
ve onların öğretilerinde caiz ve doğru olana 
uyun. 
36 Dini uygulamalarında fanatikleşerek 
ibadetlerini maddileştirmek suretiyle 
kavrayışlarını azaltanlarla da karşılaşacaksınız. 
Daha sonra sabırla bilgilerini genişletmelerine 
yardımcı olacak, öğretilerime kendilerini 
kaptırdıklarında ruhlarının ulaşabileceği 
ufukları onlara göstereceksiniz. 
37 Onlara benim Evrensel Ruhumdan, ruhun 
ölümsüzlüğünden, sürekli evriminden 
bahsedeceksin. Onlara gerçek duayı, ruhun 
diyaloğunu öğretmeli ve onları önyargılardan 
ve hatalardan kurtarmalısınız. Size emrettiğim 
iş budur - sevgi ve sabır işi. (277, 6 -7) 
38 Komşunuzu rahatlatma, güçlendirme ve 
iyileştirme göreviniz olduğu için, hem 
bedensel hem de ruhsal tüm hastalıklara şifa 
verin. Ama size soruyorum: Kendiniz hasta 
olsaydınız ihtiyacı olanlara nasıl sağlık 
verebilirdiniz? Endişeler, acılar, vicdan azapları 
ve temel tutkular tarafından rahatsız edilen 
ruhunuzdan hangi huzur akabilir? 
39 Yalnızca yüreğinizde biriktirdiklerinizi insan 
kardeşlerinize sunabilirsiniz. (298,1 - 2) 
40 Size açık ve basit talimatlar getiriyorum ki, 
günahkârlar arasında yaşamayı 

öğrenebilesiniz; kendinize zarar vermeden 
dikenler arasında yolunuzu bulabilesiniz; 
öfkelenmeden zulümlere ve alçaklıklara tanık 
olabilesiniz; sefaletlerle dolu bir dünyada 
ondan kaçmaya çalışmadan yaşayabilesiniz, 
aksine ihtiyacı olanlara mümkün olan her iyiliği 
yapmak ve iyilik tohumlarını her şekilde 
saçmak için onun ortasında kalmayı 
arzulayabilesiniz. 
41 Yeryüzü cenneti insanların günahları 
yüzünden bir cehenneme dönüştüğünden, 
lekelerinden arınmaları ve böylece yaşamlarını 
ilk saflıklarına kavuşturmaları gerekmektedir. 
(307, 26 - 27) 
42 Lütuf yaşamı için ölmüş olanları elçi olarak 
göndermeyeceğim, çünkü onların verecek 
hiçbir şeyleri olmayacaktır. Bu görevi, 
kalplerini bencillikten arındırmamış olanlara 
emanet etmeyeceğim. 
43 Sözümün elçisi, yalnızca varlığı bile 
huzurumu kalplerde hissettiren bir öğrencim 
olmalıdır. Hayatın en zor anlarında bile insan 
kardeşlerini teselli etme yeteneğine sahip 
olmalı ve sözleri her zaman ruhun veya zihnin 
tüm karanlığını dağıtan bir ışık yaymalıdır. 
(323, 60 - 61) 
 
Sözü paylaşırken doğru davranış biçimi  
44 Yeni öğrencilerim bu kutsanmış tohumu 
yaymak için birçok yol ve araca sahip 
olacaklar; ancak alçakgönüllülüğü ve sadeliği 
asla unutmayın, çünkü ben size böyle geldim 
ve siz de aynı şekilde kalplere, evlere ve 
halklara yaklaşacaksınız. Bu şekilde gelirseniz, 
ruhani bir mesajın elçileri olarak tanınacaksınız 
ve mücadeleniz gerçek ruhanileşme, 
yenilenme ve kardeşlik meyvelerini verecektir. 
(82, 66) 
45 İnsanlar arasında ne yapmanız gerektiğini 
bilmek istiyorsanız, sözümü ilk işittiğiniz 
günden bu yana aranızda neler yaptığımı 
düşünmeniz yeterlidir. 
46 Sizi bağışladım, sizi sonsuz merhamet ve 
sevgiyle kabul ettim, günlük işlerinizin 
zahmetinden dinlenmenize izin verdim. Sosyal 
konumunuzu, statünüzü veya kastınızı 
yargılamak için durmadım. Günahlarınızın 
cüzamını temizledim ve hastalıklarınızı 
iyileştirdim. 
47 Kusurlarınızı değerlendirirken anlayışlı, 
bağışlayıcı ve yardımsever davrandım. 
Komşunuzu kurtararak kendinizi kurtarmanızı 



sağlayan bir sevgi öğretisi vererek sizi gerçek 
yaşama geri getirdim. 
48 Her biriniz üzerinde yaptığım bu 
çalışmalarda, size akın akın gelecek olan 
bedenen ve ruhen ihtiyaç içinde olanlar 
arasında kullanabileceğiniz en iyi örneği 
bulabilirsiniz. 
49 Buradaki insanlarla konuştuğumda, 
insanlıkla konuşuyorum. Yarınki göreviniz 
insanların kalplerine hitap etmek ve kurtuluş 
işini tamamlayacak olan Sözümü onlara 
kardeşçe iletmektir. (258, 21 - 24) 
50 Alçakgönüllü olmalısınız. Kırılmayı 
umursamamalısın. Nazik ol. Size aşağılanmalar 
ve acılar çektirilecek. Ama benim mesajım 
olacak olan senin sözünü akıllarından 
çıkaramayacaklar. Bu nedenle size 
söylüyorum: Bazıları çağrınıza duyarsız ve sağır 
kalsa da, diğerleri uzun uykularından uyanacak 
ve hayatlarını yenileme ve dönüştürme 
yolunda ilerlemek için yola koyulacaktır. 
51 Savaşla yüzleşebilmeniz için kendinizi 
cesaret, inanç ve güçle donatın. Ancak size 
şunu belirtmek isterim: İnsanlardan biriyle 
konuşurken onu iyi giyimli gördüğünüz ya da 
ona prens, lord veya bakan olarak hitap 
edildiği için gözünüz korkmasın. 
52 Dünyanın efendileri olarak adlandırdığı 
kişilerin önünde seslerini yükselten Pavlus ve 
Petrus'u örnek alın. Ruhları büyüktü, ama yine 
de kimseye efendilikleriyle övünmediler; daha 
çok hizmetkâr olduklarını iddia ettiler. Onları 
örnek alın ve işlerinizin sevgisiyle benim 
gerçeğime tanıklık edin. (131, 60 - 62) 
53 Size şunu da belirteyim ki, benim sözümü 
hemcinslerini incitmek için bir kılıç ya da onları 
aşağılamak için bir asa olarak kullanan kişi 
kendisine benim öğrencim diyemez. Bu 
Öğretiden söz ederken heyecanlanan ve 
soğukkanlılığını yitiren kişi de iman tohumu 
ekemez. 
54 Donanımlı bir öğrenci, inançlarının en 
kutsalı olan imanının saldırıya uğradığını 
gördüğünde, fırtınanın ortasında bir deniz 
feneri gibi sakin kalmayı bilen kişi olacaktır. 
(92, 9 -10) 
55 Bir günahkârı iyiliğe teşvik etmeye 
çalıştığınızda, bunu onu benim yargımla, 
doğanın güçleriyle ya da kendini yenilemezse 
acı çekmekle tehdit ederek yapmayın, çünkü 
öğretime karşı isteksizlik aşılamış olursunuz. 
Tümüyle sevgi, merhamet ve bağışlama olan 
gerçek Tanrı'yı gösterin. (243, 36) 

56 Hemcinslerinizin sizinle alay etmesinden 
incinmeyin, çünkü bunu yapan kişinin cehaleti 
nedeniyle gerçeği fark edemediğini 
biliyorsunuz. Bunun karşılığını, sizi araştırmak 
için size gelen ve daha sonra gerçek 
öğrencilerimin her birinde parlayan iç huzur 
karşısında şaşıran kişilerde bulacaksınız. 
57 Öte yandan, dini fanatizmleri içinde 
putperest olanlarla asla alay etmemelisiniz. 
Çünkü onlar Beni maddi formlarda arasalar da, 
Bana onlarda taparlar. 
58 Bu hataların ortadan kaldırılması için diğer 
insanlara bu hataları göstermenize gerek 
yoktur. Aksine, onların öfkesini uyandırır ve 
fanatizmlerini arttırırsınız. İnsan 
kardeşlerinizin hatalarını gerçeğin ışığına 
çıkarmak için öğretimi talep ettiği maneviyatla 
uygulamaya koymanız yeterli olacaktır. 
59 İnsanlığın Sözümün ruhani içeriğini 
tanımayı ve ona gerçek bir saygı göstermeyi 
kısa sürede öğrenmesini ve her insan 
yaratığının Tanrı'daki ruhani ve dünyevi 
kardeşini tanımasını istiyorsanız, çok sabır, 
büyük merhamet ve gerçek sevgi göstermeniz 
gerekecektir. (312, 20 - 22) 
60 Size, cahilin ya da körün gözündeki karanlık 
bandajın, ona zarar vermeden, onu 
aşağılamadan ya da incitmeden 
çıkarılabileceğini kanıtladım. Senin de aynısını 
yapmanı istiyorum. Sevginin, bağışlamanın, 
sabrın ve hoşgörünün sertlikten, kınamadan ya 
da güç kullanmaktan daha güçlü olduğunu size 
bizzat kanıtladım. (172, 63) 
61 Beni izleyebilmeniz için bir kez daha size iz 
bırakıyorum. Müjde'yi iletmek üzere insanları 
aramaya koyulduğunuzda, sizi dinlemeleri için 
onlara yalvarmayın. Görevinizi onurlu bir 
şekilde yerine getirin ve size inananlar, 
öğrencilerim olmaları için seçtiğim kişiler 
olacaktır. (10, 50) 
 
Sözü duyurmanın doğru yolu 
62 Sokaklarda ve meydanlarda ilan etmeniz 
için size sözümü vermedim. İsa bunu yaptı, 
ama her soruya nasıl yanıt vereceğini ve 
kendisini sınamaya çalışanları nasıl 
sınayacağını biliyordu. 
63 Siz küçük ve zayıfsınız, bu nedenle 
hemcinslerinizin öfkesini kışkırtmamalısınız. 
Dikkatleri üzerinize çekmeye çalışmayın - özel 
bir şeyiniz olmadığını düşünün. Ayrıca, 
insanlara herkesin hata içinde olduğunu ve 
gerçeği yalnızca sizin bildiğinizi kanıtlamaya 



çalışmayın; çünkü bu şekilde tohumunuzla iyi 
bir şey elde edemezsiniz. 
64 Ruhen ve ahlaken gelişmek istiyorsanız, 
aynı hataya düşmemek için hemcinslerinizin 
kusurlarını yargılamayın. Kusurlarınızı düzeltin, 
Efendinize alçakgönüllülükle dua edin ki onun 
nezaketinden ilham alabilesiniz ve sağ elinizin 
yaptıklarını sol elinizin asla bilmemesi için iyi 
işlerinizi asla duyurmama tavsiyesini 
hatırlayın. 
65 Size ayrıca, öğretilerim hakkında konuşmak 
için insanları aramanıza gerek olmadığını 
söylüyorum, çünkü merhametim yardımınıza 
ihtiyacı olanları size getirecektir. 
66 Ancak, Yasamı yerine getirirken, bir hayır işi 
yapma ihtiyacı hissettiğiniz anlar olursa ve 
yakınınızda ihtiyacı olan kimse yoksa, bu 
nedenle üzülmeyin ve sözümden şüphe 
etmeyin. Bu, eğer gerçekten imanınız varsa, 
merhametimi alacak olan kayıp kardeşleriniz 
için dua etmeniz gereken saat olacaktır. 
67 Kardeşlerinizden daha çok şey bilmek için 
çabalamayın. Hepinizin gelişiminize uygun 
bilgiye ulaştığınızı anlayın. Eğer liyakatiniz 
olmadan size ışığımı bahşedecek olsaydım, 
kendinizi büyük görürdünüz ve kibriniz içinde 
yozlaşırdınız ve bilgeliğiniz yanlış olurdu. 
68 Seni alçakgönüllü görmek istiyorum. Ama 
Benim önümde böyle olmak için, bunu 
komşunuza da göstermelisiniz. 
69 Öğrenciler, sevgi ve bilgelik asla birbirinden 
ayrı değildir, biri diğerinin parçasıdır. Nasıl 
oluyor da bazıları bu iki erdemi birbirinden 
ayırmaya çalışıyor? Her ikisi de öğretilerimin 
tam bilgisine ulaşmanızı sağlayacak olan kutsal 
alanın kapısını açan anahtardır. 
70 Size dedim ki: Çok arkadaşınız olsun ister 
misiniz? O halde nezaket, samimiyet, hoşgörü 
ve merhametten yararlanın. Çünkü ancak bu 
erdemlerin yardımıyla ruhunuz komşusunun 
yolunda parlayabilecektir, çünkü bunların 
hepsi doğrudan sevginin ifadesidir. Çünkü ruh, 
ilahi bir kıvılcım olduğundan ve Tanrı da sevgi 
olduğundan, en derin varlığında sevgiyi 
barındırır. (30, 29 - 36) 
71 Şimdi başka ülkelerde elçi ve peygamber 
olarak görevlerini yerine getirecek olanlara 
sesleniyorum ki, kendilerine emanet ettiğim 
görevle övünmesinler. Bunlar, dini cemaatler 
ya da inançlarla savaşarak heyecan yaratmak 
için değildir. 
72 Diğerleri, daha sonra imana dönüşecek olan 
birçok kişinin merakını uyandırarak öğretimi 

yaymanıza yardımcı olacaklarının farkında 
olmadan size karşı öfke uyandıranlar olacaktır. 
(135, 28) 
73 İlahi mesajımı içinize yerleştirdiğimde, bu 
mesaj kardeşçe bir mesaj haline gelmelidir. 
Ancak bu insanlığın materyalist kalbini 
etkilemesi ve harekete geçirmesi için, size 
açıkladığım gerçeğin damgasını taşıması 
gerekir. Eğer herhangi bir şeyi gizlerseniz, 
herhangi bir şeyi saklarsanız, Üçüncü Çağ'da 
Benim vahyime dair gerçek bir tanıklık 
vermemiş olursunuz, böylece iman 
bulamazsınız. (172, 62) 
74 İnsanlığı içinde bulduğum ahlaki ve ruhani 
gerilik ne kadar büyük! Bu zamanda Sözümün 
lütfunu ve ışığını almış olanların sorumluluğu 
ne kadar büyük! 
75 Öğrenciler, efendiler olun, kalplerinizden 
insan korkusunu atın, kayıtsızlığı ve tembelliği 
kovun, gerçekten İlahi bir Mesajın taşıyıcıları 
olduğunuzun farkına varın. Bu zamanlarda 
olup biten her şeyin açıklamasını yapması 
gereken, insanlığın unuttuğu Doktrinimin 
ilkelerini göstermek için çaba göstermesi 
gereken sizlersiniz. 
76 Size söylediğim gibi, sözümü dostlarınıza 
tekrarlamayacaksınız. Kendinizi eğitin ki bunu 
nasıl açıklayacağınızı bilesiniz. Belagatinizle 
etkilemek için kelimeler aramayın. Ruh'un 
gerçeğini en iyi şekilde ifade eden basit bir 
üslupla konuşun. (189, 11 - 13) 
77 Yeni öğrenciler, bu gerçeği dile getirirken 
yorulmak bilmeyin. Eğitimsiz dudaklar, sözümü 
korkudan söylemeyen sizler - karar verdiğiniz 
anda kendinizi açın. Benim adımla söylenen 
tek bir söz bir günahkârı kurtarabilir, 
uçurumları kapatabilir, kötülükte 
azgınlaşanları yollarında durdurabilir. 
Sözlerimin gücünü biliyor musunuz? Yetkinizin 
gücünü biliyor musunuz? 
78 Örnek davranışlarla konuşun ve işimin size 
emanet ettiğim kısmının hakkını verin. Gerisini 
ben hallederim. (269, 6) 
79 Hemcinslerinizin Mesih'in adını ve Sözünü 
öğrettiğini gördüğünüzde, onlara tepeden 
bakmayın. Çünkü dönüşümün, İkinci Çağ'da 
size getirdiğim Söz tüm dünyaya yayıldığında 
gerçekleşeceği yazılmıştır. 
80 Ama size şunu söyleyeyim ki, dünyada hâlâ 
bu mesajı almamış yerler var. Kurtarıcı'nın 
Sözü ve Kanıyla verdiği İlahi Sevgi Tohumunu 
almadan bugünün derin ruhani öğretisi bu 
halklara nasıl ulaşabilir? (288, 44) 



81 Gerçeği bir kez anladığınızda ve 
hissettiğinizde, en zor sınavlarda bile ruhun 
Efendisinin adımlarını izlemesinin ne kadar 
kolay olduğunu deneyimleyeceksiniz. Sizin için 
mümkün olan her şeyi yapın, çünkü sizden 
yapabileceğinizden fazlasını istemeyeceğim. O 
zaman yeni nesiller için açılmış bir yol bırakmış 
olursunuz. 
82 Çocukları kalbinize yerleştiriyorum ve onları 
doğru yola yönlendirmeniz için sizi 
görevlendiriyorum. Onları bir araya getirin, 
onlara sevgi ve bağlılıkla Benden söz edin. 
83 Dışlanmışları - sefalet ve ahlaksızlık 
arasında kaybolmuş olarak yaşayanları - 
arayın. Dudaklarınızdan döküldüklerinde 
kurtuluşa giden yol olabilmeleri için sözlerinize 
ruhani güç veriyorum. 
84 Cahillerin önünde Gerçek Yaşam Kitabı'nı 
açın ki, ruhları uyansın ve Kutsal Ruh'un 
vahiylerine nüfuz etmede yücelebilsinler. 
Efendiniz gibi olun ve sesinizi duyurun. (64, 70) 
85 Yolu bulmuş olanların onu kolayca 
öğretmelerini ve hemcinsleri için 
kolaylaştırmalarını istiyorum; öyle ki, 
birçoklarının yaptığı gibi yolu tökezletici 
engellerle döşemesinler ve böylece Beni 
arayanların Bana gelmelerini engellemesinler. 
(299, 34) 
86 Siz spiritüalistlere, insanlığın Tanrı ile 
arasına yığdığı o bariyeri yıkma görevini 
emanet ediyorum - sahte inançtan, ebedi 
olana sadece görünüşte inançtan, 
maddileştirmelerden ve gereksiz ibadet 
eylemlerinden oluşan bir bariyer. 
87 Ey insanlar, insanların kendilerini 
putperestlik ve paganizmden uzak 
görmelerine rağmen hâlâ taptıkları Altın 
Buzağı'yı kaidesinden indirme görevini size 
veriyorum. (285, 54 - 55) 
88 İnsanların ruhani öğretilerin cehalet, 
aldatma ve sahtekarlık üzerine kurulu olduğu 
gibi yanlış bir izlenime kapılmalarını ortadan 
kaldırın. Öğretimi tüm saflığı ve yüceliğiyle 
gösterin ki, insanların tüm eylem özgürlüğünü 
ellerinden aldıkları ruhsal Ben'lerini 
düşünmelerini engelleyen cehaleti, fanatizmi 
ve katılaşmayı ortadan kaldırsın. (287, 42) 
89 Bu vahiyleri alan sizler, insanlığın anlama 
yetisi aracılığıyla benim yeni tezahürümü 
insanlığa duyurmak üzere seçildiniz. Bu 
tanıklığı siz vermeyeceksiniz de kim verecek? 
90 Dini cemaatlerin ileri gelenlerinin ya da din 
adamlarının bu Müjde'yi insanlığa 

ulaştırmasını bekliyorsanız, yanılıyorsunuz 
demektir. Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, 
Beni görseler bile, dudaklarını açıp insanlara: 
"Bakın, Mesih var, O'na gidin!" demezler. (92, 
13) 
91 Size sözünü ettiğim o zamanları bekleyerek 
uyumayın; ancak o zaman kalkıp insanlara: "Şu 
anda gözlerinizin önünde olan şey önceden 
bildirilmişti" diyebilirsiniz. 
92 Hayır, insanlar, bunu önceden duyurmanız, 
kehanette bulunmanız, size önceden 
bildirdiğim ve vaat ettiğim her şeyin gelişine 
yol açmanız zorunludur. O zaman yeryüzünde 
ruhsallaşmanın öncüleri olarak görevinizi 
yerine getirmiş olacaksınız. 
93 O zaman, dünyada mucizevi şeyler ortaya 
çıkmaya başladığında ve Rab'bin Ruhu daha 
önce hiç görülmemiş olaylar aracılığıyla sizinle 
konuştuğunda ve insan ruhu daha önce hiç 
hayal edilmemiş armağanlar ve yetenekler 
ortaya çıkarmaya başladığında, tüm inançların, 
teorilerin, normların, kurumların ve bilimlerin 
sarsıldığını göreceksiniz ve o zaman insanlık, 
görünüşte garip bir doktrini alçakgönüllülükle 
vaaz edenlerin haklı olduğunu itiraf edecek, 
çünkü sözleri gerçekleştiğinde doğrulandı. 
94 O zaman dünya halklarının ruhani eğitime 
ilgi duyduklarını, ilahiyatçıların Mesih'in 
öğretilerini yeni vahiylerle karşılaştırdıklarını 
ve ruhani olana her zaman kayıtsız kalmış olan 
pek çok kişinin bu ve geçmiş zamanların 
vahiylerini incelemeye canlı bir ilgi 
duyduklarını göreceksiniz. (216, 16 - 17) 
 
Fiziksel ve ruhsal olarak acı çekenleri 
rahatlatma ve iyileştirme misyonu  
95 Seçtiklerime büyük armağanlar emanet 
ettim. Bunlardan biri şifa - şifa merhemi, bu 
armağanla insanlar arasındaki en güzel 
görevlerden birini yerine getirebilmek, çünkü 
gezegeniniz her zaman acının olduğu bir 
gözyaşı vadisidir. 
96 Bu yeteneğinizle, Benim isteğime göre 
teselli vermek için önünüzde geniş bir alan var. 
Bu merhemi varlığınıza, kalbinizin en hassas 
tellerine yerleştirdim ve onunla kendinizi 
tazelediniz, onun mucizeleri karşısında 
boynunuz eğildi, kalbiniz insanların acısıyla 
yumuşadı ve her zaman merhamet yolunda 
yürüdünüz. 
97 Elinizde olmayan bu iyileştirici merhemi 
vermeye devam edin, çünkü bu merhamet, 
teselli ve anlayış dolu bakışlarla aktarılır, iyi 



düşüncelerle aktarılır ve iyileştirici tavsiyelere, 
ışık sözlerine dönüşür. 
98 İyileştirme yeteneğinin sınırı yoktur. Onunla 
aşılandığınızı asla unutmayın; ve eğer bir 
denemeye maruz kaldığınız için acı sizi avlarsa, 
bu merhemle onu gideremezseniz, 
öğretilerimi unutmayın, acınızı unutun ve 
eziyetin daha büyük olduğu başkalarını 
düşünün. O zaman kendinizde ve 
hemcinslerinizde mucizeler göreceksiniz. 
(311,18 - 19) 
99 Kalplere bakmak ve onların neler taşıdığını, 
neler sakladığını ve neye ihtiyaç duyduklarını 
öğrenmek için ne kadar donanımlı olmalısınız! 
100 Size ruhları beslemeyi, onları iyileştirmeyi, 
onlara ışık vermeyi ve yukarı doğru 
evrimlerinin yolunu göstermeyi öğrettim. 
101 Bu sözü işitip yüreğinde saklayan kişi 
ruhun rehberi, hekim ve danışman 
olabilecektir. Sözünde, ışığa ihtiyaç duyan 
hemcinsleri için bir huzur ve teselli armağanı 
olacaktır. (294, 3 - 4) 
102 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. 
103 Masumları özgür kılmak ve suçluları 
kurtarmak için en paslı kilidi, yani en inatçı 
kalbi ve hatta hapishane kapılarını açacağınız 
bir anahtarı size emanet ediyorum. 
104 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. (260,37 - 38) 
105 İnsanlar gelecek ve bunların arasında bilim 
ve materyalizm tarafından temsil edilen 
"Thomas", araştırmak için uyanık gözlerle; ve 
bu sadece gözleriyle değil, aynı zamanda 
hissetmek, dokunmak için ellerinin 
parmaklarıyla, çünkü sadece bu şekilde 
Varlığıma ve ruhani olaylara inanabilir; insanlık 
arasında birbiri ardına gerçekleşecek olan ve 
insanların tanıklık etmesi gereken olaylara, 
böylece şüphesi ve materyalizmi içindeki 
"Üçüncü Çağın Thomas'ı" sevgimle aşılabilir. 
(319, 38) 

106 Size ne zaman işe koyulacağınızı 
söyleyeceğim, çünkü bu öyle büyük ve açık 
işaretlerin zamanı olacak ki, ruhlar dünyasının 
çağrısını ve bu dünyanın çağrısını duyacaksınız, 
bu da olaylarıyla mücadele saatinizin geldiğini 
gösterecek. Sizinle ruhtan ruha konuşacağım 
ve yol boyunca size rehberlik edeceğim. 
107 Ama insanlara öğretmen olarak gelmeden 
önce, doktor olarak gelmenizi istiyorum; 
böylece onların acılarını dindirdiğinizde, 
Sözümün saf sularının kaynağından içebilirler. 
Önce yara, bere ya da hastalıklarını araştırın ve 
sıkıntılarını iyileştirin, sonra ruhlarına yönelin. 
108 İsa'nın "İkinci Çağ "da yaptığı gibi insan 
kardeşlerinize gidin ve sözlerimden önce 
iyileştirici merhemi getirin. Ama merhem 
nedir, ey öğrenciler? Kutsanan ve hastalar için 
ilaca dönüştürülen pınarların suyu mu? Kimse 
yok. Size sözünü ettiğim merhem kalbinizde. 
Onu oraya değerli bir öz olarak yerleştirdim ve 
durdurulamaz bir şekilde akması için yalnızca 
sevgi onun kilidini açabilir. 
109 Eğer herhangi bir hastanın üzerine 
dökmek isterseniz, iyileşen sizin elleriniz değil, 
sevgi, merhamet ve teselli ile dolup taşan Ruh 
olacaktır. Düşüncelerinizi nereye yöneltirseniz 
yöneltin, mucize gerçekleşecektir. 
110 Herkese rahatlık getirmek için doğadaki 
varlıkları ve unsurları birçok şekilde 
etkileyebilirsiniz. Ama size şunu da 
söyleyeyim: Hastalıktan korkmayın ve herkese 
karşı sabırlı ve merhametli olun. 
111 Ele geçirilmiş olanlara ve insan zihninde 
kafası karışmış olanlara gelince, siz de aynı 
şekilde şifa verebilirsiniz, çünkü bu yetiye 
sahipsiniz ve bunu umutsuzluk ve unutkanlık 
içinde olan varlıkların hizmetine sunmalısınız. 
Onları serbest bırakın ve bu gücü inançsızlara 
gösterin. Karanlığın olduğu yere ışığı getirmek, 
her esareti ve her haksızlığı kırmak ve bu 
dünyayı Rabbini tanımaya ve gerçeğin tam 
bilgisiyle kendini, iç varlığını görmeye getirmek 
bu halkın en büyük görevlerinden biridir. (339, 
39-41) 
 
Küresel misyon için yola çıkma zamanı  
112 Dünya şu anda gerçeğin ışığını fark 
edemeyecek kadar kör olduğundan ve en 
derin varlığında benim çağrımı 
duyamadığından, dua etmeli ve ruhani bir 
zemin kazanmalısınız. Çünkü şu anda tüm 
uluslar kendilerini hazırlamak, yok etmek ve 



savunmakla meşgul oldukları için sesiniz 
duyulmayacaktır. 
113 Umutsuzluk, nefret, terör ve acı sınırlarına 
ulaştığında insanlar daha da körleşmek 
zorunda kalacaktır. 
114 Mesajımı iletmek için doğru saat de bu 
değildir, çünkü çölün ortasındaki çağırıcılar gibi 
olursunuz; kimse size kulak vermez. (323, 27 - 
29) 
115 Ancak yeryüzü bir uçtan bir uca acı 
çektikten ve tüm uluslar, tüm sosyal kurumlar 
ve tüm evler köklerine kadar yargılandıktan ve 
insanlık her lekeyi temizledikten sonra, 
kardeşlerinize benim öğretimi getirmek için 
benim adımla donanmış olarak dışarı 
çıkacaksınız. (42, 54) 
116 Zamanı geldiğinde, sevgili halkım, ayağa 
kalkacak ve kutsal Sözümü hemcinsleriniz için 
hissedilir kılacaksınız. İyi öğrenciler olarak 
dünyanın dört bir yanına dağılacaksınız ve size 
bıraktığım bu yeni Müjde yayılacak. Altıncı 
Mühür'den yayılan bu ışık bu zamanın 
insanlığını aydınlatacak ve onunla birlikte 
gizemler de çözülecektir. 
117 Öğretilerim diğer uluslarda kök salacak ve 
insanların keşfetmedikleri her şeyi Yedi 
Mühür'ün verdiği ışık sayesinde bilecekler. 
Ama aldığınız bu öğretilerden söz edecek ve 
buyruklarımın yerine getirilmesi için insanları 
eğiteceksiniz. (49,43) 
 

XV. Öğütler, uyarılar, talimatlar 
 

Bölüm 61 - Rab'bin öğütleri ve 
uyarıları  
 
Teklifler ve siparişler  
1 İsrail, sadece dünyaya karşı 
yükümlülüklerinizi yerine getirmeyin. Yasayı 
da yerine getirin; çünkü Baba'ya karşı bir görev 
üstlendiniz ve yerine getirilmesi ciddi, yüce ve 
ruhsal olmalıdır. 
2 Size öğretiyorum ki, materyalizmden 
uzaklaşıp fanatik ve putperest olmaktan 
vazgeçesiniz; insan yapımı, maddi nesnelere 
tapınmayasınız ve onlarla ibadet etmeyesiniz. 
Yüreklerinizde putperestliğin, fanatizmin ve 
sahte tarikatların kök salmasını istemiyorum. 
Bana ulaşmayan sunular sunmayın; Ben 

yalnızca yenilenmenizi ve ruhsallaşmada 
tamamlanmanızı istiyorum. 
3 Eski alışkanlıklarınızla ilgili olarak kendinizi 
yenileyin, geriye dönüp bakmayın ve neyi 
bıraktığınıza ve artık neyi yapmamanız 
gerektiğine bakmayın. Yukarı doğru evriminize 
giden yola girdiğinizi ve kendinizi 
durdurmamanız gerektiğini anlayın. Yol dardır 
ve onu iyi bilmelisiniz, çünkü yarın bu yolda 
kardeşlerinize önderlik etmeniz gerekecek ve 
ben sizin yoldan çıkmanızı istemiyorum. 
4 Ben, lütuf ve merhametimi üzerinize 
yağdırmak için tövbenizi ve iyi niyetinizi 
bekleyen sabırlı Babayım. (23, 60 - 63) 
5 Sözüm size her zaman iyiliği ve erdemi 
öğütler: hemcinsleriniz hakkında kötü 
konuşmamanız ve böylece onları utanca 
maruz bırakmamanız; bulaşıcı dediğiniz 
hastalıklardan muzdarip olanlara 
küçümseyerek bakmamanız; savaşları 
desteklememeniz; ahlakı yok eden ve 
ahlaksızlıkları teşvik eden utanç verici bir 
mesleğiniz olmaması; yaratılmış hiçbir şeye 
lanet etmemeniz, sahibinin izni olmadan 
yabancı bir şeyi almamanız ve batıl inançları 
yaymamanız. 
6 Hastaları ziyaret edecek, size karşı suç 
işleyenleri bağışlayacak, erdemi koruyacak ve 
iyi örnek olacaksınız; Beni ve hemcinslerinizi 
seveceksiniz, çünkü bu iki emirde tüm Yasa 
özetlenmiştir. 
7 Dersimi öğrenin ve davranışlarınızla öğretin. 
Eğer öğrenmezseniz, öğretimi nasıl vaaz 
edeceksiniz? Ve eğer öğrendiklerinizi 
hissetmezseniz, nasıl iyi elçiler olarak 
öğreteceksiniz? (6, 25 - 26) 
8 İnsanlar, eğer ilerlemek istiyorsanız, 
içinizdeki ataletin üstesinden gelin. Eğer harika 
olmak istiyorsanız, benim ilkelerimi 
çalışmalarınıza uygulayın. Kendinizi tanımak 
istiyorsanız, benim Sözüm aracılığıyla kendinizi 
inceleyin. 
9 Sevgi, bilgelik, öğüt ve yardım sunan Sözüme 
ne kadar ihtiyacınız olduğunu anlayın. Ama 
aynı zamanda, size verdiklerimden sorumlu 
hissedin, çünkü dünyadaki tek ihtiyaç sahibi siz 
değilsiniz. Bu öğretilere açlık ve susuzluk 
duyan pek çok kişi var ve onlara Benim 
sevgimin mesajıyla gitmek için kendinizi 
hazırlamayı unutmamalısınız. (285, 50 - 51) 
10 Bu halkın insanlığa karşı sorumluluğu çok 
büyüktür. Gerçek maneviyatın bir örneğini 
oluşturmalı, içsel dini uygulamanın, hoşa giden 



sununun, Tanrı'ya layık saygının yolunu 
göstermelidir. 
11 Yüreğinizi açın ve orada vicdanın sesini 
duyun ki, eylemlerinizi yargılayabilesiniz ve 
öğretilerimi sadakatle yorumlayıp 
yorumlamadığınızı ya da öğretilerimin 
anlamını yanlış anlayıp anlamadığınızı 
öğrenebilesiniz. (280, 73) 
12 Öğrettiklerimi uygulamazsanız tüm 
anlamını yitirir. 
13 Sevgili öğrencilerim, yasamın ve 
öğretilerimin amacının iyilik yapmak olduğunu 
ve bu nedenle onları işlerine uygulamadan 
yalnızca hafızasında ya da dudaklarında 
taşıyan kişinin görevine aykırı davrandığını çok 
iyi biliyorsunuz. (269,45) 
14 Kalplerinizde bu yaşamın deneyiminin 
ışığına ve zihinlerinizde evrimin yeryüzündeki 
çeşitli yaşamlar sırasında bıraktığı ışığa sahip 
olan insanlar - neden zihinlerinizi onlara 
faydası olmayan şeylerle meşgul ediyorsunuz 
ve neden sık sık acınızı hak etmeyen 
nedenlerle ağlıyorsunuz? Her şeyde gerçeği 
arayın; o her şekilde vardır, gün ışığı gibi parlak 
ve berraktır. (121, 48 - 49) 
15 Doğru ve erdemli yaşamınızın, 
hemcinslerinizde uyandırdığınız inanca bağlı 
olduğunu, yani vaaz ettiğiniz öğretinin 
doğruluğunu işlerinizde aramak için özel 
yaşamınızda bile sizi araştıracaklarını ve 
gözlemleyeceklerini unutmayın ve her zaman 
bunun bilincinde olun. (300, 57) 
16 Söyle bana: haddi aştığın zaman seni geri 
çevirdim mi? Bir tökezleme seni 
durdurduğunda seni geride mi bıraktım, terk 
mi ettim? Acıya yenik düştüğünüzde size karşı 
sert olduğumu gösterdim mi? 
17 Yine de büyük bir sevgiyle öğrencilerim 
olarak adlandırdığım kişilerin, zor durumdaki 
insan kardeşlerini terk ettiklerini, doğru yoldan 
sapan kişiyi sevgiyle yanlarına çekmek ve 
yolunu düzeltmesine yardım etmek yerine 
reddettiklerini ve bazen yargılamaları 
gerekmeyen şeylere karıştıklarında yargıç 
olduklarını görüyorum. 
18 Bu benim öğretime uygun mu? Hayır, Bana 
vicdanınızı söyleyin, çünkü kendinizi doğru bir 
şekilde yargılamanızı istiyorum, böylece 
duygularınızı etkileyen birçok pürüzden 
arınabilir ve Benim öğrencilerim olmaya 
başlayabilirsiniz. (268, 46) 
 
İnanç, Umut, Sevgi, Alçakgönüllülük, Güven  

19 Eğer alçakgönüllü olursanız, büyük 
olursunuz. Büyüklük, pek çok kişinin inandığı 
gibi kibir ve gösterişte değildir. "Nazik ve 
alçakgönüllü olun, size her zaman söyledim. 
20 Beni Baba olarak bilin ve Beni sevin, 
bedeniniz için bir taht ya da sizi diğerlerinden 
ayıran bir ad aramayın. Sadece diğer insanlar 
arasında bir erkek olun ve içinizde iyi niyet 
olsun. (47, 54) 
21 "İkinci Çağ "da Bana gelen hastaların; 
felçlinin, körün ve tedavisi olmayan kadının 
sahip olduğu imanı sizde de görmek istiyorum. 
Baba olarak sevildiğimi, Hekim olarak 
arzulandığımı ve Efendi olarak duyulduğumu 
hissetmek istiyorum. (6, 46) 
22 Ne imanınız ne de umudunuz zayıflasın. Bu 
yaşam yolculuğunun sonunun geleceğini 
daima aklınızda bulundurun. Kökeninizin 
Ben'de olduğunu ve nihai hedefin de Ben'de 
olacağını ve bu hedefin sonsuzluk olduğunu 
unutmayın, çünkü ruhun ölümü yoktur. 
23 Çabalarınızın ideali sonsuzluk olsun ve 
yaşamın iniş çıkışlarında cesaretinizi 
kaybetmeyin. Bunun dünyadaki son 
enkarnasyonunuz olup olmadığını biliyor 
musunuz? Bugün sahip olduğunuz bu bedende 
benim adaletime karşı üstlendiğiniz tüm 
borçları ödeyeceğinizi size kim söyleyebilir? Bu 
nedenle, size söylüyorum: Zamanı kullanın, 
ancak acele etmeyin. Eğer acılarınızı iman ve 
teslimiyetle kabul eder ve kadehi sabırla 
boşaltırsanız, size doğrusunu söyleyeyim, 
sevaplarınız boşa gitmeyecektir. 
24 Ruhun her zaman ilerlemesini sağlayın ki, 
kendinizi mükemmelleştirmekten asla 
vazgeçmeyesiniz. (95, 4 - 6) 
25 Kardeşleriniz olan çocuklarını severek Baba 
için yaşayın ve ölümsüzlüğe erişin. Eğer 
bencilliğe düşer ve kendinizi öz sevginize 
kapatırsanız, geride bıraktığınız tohumlar ve 
hatıralarınız pek kalıcı olmayacaktır. 
26 Yüreğiniz yumuşak ve alçakgönüllü olursa, 
her zaman lütfumla dolu olursunuz. (256, 72 - 
73) 
27 Kaderiniz büyük! Ancak, korkunç 
alametlerin sizi ele geçirmesine izin vermeyin; 
bunun yerine, yaklaşmakta olan acı günlerin 
insanların uyanışı ve arınması için gerekli 
olduğu düşüncesiyle cesaret ve umutla dolun; 
bu olmadan ruhsallaşma zamanının muzaffer 
gelişini deneyimleyemezsiniz. 
28 Zorlukların üstesinden gelmeyi öğrenin, 
kederin kalbinizi ele geçirmesine izin vermeyin 



ve sağlığınıza dikkat edin. Benden söz ederek 
ve onlara iman ve umudu ateşleyen öğretimi 
göstererek kardeşlerinizin ruhunu 
cesaretlendirin. 
29 Birçok insanın ne kadar kederli yaşadığını 
görün. Onlar, yaşam mücadelesinde 
yenilmelerine izin vermiş varlıklardır. Ne kadar 
erken yaşlandıklarını ve grileştiklerini, 
yüzlerinin solduğunu ve ifadelerinin 
melankolik olduğunu görün. Ancak güçlü 
olması gerekenler zayıfsa, gençlik solup 
gidecek ve çocuklar çevrelerinde sadece 
kasvet göreceklerdir. 
30 Ey insanlar, geçici de olsa zevk 
alabileceğiniz tüm o sağlıklı zevklerden 
kalbinizi mahrum bırakmayın. Mütevazı 
ekmeğinizi huzur içinde yiyin; size söylüyorum, 
o zaman onu daha lezzetli ve doyurucu 
bulacaksınız. 
31 Sözlerimden, sizden istediğim şeyin güven, 
inanç, iyimserlik, iç huzuru ve güç olduğunu, 
zorluklarınıza ve sıkıntılarınıza rağmen 
yüreklerinizde acı olmaması gerektiğini 
anlayın. Kalbiniz acı, endişe ya da 
hoşnutsuzlukla dolu olsaydı, ihtiyacı olanlara 
ne tür bir nezaket ya da teşvikte 
bulunurdunuz? 
32 Özellikle imtihanlarınızda yücelmenin, 
imanın ve alçakgönüllülüğün en iyi örneğini 
vermelisiniz. 
33 Yaşamına bu ruhsallaştırmayı verebilen kişi 
her zaman huzur hisseder ve uyuduğunda bile 
uykusu sakin ve dinlendiricidir; ruh bu uykuyu 
kendisini beslediği ve bedenin katılmasına izin 
verdiği İlahi güç akımlarını aldığı öte dünyaya 
doğru bedenden ayrılmak için kullanır. (292, 
45 - 51) 
 
Dua, çalışma, uyanıklık, yenilenme ve 
ruhanileşme  
34 Sevgili öğrenciler, size tekrar söylüyorum: 
Dikkat edin ve dua edin, çünkü benlik zayıftır 
ve zayıflıklarıyla ruhu yoldan çıkarabilir. 
35. Nasıl "izleyeceğini" bilen ruh, Rabbinin 
kendisi için çizdiği yoldan asla sapmaz ve 
gelişimini tamamlayana kadar mirasını ve 
armağanını taşıyabilir. 
36 Bu kişi sınavlarını geçecektir çünkü uyanık 
yaşar ve bedenin [ruhun] kendisine 
hükmetmesine asla izin vermez. İzleyen ve dua 
eden kişi hayatın krizlerinden her zaman galip 
çıkacak ve yaşam yolunda sağlam bir şekilde 
yürüyecektir. 

37 Dua etmeyi ve 'izlemeyi' unutan kişinin 
davranışı ne kadar farklıdır! İnsanın içine 
yerleştirdiğim en iyi silahlar olan inanç, sevgi 
ve bilginin ışığıyla kendini savunmaktan 
gönüllü olarak vazgeçer. Sezgileri, vicdanı ve 
rüyaları aracılığıyla kendisiyle konuşan iç sesini 
duymayan kişidir. Ancak kalbi ve zihni bu dili 
anlamaz ve kendi ruhlarının mesajına inanmaz. 
(278, 1 - 3) 
38 Kafası karışmış ruhani varlıklar için, toprağa 
bağlı olanlar için, yeryüzündeki bedenlerinden 
hala ayrılamayanlar için, yeryüzünde onların 
uğruna sürdürülen anlaşılmaz keder yüzünden 
acı çekenler ve ağlayanlar için dua edin. 
39 Yüreklerinize kötülük ekenleri de bağışlayın 
ve artık onları yargılamayın. Gözleriniz onların 
diz çöküp sizden af dilediğini görebilseydi, 
onlara karşı bu kadar adaletsiz olmazdınız. 
Sonsuzluğa yükselmelerine yardım edin, sevgi 
dolu hatıranızla onları yukarı kaldırın, artık bu 
dünyaya ait olmadıklarını anlayın. (107, 15) 
40 Ruhunuzun mükemmelliği için yeterli 
liyakati elde ettiğinizi düşünerek ilk 
çalışmalarınızla tatmin olmamalısınız. Ancak 
her gün yeni dersler öğrenebilmeniz ve daha 
büyük vahiyler keşfedebilmeniz için, 
Çalışmalarımı incelemeye her zaman biraz 
zaman ayırın. 
41 Meraklı öğrenci her zaman sorularının 
yanıtını duyacak ve deneme anlarında her 
zaman babacan öğütlerimi işitecektir. 
42 İleri düzeydeki öğrenci hemcinsleri için bir 
sevgi kaynağı olacak, Babası tarafından 
kendisine bir miras bahşedildiğini gerçekten 
hissedecek ve insanlar arasındaki büyük ruhani 
misyonunu yerine getirmek için yola çıkma 
zamanının geldiğini anlayacaktır. (280, 40 - 42) 
43 Kendinizi ne kadar mükemmelleştirirseniz, 
hedefi o kadar yakın görürsünüz. 
Kurtuluşunuzdan sadece bir adım uzakta olup 
olmadığınızı ya da daha önünüzde uzun bir yol 
olup olmadığını bilemezsiniz. Size sadece İlahi 
Ruhumun sesi olan bu sözle isteyerek ve 
itaatkâr bir şekilde yönlendirilmenizi 
söylüyorum. 
44 Yasaları çiğnemekten, aynı hatayı tekrar 
tekrar yapmaktan sakının. Düzeltmeye kulak 
verin - bu Babanızın size yönelttiği bir istektir, 
çünkü yeryüzünde boşuna yaşadığınızı ve daha 
sonra itaatsizliğiniz yüzünden ağladığınızı 
görmek istemiyorum. (322, 60) 
45 İnsanların sözlerinden ya da yargılarından 
korkmayın, Tanrınızın yargısından korkun. Size 



bir Yargıç olarak acımasız olduğumu 
söylediğimi hatırlayın. Bu nedenle, Beni her 
zaman Baba olarak, Tanrı olarak arzulayın ki, 
yaşam yürüyüşünüzde hiçbir şeyden yoksun 
kalmayasınız. (344, 31) 
46 Şaşırmayın, halkım. Her zaman tetikte 
yaşayın ve sadık bekçiler olun. Kendi 
kardeşlerinizin sizi hatalı olduğunuza ikna 
etmek için söyledikleri sözlerden korkmayın. 
47 Sağlam durun, çünkü Davama sadık kalan 
'askerlere' - dünya görüşlerinin, inançların ve 
dinlerin karıştığı bu zor zamanlarla yüzleşen 
sizlere - büyük ödüller vereceğim. 
48 Bütün hemcinslerinize Benim İşime 
verdiğiniz değeri vereceksiniz ve size tekrar 
bırakacağım talimata işaret edeceksiniz. Eğer 
insanlar sizinle alay ederlerse, bırakın etsinler, 
çünkü Kutsal Ruhumun ışığı onlara ulaşacak ve 
o zaman yüreklerinde tövbe olacaktır. (336, 
18) 
49 Yerinizde durmayın, ey öğrenciler! Size her 
zaman söylediğim gibi, yürüyüşünüz iyilik ve 
ilerleme yolunda kararlılıkla devam etsin; 
çünkü insana sadece iyiliğin yardım edeceği, 
mücadele ve çekişme yolunda sadece erdem 
ve gerçeğin onu ayakta tutacağı zamanlar 
yaklaşıyor. 
50 Yalanın, ikiyüzlülüğün, bencilliğin, her kötü 
tohumun şiddetli ziyaretler, düşüşler ve 
darbelerle sona ereceği günler yaklaşıyor. 
51 Bu nedenle Üstat size şöyle der: İyilikte 
daha da güçlenin! Halkım, yaptığınız iyiliğe 
karşılık kötülük görmeyeceğinize ikna olun. 
Yeryüzünde yaptığınız iyiliğe karşılık kötü bir 
meyve ya da kötü bir ödül biçerseniz, bu kötü 
meyve geçicidir, nihai meyve değildir, size 
doğrusunu söyleyeyim. Biçene kadar sebat 
etmelisiniz. (332, 31) 
 
Vahiy kiliselerine yönelik uyarılar  
52 Sözümü kendi keyfine göre yorumlayanın 
vay haline, çünkü bunun hesabını Bana 
verecektir. 
53 Yeryüzünde pek çok insan, Baba'nın sevgi 
işinde ortak çalışanlar olarak sahip oldukları 
sorumluluğun farkına varmadan kendilerini 
gerçeği tahrif etmeye adamışlardır. 
54 Birçoklarının yaşadıkları olayları nasıl 
yorumlayacaklarını bilmedikleri için 
bilmedikleri bu yargı zamanında, yargı her 
ruhun içindedir ve ondan bu dünyadaki 
yolculuğu sırasında sevgi yasasının içinde ve 
dışında yaptığı işlerin hesabını sorar. 

55 Bu yazılarda ilham yoluyla verilen 
vahiylerimin anlamını kim değiştirirse, 
yaptıklarından Bana karşı sorumlu olacaktır. 
56 Bu nedenle dürüstçe ilerlemelisiniz, çünkü 
bu öğretiler, ister bedenlenmiş ister ruh 
halinde olsun, daha ayrıntılı öğretileri 
bekleyen çocuklarıma olan sevgimin mirasıdır. 
(20, 12 - 14) 
57 İsrail, sende yalan görmeyeceğim, çünkü bir 
gün ortaya çıkacak ve o zaman dünya diyecek 
ki, "Bunlar Efendi'nin öğrencileri mi? Eğer 
onlar sahte öğrencilerse, o zaman onlara 
yalanlar aktarmak için aralarında yaşayan 
Efendi de sahteydi." (344, 10) 
58 Sizler, insanların acılarını dindirmek, uzun 
süre ruhlarını namaza kaldırmadan kalan 
kâfirlere namaz kılmayı öğretmek için 
görevlendirilmiş kimselersiniz. 
59 Fakat bunun için her gün kendinizi daha 
fazla ruhsallaştırmalı ve kendinizi 
maddileşmeden kurtarmalısınız. 
60 Aşırı heyecanlı spiritüalistler olmanızı 
istemiyorum, hayır. Fanatizm Benim gözümde 
iğrenç bir şeydir ve aranızdan yok etmek 
istediğim şey de budur. Vicdan size her şeyle 
nasıl uyum içinde yaşayacağınızı söyleyecektir. 
(344, 17 - 18) 
61 Dinleyin beni ey insanlar, dinleyin beni ey 
öğrenciler: Ben şu anda size ışık veriyor ve sizi 
zincirlerden, bağlardan ve karanlıklardan 
kurtarıyorum. Ama size bu eserden başka bir 
din yaratma yetkisi vermiyorum, onu her 
zamanki gibi imgeler ve ayinlerle 
doldurmanıza da izin vermiyorum - hayır! 
62 Size getirdiğim özgürlüğün tam olarak 
nelerden oluştuğunu bilin ki, onun yerine yeni 
bir fanatizm koymayın. 
63 Zihninizin ve onunla birlikte ruhunuzun 
açılımının durdurulduğunun henüz farkına 
varmadınız mı? Atalarınızdan miras kalan ve 
gerçeği çarpıtılmadan görebilmeniz ve ışığı 
alabilmeniz için sizi kurtardığım yanlış korkular 
ve önyargılar selini hatırlamıyor musunuz? 
(297, 20 - 21) 
64 Toprak ıslak ve ekicilerimin tohumlarını 
almaya hazır olacak ve burada bu ekicilerin 
sorumluluğunu düşünmeniz uygun olacaktır. 
İnsanlık fanatizmden ve anlamsız tapınmadan 
kurtulduktan sonra bu halkın yeni bir 
putperestlikle ortaya çıkması doğru olur mu? 
Hayır, sevgili öğrenciler ve müritler. Bu 
nedenle, yolculuğunuzun her adımında dersler 
ve sınavlar vardır. (292, 44) 



 
1950'den sonra ilanların devam etmesine ve 
sahte "Mesih ilanlarına" karşı uyarı.  
65 Tanrısallığım tarafından belirlenen günden 
sonra, artık sözümü duymayacaksınız. Ama bu 
sizin vicdanınıza, kalbinize ve kitaplara 
yazılacaktır. 
66 Bundan sonra kim ses taşıyıcısı olarak 
kalkar ve benim ışınımı çağırırsa, kendi üzerine 
verdiği hükmü bilmez. 
67 Sahte peygamberlere, sahte ses 
taşıyıcılarına ve sahte 'Mesihlere' kulak 
vermemeniz için sizi uyarıyorum. Sizi 
uyandırıyorum ki zaman içinde karışıklığa 
düşmeyesiniz ve karanlığın ruhlarının aranıza 
girmesini önleyesiniz. Dikkat edin, çünkü eğer 
donanımlı değilseniz, bu öğretiler hakkında 
Bana hesap vermek zorunda kalacaksınız. 
(229, 40 - 41) 
68 Bu zaten bu formda sizinle birlikte olacağım 
son zaman dilimidir. Buna inanın ve ayrıca 
Sözümü maddi olarak işitilebilir kılmak için bu 
dünyaya dönmeyeceğime, hele hele insan 
olmak için hiç dönmeyeceğime inanın. 
69 Kendinizi hazırlayın, çünkü benim geri 
döndüğümü, Mesih'in dünyaya geldiğini iddia 
eden insanlardan size söylentiler ulaşacak. O 
zaman sadık kalmalı ve inançla şunu 
söylemelisiniz: "Rab ruhsal olarak tüm 
çocuklarıyla birliktedir". 
70 Ama eğer uyur ve kendinizi 
ruhsallaştırmazsanız, Sözümü geri çektiğimi 
inkâr edeceksiniz; ve kâfir ve itaatsiz hale 
gelerek, kalabalıklar üzerinde Işınımı çağıracak 
ve onlara şöyle diyeceksiniz: "Bize Sözünü 
verenden bizimle konuşmaya devam etmesini 
isteyelim. O'na şarkılar ve ilahiler sunalım ki 
bizi duyabilsin". 
71 Ama size doğrusunu söyleyeyim: Işınım 
insanın anlama yetisine geri dönmeyecek, 
çünkü ben sizin akılsızlığınızı 
desteklemeyeceğim. 
72 Ne beklemeniz gerekirdi? Görünürdeki 
ışığın sözleri sizi şaşkınlığa sürükleyecek. 
Kalbinizin arzuladığı bu değil mi? O halde 
kendinizi bu denemeye hazırlayın; itaatiniz ve 
alçakgönüllülüğünüz üzerine ilhamımın ışığı 
parlayacaktır. 
73 Size duyuruyorum ki, bu kiliselerin tek bir 
halk olarak birleşmesi 1950'den önce 
gerçekleşmezse, çok yakında karışıklık hüküm 
sürecektir, çünkü Üstadın kendisini tanıtmaya 
devam ettiğini iddia edenler olacaktır ve o 

zaman bu halkın vay haline! Bu tehdidi henüz 
öngöremediniz mi? 
74 Hala içinizde kardeşlik ve birlik ruhu 
uyanmadı ve bunun sizi birleştiren olaylar 
olmasını bekliyorsunuz. Ama bunu beklerseniz, 
bunun yerine salgın hastalıkların, kargaşanın, 
savaşların ve doğa güçlerinin yargısının, 
dünyada artık ne dünyanın yüzeyinde ne de 
içinde, ne denizde ne de gökyüzünde huzurlu 
bir yer kalmayıncaya kadar patlak verdiğini 
göreceksiniz. (146, 24 - 26) 
75 Kendinizi donatmalısınız, o zaman ister bu 
toplum merkezlerinde, ister evlerinizde ya da 
açık havada olsun, bir araya geldiğiniz bu 
toplantılarda benim varlığımı her zaman 
ruhani olarak hissedeceksiniz. 
76 Ama dikkat edin, sahte öğrenciler de ortaya 
çıkacak, Baba'yla doğrudan sohbet ettiklerini 
ilan edecek ve sahte talimatlar ve ilhamlar 
ileteceklerdir. 
77 Size gerçeği yalandan ayırt etmeyi, ağacı 
meyvesinden tanımayı öğrettim. (260. 65 - 66) 
78 Size birçok "spiritüalizm "in ortaya çıktığını 
göreceğiniz zamanın geleceğini ve o zaman 
hangilerinin gerçeğe, hangilerinin aldatmacaya 
dayandığını keşfetmek için eğitilmeniz 
gerekeceğini bildirmiştim. 
79 Bana atfedilen sahte tezahürlerin ortaya 
çıktığını göreceksiniz; dünyaya mesajlar 
getiren ilahi elçilerin söylentileri; Yedi Mühür 
adı verilen mezhepler ve birçok karışık ve 
belirsiz öğreti. 
80 Tüm bunlar insanlığın hazırladığı büyük 
ruhani karmaşanın sonucu olacaktır. Ancak 
endişelenmeyin; öte yandan, 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. (252, 15 - 
17) 
 
Ahlaksızlıklar, ikiyüzlülük, ahlaksızlık  
81 Kibir, gerçeğin tam bilgisine ulaştıklarını 
düşünerek, çoğu zaman yanıldıklarının farkına 
varmadan kendilerini bilgili, güçlü, yanılmaz, 
büyük ve mutlak sananlarda kök salmıştır. 
82 Bu öğretilerin ışığı altında yeni yeni 
şekillenmeye başlayan bu halk arasında, yarın 
kibirlerinden kafaları karışarak Mesih'in 
reenkarnasyonu ya da yeni Mesihler 
olduklarını iddia edenlerin ortaya çıkmasını 
istemiyorum. 



83 Bu tür eylemlerde bulunanlar, Benim tüm 
gerçeğimi anladıklarını sanan, ama gerçekte 
Mesih'in işaret ettiği alçakgönüllülük yolundan 
uzakta yürüyenler olacaktır. 
84 İsa'nın yeryüzündeki yaşamını 
incelediğinizde derin ve unutulmaz bir 
alçakgönüllülük öğretisi bulacaksınız. (27, 3 - 
6) 
85 En ciddi karakter kusurlarından biri 
ikiyüzlülüktür. İnsan kardeşlerinizde Beni 
sevemediğiniz sürece yüksek sesle sevgiden 
söz etmeyin. 
86 Yahuda'nın öpücüğünü kınayanlardan kaçı, 
kardeşlerine sahte bir kardeşlik öpücüğü 
verdiklerini ve onu arkadan vurduklarını 
anlamak istemiyor! İhtiyaç sahiplerine hizmet 
ettiğini söyleyenlerin kaçının para karşılığında 
ışık, hakikat ve hayırseverlik getirdiğini 
görüyorum! 
87 Neden birisi sorularıyla gözünüzü 
korkuttuğunda, zayıf anlarında Petrus gibi 
davranarak Beni inkar ettiniz ve Beni 
tanımadığınızı onayladınız? Neden insanların 
yargı yetkisinden korkuyorsunuz da 
benimkinden korkmuyorsunuz? 
88 Ama size doğrusunu söyleyeyim, ilahi 
adalet ile günahlarınız arasında, her zaman 
sizin için aracılık eden Cennetteki Anneniz 
Meryem'in şefaati vardır. (75,34) 
89 Hiç kimse hemcinslerinin eylemlerini 
yargılama hakkına sahip değildir, çünkü temiz 
olan kişi bunu yapmazsa, yüreğinde leke olan 
kişinin bunu yapmasına neden izin verilsin? 
90 Bunu size söylüyorum çünkü her zaman 
kardeşinizin tohumunu araştırmaya, onda 
kusurlar bulmayı ummaya ve sonra ona kendi 
tohumunuzu gösterip kendi eserinizin daha saf 
ve daha mükemmel olduğunu söyleyerek onu 
aşağılamaya heveslisiniz. 
91 Yaptıklarınızı nasıl tartacağını bilen tek 
Yargıç göklerde yaşayan Babanızdır. O, 
terazisiyle göründüğünde, O'nun gözünde 
daha çok anlayan değil, hemcinsleriyle nasıl 
kardeş ve Rabbinin çocuğu olacağını bilen 
daha değerli olacaktır. (131, 55 - 57) 
92 Yaptıklarınız ve söylediklerinizle öğrenin ve 
davranın, öğretin ve hissedin, öğretimi 
işlerinizle doğrulayın. Öğrencilerim arasında 
ikiyüzlüler istemiyorum. Bu kadar büyük bir 
sevgi ve sabırla kurulan bu eser, 
hayatlarınızdaki ahlak, erdem ve doğruluk 
eksikliği yüzünden yıkılırsa, insanlığın ve 

kendinizin ne hale geleceğini bir düşünün. 
(165, 25) 
93 Artık dünyanın zevkleri ya da anlamsızlıkları 
peşinde koşmayın. Yaşamınızı kusursuz kılma 
idealini takip edin, çünkü varlığınız boyunca 
size kalbiniz için uyarıcı olan tatminleri 
vereceğim. (111, 61) 
94 Kötü eğilimler ruhunuzdaki erdemlerden 
daha güçlüyse ve öğrettiklerim meyve 
vermiyorsa vay halinize! İsteğimi yerine 
getirdiğinizi düşünerek Sözümü düşünmez ve 
anlamazsanız, ışığım sizi sarsarak 
uyandıracaktır. Ama tüm gerçeği 
anladığınızda, sizi dünyaya hayırlı işler 
yapmanız için gönderdiğimi hatırlayacaksınız. 
(55, 6) 
95 Bu zamanda, utanmazlıkları ve 
itaatsizlikleriyle (dünyaya) ruhani bir görevle 
gönderdiğim çocuklara kötü örnek olanların 
vay haline! Bağırarak ve alay ederek İsa'yı 
Golgota'ya götüren, sadece bereket dağıtan 
bir adamın neden şehit edildiğini ve 
öldürüldüğünü açıklayamayan çocukların 
yüreklerine korku eken insan çeteleri gibi mi 
olacaksınız? 
96 İsa her düştüğünde, o masumlar ağladı. 
Ama size doğrusunu söyleyeyim, onların 
ağlaması bedenden çok ruhtan 
kaynaklanıyordu. Onlardan kaçı daha sonra 
Beni izledi ve masum gözlerinin tanık olduğu 
şeylerin anısı yüreklerinden silinmeden Beni 
sevdi. (69, 50 - 51) 
 
Yanlış cezalar ve yanlış beklentiler  
97 Yanlış anlaşılan kefaretlerden sakının ve 
bedeninizi ihtiyacı olan şeylerden mahrum 
bırakmayın. Aksine, onun için bir fedakârlık 
anlamına gelse bile, ona zararlı olan şeyleri 
ondan esirgeyin. Bu, ruhunuz için yararlı olan 
ve dolayısıyla Baba'yı hoşnut eden bir kefaret 
olacaktır. (55,40) 
98 Siz zaten Tanrı'da kusursuz ve şaşmaz 
sevginin Babası'ndan daha az bir yargıç 
görüyorsunuz ve size söylüyorum ki, Tanrı'da 
Babanızı görmeniz iyidir. 
99 Yine de, sizi uyanık tutmak için 
söylemeliyim ki, siz de o eski insanlar gibi yeni 
bir hataya düşebilirsiniz ve bu hata, kendinizi 
ahlaki ve ruhsal olarak geliştirmek için çaba 
göstermemeniz ya da Baba'nın her türlü 
sevginin üzerinde olduğuna ve sizi 
bağışlayacağına güvenerek sürekli ve ağır 



günahlar işlemekten endişe etmemeniz 
olabilir. 
100 Kuşkusuz Tanrı sevgidir ve ne kadar ağır 
olursa olsun, bağışlamayacağı hiçbir suç 
yoktur. Ama şunu çok iyi bilmelisiniz ki, bu 
ilahi sevgiden amansız bir adalet doğar. 
101 Tüm bunların farkında olun ki, Benim 
öğretime dair bilgi olarak kendinize aldığınız 
şey gerçeğe uygun olsun ve içinizde mevcut 
olabilecek tüm hatalı fikirleri geçersiz 
kılabilesiniz. 
102 Baba'nın sevgisi sizi bağışlasa da, lekenin - 
bağışlamaya rağmen - ruhunuzda izi kaldığını 
ve onu erdemle yıkamanız ve böylece sizi 
bağışlayan sevginin hakkını vermeniz 
gerektiğini unutmayın. (293,43 - 44) 
103 Bir ses sizi uyandırdı, sizi ışığın ve yaşamın 
krallığına çağıran nazik ve rahatlatıcı bir ses, 
ancak ruhunuzu alçaltmaya ve yasayı hiçe 
saymaya devam etmeyi seçerseniz bu ses 
doğruluğa dönüşebilir. 
104 İtaatkâr ve alçakgönüllü olanlara Sözüm 
der ki: Sağlam durun, çünkü lütfumdan çok şey 
kazanacak ve kardeşleriniz için çok şey 
başaracaksınız. 
105 Akılsızlara sesleniyorum: İçinde 
yaşadığınız günahın pisliğinden ya da cehaletin 
karanlığından kaçmak için bu kutsanmış fırsatı 
değerlendirmezseniz, Rab'bin mesajında ne 
getirdiğini ya da halkına açıkladığı ruhsal 
armağanların neler olduğunu bilmeden 
ruhunuzun üzerinden zamanların ve çağların 
geçtiğini göreceksiniz. 
106 Şüphesiz, herkesin kendini kurtarması ve 
yücelere çıkması için uygun bir zaman 
olacaktır. Ama o günü geciktirenin vay haline! 
Kendini bu dünyanın cansızlıklarına adadığı 
için ruhunun gelişimini sağlayacak fırsatları 
kaçıran kişinin vay haline! Başka bir fırsat için 
beklemesi gereken sürenin ne kadar uzun 
olacağını bilmediği gibi, alacağı cezanın 
acılığını da bilmez. 
107 Bunda Baba'nın en küçük bir intikamı ya 
da en yumuşak cezası değil, O'nun katı ve 
amansız adaleti vardır. 
108 Bugün, kendimi aranızda bulduğumdan 
beri, daha önceki fırsatları kaçırıp 
kaçırmadığınızı ya da kullanılmadan bırakıp 
bırakmadığınızı biliyor musunuz ve ruhunuzun 
uzun zaman önce kendisine emanet edilen bir 
görevi yerine getirmek için bu yeni fırsatın 
verilmesini ne kadar beklediğini biliyor 
musunuz? 

109 Kalbiniz ya da zihniniz onun ruhunun 
geçmişi, kaderi, borçları, görevleri ve 
kefaretleri hakkında ne biliyor? Hiçbir şey! 
110 Bu nedenle, ruhun mükemmelliğini 
kesintiye uğratmamalı ya da dünya mallarına 
duyulan sevgiyle onu ayartmamalısınız. Başka 
bir yol, başka hedefler, başka idealler 
izlemelidir. (279, 16 - 19) 
 
Yeryüzündeki halklara ve güçlülere uyarı  
111 Merhamet ve etkin komşu sevgisi 
sonunda yüreklerinde patlak vermezse 
insanların vay haline! Sonunda kötü işlerinin 
tam bilgisine ulaşmazlarsa insanların vay 
haline! Kendi elleriyle doğa güçlerinin 
hiddetini üzerlerine salarlar ve ulusların 
üzerine acı ve ıstırap kadehini boşaltmaya 
çalışırlar. Çalışmalarının sonucunu aldıklarında 
bile, bazıları yine de "Bu Tanrı'nın cezasıdır" 
diyecektir. (57, 82) 
112 Putperestliklerine, bağnazlıklarına ve 
geleneklerine inatla bağlı olan halkların vay 
haline! Ne ışığımı görebilecekler ne de ruhun 
uyanışının sonsuz mutluluğunu 
hissedebilecekler. 
113 Öğrettiklerimin dünyayı sarsacağı 
doğrudur. Ancak savaş sona erdiğinde, 
Ruhumdan kaynaklanan gerçek barış 
yeryüzünde hissedilecektir. Sadece aptallar, 
inatçılar ve katı kalpliler acı çekmeye devam 
edecektir. (272, 12 - 13) 
114 Benim İrademin onların savaşçı 
niyetlerinden daha güçlü olduğunu anlamaları 
için Kendimi insanların -savaşları kışkırtmak 
isteyenlerin- katı yüreklerinde hissettiririm. 
Eğer bu insanların kalbi katı kalır ve Benim 
irademle değişmesine izin vermezse, Benim 
adaletim tüm dünyada hissedilecektir. (340, 
33) 
115 Yine Nuh'un zamanında olduğu gibi, 
insanlar kehanetlerle alay edecek ve ancak 
sellerin bedenlerini gömdüğünü 
hissettiklerinde inanmaya ve tövbe etmeye 
başlayacaklardır. 
116 Merhametim her zaman sizi 
aceleciliğinizde durdurmak istedi, ama siz Beni 
asla dinlemek istemediniz. Sodom ve Gomora 
da aynı şekilde korku ve tövbe duymaları ve 
yıkımlarından kaçınmaları için uyarıldılar. Ama 
sesimi dinlemediler ve yok olup gittiler. 
117 Ayrıca Yeruşalim'i dua etmeye ve Tanrı'ya 
gerçek tapınmaya geri dönmeye çağırdım. 
Ancak imansız ve bedensel düşüncelere sahip 



yüreği babacan öğütlerimi reddetti ve olaylarla 
gerçeğe ikna edilmesi gerekti. O günler 
Yeruşalim için ne kadar acı günlerdi! 
118 Şimdi hala aynı olduğunuz gerçeğini kabul 
ediyor musunuz? Çünkü benim sözümdeki 
bilgelik yolunda büyümek ve yukarılara 
tırmanmak için ruhsal çocukluğunuzu terk 
etmek istemediniz. 
119 Halklara ve uluslara kehanet olarak, 
uyanış ve uyanıklık için hizmet edecek olan bu 
mesajı hepinize gönderiyorum. İçeriğine 
inanıyorsanız ne mutlu size. 
120 Anlamları üzerinde düşünün, ancak daha 
sonra izleyin ve dua edin, çünkü bunu 
yaparsanız, içsel bir ışık size rehberlik edecek 
ve daha yüksek bir güç sizi güvende olana 
kadar koruyacaktır. (325, 73-77) 
 

Bölüm 62 - Meksika'da bulunan 
izleyiciler için sözler  
 
Meksika'da bulunan izleyiciler için sözler 
1 Öğrencilerim, içinize dönün, Beni daha önce 
olduğu gibi duyun ve hissedin. Bu Söz'ün 
yaşamınız ve kaderinizin ışığı olduğunu nasıl 
itiraf ettiğinizi hatırlayın. Bugün size 
söylediğimi unutmayın: İhtiyacınız olan şey 
zamanı gelince size verilecektir. 
2 Kandillerinize yeniden yağ doldurun ki, iman 
ve bilgi ateşi yeniden parlasın. 
3 Uyumayın, uyanın ve dua edin, çünkü Üstat 
evinize girdiğinde sizi şaşırtabilir, tıpkı varlığımı 
her fırsatta hissettiğiniz o ruhani coşku 
günlerinde yaptığı gibi. 
4 O zaman hayatınızın, siz farkında olmadan 
sizi aydınlatmayı bırakan o ışık tarafından nasıl 
yeniden aydınlatılacağını göreceksiniz; ve 
bolluk ve bilgelik dolu bir geleceğe olan 
güveninizi yeniden kazanacaksınız. (4, 27 - 29) 
5 Birçoğunuz kendinize spiritüalist diyorsunuz 
çünkü insan zihni aracılığıyla tezahürüm 
sırasında varlığıma inanıyorlar ve sözümü 
duymak için sık sık hazır bulunuyorlar. Ama 
ben sizden iyilik pratiği yoluyla, yaşamın özüne 
dair bilginiz yoluyla, komşunuza olan sevginiz 
yoluyla, cömert, verimli ve erdemli bir varoluş 
yoluyla Tanrı'ya hizmet ederek spiritüalist 
olmanızı istiyorum. (269, 55) 
6 Bazılarına dünyada mütevazı bir köken 
verdim ki yaşamlarında Efendi'yi örnek 
alabilsinler; bazılarına da zengin bir yuva 
verdim ki bir kral olmasına rağmen "tahtını" 

bırakıp yoksullara, hastalara ve günahkârlara 
hizmet eden İsa'yı örnek alabilsinler. 
7 Kim olurlarsa olsunlar, komşularına hizmet 
etmek için sosyal konumundan alçalan kişinin 
erdemi, sefil ve bilinmeyen yaşamından sevgi 
yoluyla doğruların yüksekliğine yükselen 
kişinin erdemi kadar büyüktür. (101, 55 - 56) 
8 Bana neden size geldiğimi soruyorsunuz: 
çünkü geldiğiniz ana rahmine dönmenin 
yolunu unuttuğunuzu görüyorum ve bunu size 
yeniden gösteriyorum. 
9 Yol Benim yasamdır ve ruh onu izleyerek 
ölümsüzlüğe ulaşacaktır. O zaman talimatımla 
size gösterdiğim yol kadar dar olan kapıyı size 
gösteriyorum. (79, 2 - 3) 
10 Beni işiten sizler, Beni ruhsal olarak kabul 
edecek olanlar için yolu hazırlamalısınız. 
Benim talimatlarımı almış olanları huzuruma 
getiren şey tesadüf değildi, bir insan ses 
taşıyıcısına ihtiyaç duymadan varlığımı 
hissedecek olanlarda Ruh'un armağanlarını 
geliştiren şey de tesadüf olmayacaktır. (80, 4) 
11 Sizi yeryüzünde iyiliği, yani gerçek 
maneviyatı yaymanız için görevlendirdim. 
12 Kendinizi çok yetersiz ve önemsiz mi 
hissediyorsunuz? Ruhunuza bu tür bir görev 
yükleyemeyecek kadar saf olmadığınızı mı 
düşünüyorsunuz? Bunun nedeni, Benim 
bilgeliğimi ve merhametimi bilmemeniz, doğa 
aracılığıyla her fırsatta size verdiğim öğretici 
örnekleri bulanık olmayan duyularla 
gözlemlememenizdir. 
13 Her şeyi aydınlatan güneş ışınlarının en kirli 
su birikintisine bile ulaştığını, onu 
buharlaştırdığını, atmosfere yükselttiğini, 
arındırdığını ve sonunda toprakların üzerinden 
geçen ve onları verimli kılan bir buluta 
dönüştürdüğünü görmüyor musun? (150, 51 - 
53) 
14 Ruhunuzu burada, Benim huzurumda tüm 
kirlerden arındırın ve özgür kılın. Korkmayın, 
çünkü Bana hiçbir sırrınızı açıklamayacaksınız, 
Ben sizi kendinizden daha iyi tanıyorum. En 
derin varlığınızda Bana itiraf edin, sizi 
herkesten daha iyi anlayacağım ve 
günahlarınızı ve suçlarınızı bağışlayacağım, 
çünkü sizi yargılayabilecek tek kişi Benim. 
15 Ama Babanızla barıştığınızda ve ruhunuzun 
söylediği zafer ilahisini varlığınızda 
duyduğunuzda, sözümün anlamında bulunan 
ruhun yiyeceğini yiyip içerek soframda huzur 
içinde oturun. (39,71) 



16 Birçoğunuz acıya lanet okuduktan sonra 
ağlayarak geliyorsunuz. Cehaletinizden 
kaynaklandığı gerçeğini göz önünde 
bulundurarak hatalarınızı affediyorum. 
17. Kalbinizi sakinleştirin ve zihninizi alıcı hale 
getirin ki şimdi size ne söylediğimi 
anlayabilesiniz, yaşamın çocuk öğrencileri: bir 
kez daha kalbinizin acıyla delindiğini 
hissettiğinizde, kendinizi kısa bir süre için sizi 
çevreleyen her şeyden ayırın ve yalnız kalın. 
Orada, yatak odanızın mahremiyetinde, 
ruhunuzla konuşun, acınızı alın ve incelemek 
için elinize bir nesne alır gibi onu keşfedin. 
18 Bu şekilde, üzüntünüzü keşfedin, nereden 
geldiğini ve neden geldiğini anlayın. 
Vicdanınızın sesini dinleyin ve size gerçekten 
söylüyorum, bu tefekkürden kalbiniz için bir 
ışık ve huzur hazinesi çıkaracaksınız. 
19 Işık size acıyı ortadan kaldıracak yolu 
gösterecek ve esenlik size deneme sona erene 
kadar sebat etme gücü verecektir. (286, 26 - 
28) 
20 Ruhsal ve fiziksel olarak dirençli olmak için 
çaba göstermeye devam etmelisiniz. Eğer 
bugün aranızda hastalıklar varsa, bunun 
nedeni maneviyat ve inanç eksikliği nedeniyle 
bu yaşamın sefalet ve acısının üstesinden 
gelememiş olmanızdır. 
21 Benim öğrettiklerim sadece Tanrı'nın 
gücüne iman etmenizi değil, kendinize de iman 
etmenizi öğretir. (246, 40 u. - 41 o.) 
22 Bugün, diyorsunuz 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 vicdanda 
duyulacak, içsel yargıç işitilecek ve Baba'nın 
sıcaklığı hissedilecek. (265, 57) 
23 Bu talimat, iyileştirme kararlarının ve asil 
duyguların doğduğu kalbinize girer. 
24 Eğer çok acı çektiyseniz ve yüreğinizin 
kapılarını Bana açmaya hazır olana dek 
ağladıysanız, size doğrusunu söyleyeyim, çok 
acı çeken kişi aynı zamanda günahlarının 
kefaretini ödemiş olur ve bağışlanır. (9, 37 - 
38) 
25 Ey halkım, ağlıyorsunuz, çünkü tövbe eden 
yüreğinizde Efendimiz'in sevgisini 
hissediyorsunuz. Ruhunda ağır bir suçluluk 
duygusuyla Baba'nın huzuruna çıkan hiç 

kimsenin bağışlanmayacağı ve sonsuza dek 
lanetleneceği size söylenmişti. 
26 Ama Benim ilahi adaletimi nasıl bu kadar 
korkunç gördünüz? İsa aracılığıyla en şefkatli 
sözlerimin ve en sevgi dolu bakışlarımın en çok 
günah işleyenler için olduğunu nasıl açıkça 
gösterdiğimi fark etmediniz mi? Dünyada bir 
öğretiyi ilan edip sonsuzlukta bunun tam 
tersini nasıl yapabilirim? (27, 41) 
27 Yaşamınızın acı ve zor anlarında, benim 
bilge ve kusursuz yasamın her şeyi yargıladığı 
düşüncesiyle kendinizi teselli edin. 
28 Acılarınızda Ben vardım, öyle ki bu acılar 
aracılığıyla Beni arayasınız. İstemeyi, 
alçakgönüllü olmayı ve başkalarını anlamayı 
öğrenesiniz diye size yoksulluk çektirdim. 
29 Size güvenmeye devam edenlerin yarın için 
endişelenmeyen kuşlar gibi olduğunu 
göstermek için günlük ekmeği bile sizden 
esirgedim; onlar şafağın doğuşunu varlığımın 
bir simgesi olarak görürler ve uyandıklarında 
ilk yaptıkları şey şükran duası ve güvenlerinin 
kanıtı olarak cıvıltılarını göndermektir. (5, 55 - 
57) 
30 Bazen Bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, eğer 
her şeyim olsaydı, hiçbir eksiğim olmasaydı, 
Senin ruhani işlerinde işbirliği yapar ve hayır 
işlerdim." Ancak şunu bilin ki, siz insanlar 
vefasızsınız ve hiçbir şeye sahip olmadığınız 
için bugün aldığınız tüm kararlar, arzu ettiğiniz 
her şeyi size versem bile değişecektir. 
31 Yalnızca Tanrı'nın çocuklarına olan sevgisi 
değişmez. 
32 Size bol bol armağan versem 
mahvolacağınızı önceden biliyorum, çünkü 
seçimlerinizi ve zayıflıklarınızı biliyorum. (9, 55 
- 57) 
33 Size zevklerden vazgeçmenizi söylediğimde, 
Sözümü yanlış yorumladınız ve sonunda acı 
çektiğinizi görmenin Beni sevinmekten daha 
çok memnun edeceğini düşündünüz. 
34 Ben sizin Babanız olduğuma göre, sizi 
gülümserken görmektense ağlarken görmeyi 
tercih ettiğimi nasıl düşünürsünüz? 
35 Size zevklerden uzak durmanızı 
söylediğimde, yalnızca ruhunuzu bozan ya da 
bedeninize zarar verenleri kastetmiştim. Ama 
ben diyorum ki, ruh ve kalp için sizin için 
ulaşılabilir olan faydalı tatminleri elde 
etmelisiniz. (303,27) 
36 Buraya yolunuz düştüğünde sizden Bana 
inanmanızı bile istemedim. Sizden önce gelen 
ve fiziksel hastalıklarınızı iyileştirerek, 



ruhunuza huzur vererek ya da ulaşılamaz 
olduğunu düşündüğünüz bir şeyi yaparak size 
kanıt veren bendim. 
37 Daha sonra, Bana inandığınız ve kendinizi 
sadakatle Yasamı yerine getirmeye adadığınız 
zaman, her birine görevini gösterdim ki yoldan 
sapmasın ve yalnızca hakkı olanı alsın ve 
benim size yaptığım gibi kardeşlerine 
merhamet ve sevgi göstersin. 
38 Öğretmenlik yapan herkesin usta olduğunu 
mu düşünüyorsunuz? Kendilerini Tanrı'nın 
hizmetkârları olarak adlandıran herkesin 
Benim elçilerim olduğunu ya da onlara bu 
görevi Benim verdiğimi mi sanıyorsunuz? 
Dünyada hüküm süren, yöneten ve komuta 
eden herkesin bu görevi yerine getirmek için 
gerekli yeteneklere sahip olduğunu düşünüyor 
musunuz? Hayır, millet! Kendilerine emanet 
edilen görevi gerçek anlamda yerine getirenler 
ne kadar azdır! Bazıları kendilerine ait olmayan 
bir makamı ele geçirirken, o makamı işgal 
etmesi gerekenler kendilerini aşağılanmış ve 
küçük düşürülmüş olarak görürler. (76, 36 - 
37) 
39 Birisi bu tezahürde varlığıma inanmazsa 
incindiğimi düşünmeyin, çünkü hiçbir şey 
benim doğruluğumu etkilemeyecektir. Kaç kişi 
evrenin tüm harikalarını yaratan ilahi bir 
Varlığın varlığından şüphe duymuştur ve yine 
de bu nedenle güneş onlara ışığını vermekten 
vazgeçmemiştir. (88, 7) 
40 Bugün kalbinizin ve zihninizin kapılarını 
talimatlarımın ışığına açın. Beni hangi işlerle 
yücelteceksiniz? 
41 Hepiniz sustunuz, ruh sustu ve beden 
Benim önümde sustu. Boynunuzu eğin ve 
alçakgönüllü olun. Ama ben çocuklarımın 
Benim önümde alçakgönüllü olmalarını 
istemiyorum. Onların yüzlerini kaldırıp 
Benimkini görmeye layık olmalarını istiyorum, 
çünkü ben hizmetkârlar ya da köleler 
aramıyorum; kendilerini kanun kaçağı, 
dışlanmış gibi hisseden yaratıklar aramıyorum, 
çok sevdiğim çocuklarıma geliyorum ki 
Babamın sesini duyarak ruhlarını yukarıya 
doğru gelişim yolunda yükseltsinler. (130, 39 - 
40) 
42 Sevgili öğrencilerim, işimi gayretle izleyin, 
talimatlarıma uyun ve onlarla birlikte Bana 
tanıklık edin. Meryem, sevgi dolu Anneniz, 
aynı şekilde size iner ve sizi lütufla doldurur, 
size mükemmel sevgiyi öğretir ve kalbinizi bir 
merhamet pınarına dönüştürür, böylece 

hemcinsleriniz arasında büyük sevgi işleri 
yapabilir ve gerçeği bilebilirsiniz. O Benim iş 
arkadaşımdır ve Efendi ve Yargıç olarak Benim 
Sözümün yanı sıra, Anne ve Avukat olarak da 
Onun Sözü vardır. Onu sevin ve adını anın. Size 
gerçekten söylüyorum, Meryem sizi izliyor ve 
sadece bu deneme günlerinde değil, sonsuza 
dek yanınızda duruyor. (60, 24) 
43 Size "Marian halkı" adını verdim çünkü 
Kutsal Anne'yi nasıl seveceğinizi ve kabul 
edeceğinizi biliyorsunuz ve şefkat isteyen bir 
çocuk ya da şefaat isteyen bir günahkar gibi 
ona geliyorsunuz. 
44 Meryem'in dünyadaki varlığı benim 
insanlığa olan sevgimin kanıtıdır. Onun saflığı 
size açıklanan ilahi bir mucizedir. Benden 
yeryüzüne bir kadın olmak üzere indi, böylece 
rahminde ilahi tohum filizlenebilecekti, İsa'nın 
Bedeni, onun aracılığıyla "Söz" konuşacaktı. 
Şimdiki zamanda kendini yeniden ortaya 
koyuyor. (5, 9 - 10) 
45 İnsan kalbinin, Ruhu'nun dünyaya getirdiği 
değerli mesajı baştan aşağı bilmesi ve tüm 
gerçeği öğrendikten sonra, ona adadığınız her 
putperest ve coşkulu tapınmayı kalbinizden 
söküp atmanız ve bunun yerine ona ruhani 
sevginizi sunmanız gerekir. (140, 43) 
46 Bazıları Bana şöyle diyor: "Tanrım, neden 
Seni gördüklerine tanıklık eden kardeşlerimiz 
gibi hepimizin Seni görmesine izin 
vermiyorsun?" 
47 Ey inanmak için görmek zorunda olan zayıf 
kalpler! Ruhunuz Beni sevgi, inanç ve Benim 
İlahi Özümde hissetmek yoluyla sınırsız ve 
mükemmel bir şekilde algılayabildiği halde, 
İsa'yı insan suretinde bir vizyonda görmenin 
ne faydası var? 
48 Ruhsal olanı şekillerde veya sembollerde 
sınırlı bir şekilde görme armağanına sahip 
olanları kıskandığınızda kötülük yaparsınız; 
çünkü onların gördükleri tam olarak İlahi olan 
değil, onlara ruhsal olandan söz eden bir 
sembol veya alegoridir. 
49 Yeteneklerinizle yetinin ve aldığınız 
tanıklıkları derinlemesine inceleyin; her zaman 
anlamı, ışığı, talimatı ve gerçeği arayın. (173, 
28 - 30) 
50 Öğretilerimi asla tahrif etmeyin. 
Çalışmalarımı sadece saflık içeren bir kitap 
olarak sunun ve yolculuğunuzu 
tamamladığınızda sizi kabul edeceğim. 
Ruhunuzdaki lekelere bakmayacağım ve Vaat 
Edilmiş Topraklara vardığınızda size en büyük 



ödül olacak olan İlahi Öpücüğümü vereceğim. 
Verimli tarlalara ekmeyi öğrenesiniz ve orada 
çoğalasınız diye, bu kez size bir avuç tohum 
verdim. (5, 27) 
51 Sorumluluğunuzu değerlendirin, sevgili 
insanlar, kaçırdığınız bir günün, bu İyi Haber'in 
hemcinslerinizin yüreklerine ulaşmasını 
geciktirdiğiniz bir gün olduğunu düşünün - 
kaybettiğiniz bir talimat, muhtaçlara 
sunabileceğiniz bir somun ekmeğin eksilmesi 
demektir. (121, 40) 
52 Bu ağacın meyvesinin tadını zaten 
biliyorsunuz ve gelecekte sahte peygamberler 
tarafından kandırılmamanız için sizi 
uyarıyorum; ama aynı zamanda öğretilerimin 
özünü tanımalarını öğreterek hemcinslerinizi 
de 'gözetmelisiniz'. 
53 Ben ayrıldıktan sonra sahte peygamberlerin 
ortaya çıkıp halkıma benim elçilerim 
olduklarını söyleyecekleri ve aranızda yaptığım 
işi sürdürmek için benim adıma gelecekleri 
yazılmıştır. 
54 Sahte peygamberlere ve sahte 
öğretmenlere boyun eğerseniz ya da öğretime 
ruhsal içeriği olmayan sözler eklerseniz vay 
halinize, çünkü o zaman büyük bir karışıklık 
olacak! Bu nedenle size tekrar tekrar, "İzleyin 
ve dua edin" diyorum. (112, 46 - 47) 
55 Eğer kendinizi hazırlamazsanız, belirsiz 
sesler kulaklarınıza ulaşacak, kafanızı 
karıştıracak ve daha sonra kardeşlerinizi de 
onlarla karıştıracaksınız. 
56 Bu bildiriler sona erdiğinde, onları tekrar 
ele almaya çalışmamanız için sizi uyanık 
kılıyorum, çünkü onlar kendilerini tanıtan ışık 
ruhları değil, daha önce inşa ettiklerinizi yok 
etmek isteyen kafası karışık varlıklar olacaktır. 
57 Öte yandan, kendini nasıl hazırlayacağını 
bilen kişi, üstün olmak istemek yerine kendini 
yararlı kılmaya çalışan kişi, olayları aceleye 
getirmek yerine sabırla bekleyen kişi, içindeki 
armağanlar aracılığıyla ruhuna ulaşacak olan 
öğretimi açıkça duyacaktır: Dua, ruhani vizyon 
ve peygamberlik rüyaları aracılığıyla ilham, 
sezgi ve öngörü armağanları. (7,13 - 14) 
58 Bugün sizinle coşku içinde konuşan bu ses 
taşıyıcılarına bakıyorsunuz ve bazılarının 
kuşkusu ne kadar büyük olursa olsun, benim 
bildirimin bu vericiler aracılığıyla mümkün 
olduğunu düşünüyorsunuz. Ama insanlar 
müritlerimin normal hallerinde ilahi vahiyleri 
ilan ettiklerini gördüklerinde, onlardan şüphe 
edeceklerdir. 

59 Kendi kilisenizde, benim esinlememle 
konuştuğunuzu duyduklarında şüpheye 
düşenler olacaktır ve iman bulmak için büyük 
bir donanıma ve ruhsal saflığa sahip olmanız 
gerekecektir. (316, 52 - 53) 
60 Eğer yolunuz üzerinde, eserleriyle ya da 
düşünce tarzlarıyla Benim vahiylerim 
karşısında ruhani geriliklerini kanıtlayan 
insanlar görürseniz, dehşete kapılmayın; 
çünkü bilmelisiniz ki, hiçbir zaman tüm 
insanlar aynı tempoda yürümemiştir. Zamanı 
geldiğinde onları uyandıracak sözleri şimdiden 
onlara bıraktığıma güvenin. 
61 Şu anda anlayamadığınız bu sözler tam da o 
insanların anlayacağı sözlerdir. (104,42 - 43) 
62 Fanatizm olmadan inanın ve hareket edin. 
Ayağa kalkın ve kendinizi, inançlara ya da 
doktrinlere bakmaksızın tüm hemcinslerinize 
eğitim verebileceğiniz bir düzeye yerleştirin. 
63 Sırf Tanrı'ya geri kalmış ya da kusurlu bir 
şekilde tapınıyor diye muhtaç bir kişiye iyilik 
yapmaktan çekinmeyin. Bunun yerine, özverili 
çalışmanızın onun kalbini kazanmasına izin 
verin. 
64 Kendinizi gruplara kapatmayın ve böylece 
faaliyet alanınızı sınırlamayın. Her ruh için bir 
ışık ve her sıkıntı için bir merhem olun. (60, 27) 
65 Çağrıma yanıt verdiğiniz için hemcinsleriniz 
sizi küçümseyerek konuşursa, kulaklarınızı 
kapayın ve susun; onlar cahildir. Ama bu 
meseleyi onları yargılamak için bir fırsat olarak 
görürseniz, vay halinize, çünkü siz zaten 
vicdanınızın ışığıyla aydınlanmışsınız ve ne 
yaptığınızı biliyorsunuz. (141,27) 
66 O halde, halkım, tüm insanların sizin gibi 
düşünmesini ve inanmasını talep etmeyin. 
İnsanları asla kınamamalı, sizi dinlemeyen, 
önerilerinizi, öğretilerinizi ya da tavsiyelerinizi 
kabul etmeyen kişileri yargılamamalı ya da 
onlara ceza vermemelisiniz. Tüm 
hemcinslerinize aynı derin saygıyla ve gerçek 
ruhani hayırseverlikle bakmalısınız. O zaman 
dini uygulamasında, öğretisinde, yolunda, her 
birinin ruhani yeteneğinin ona hak verdiği yere 
ulaştığını öğreneceksiniz; ve insanları 
gördüğünüz noktaya, kendi gelişimleri onları 
götürmüştür. (330, 29) 
67 Şimdi bile size herhangi birinden daha fazla 
olmadığınızı, kayırılmış varlıklardan oluşan bir 
ulus olduğunuza dair beslediğiniz inancın bir 
hata olduğunu, çünkü Yaratıcı'nın tüm 
yarattıklarına olan mükemmel sevgisinde 
kimseyi kayırmadığını söylüyorum. 



68 Bunu size söylüyorum çünkü yarın, bu süre 
zarfında size getirdiğim öğretiyi insan 
kardeşlerinize sunacaksınız ve sizden sonra 
gelenlere üstün varlıklar olarak görünmenizi 
istemiyorum, ne de Sözümü duyan tek kişi 
olmaya layık olduğunuzu düşünmenizi 
istiyorum. 
69 Anlayışlı, alçakgönüllü, sade, asil ve 
merhametli kardeşler olmalısınız. 
70 Güçlü olmalı ama kibirli olmamalısınız ki 
zayıfları aşağılamayasınız. Eğer öğretilerim 
hakkında büyük bir bilgiye sahipseniz, asla 
bilginizle övünmemelisiniz ki, hemcinsleriniz 
sizin yanınızda kendilerini aşağı hissetmesinler. 
(75, 17 - 19) 
71 Burada çalışanlarım arasında bile, öğretimi 
anlamadan kendilerini üstün varlıklar olarak 
gören, ruhani bir armağana sahip olduklarını 
bildikleri halde hayranlık ve saygıya layık olan 
ne kadar çok kişi var. Size soruyorum, 
alçakgönüllülük ve hayırseverlik sahip olması 
gereken temel nitelikler iken, üstün bir ruhun 
yetenekleri konusunda kibirlenmesini 
onaylayabilir misiniz? (98, 15) 
72 Size bir zamanlar söylediğimi hatırlayın: 
Ben sizi asalak bitkiler gibi olasınız diye 
yaratmadım. Kimseye zarar vermemekle 
yetinmenizi istemiyorum. İyilik yaptığınız için 
tatmin olmanızı istiyorum. Yapabileceği halde 
iyilik yapmayan kişi, iyi işler yapamadığı için 
kendini kötülük yapmakla sınırlayan kişiden 
daha fazla kötülük yapmıştır, çünkü yapmayı 
bildiği tek şey buydu. (153, 71) 
73 Ey benim çok sevdiğim çocuklarım, 
kaybolmuş koyunlar gibi ağlayan ve Çobanınız 
için korkulu bir sesle feryat eden sizler! Sizi 
çevreleyen gerçekliğe gözlerinizi kapatırsanız, 
yeryüzündeki tüm ıstırabınızın nedeninin ben 
olduğumu düşünürsünüz; başkaları da benim 
onların acılarına ve kederlerine kayıtsız 
kaldığıma inanır. 
74 Babanız hakkında böyle düşünerek ne 
kadar nankörlük ediyorsunuz ve benim 
mükemmel doğruluğumu yargılayarak ne 
kadar adaletsizsiniz! 
75 Sadece acıyla beslendiğinizi, yaşadığınız 
dünyanın mutluluktan yoksun bir dünya 
olduğunu ve sürdürdüğünüz hayatın hiçbir 
varlık nedeni olmadığını söylediğinizde sizi 
duymadığımı mı sanıyorsunuz? 
76 Beni yalnızca sizi cezalandırdığımı, 
merhametimi esirgediğimi düşündüğünüzde 
ve Babanızın şefkat ve merhametini 

unuttuğunuzda hissediyorsunuz; O'nun 
nimetlerini kutsamak yerine yaşamınızdan 
şikayet ediyorsunuz. 
77 Bunun nedeni gözlerinizi gerçeğe 
kapatmanız ve çevrenizde yalnızca acı ve 
gözyaşı görmeniz ve her şeyin karşılıksız 
kalacağına inandığınız için umutsuzluğa 
düşmenizdir. 
78 Bu isyan, bu anlayışsızlık yerine, her gün ilk 
düşünceniz Babanızı kutsamak ve ilk sözleriniz 
onun sevgisinin size bahşettiği pek çok nimet 
için şükran duymak olsaydı, yaşamlarınız ne 
kadar farklı olurdu! 
79 Ama artık bu erdemleri hissedemiyorsunuz 
çünkü "beden" [ruh] ruhunuzu rahatsız etti ve 
Benim öğretimi unuttunuz; bu nedenle size 
kalbinizden kovduğunuz bu hislerden 
bahsediyorum. (11, 4 - 9) 
80 Günah işlediniz, evlilikleri bozdunuz, suçlar 
işlediniz ve şimdi size günahlarınızı gösteren 
sözümün gerçeğiyle yüzleştiğinizde, 
günahlarınızı unutuyor ve Rabbinizin size 
imtihan ve kefaretten söz ettiğinde adaletsiz 
olduğunu düşünüyorsunuz. (17, 33) 
81 Büyük bir sınavdan geçtiniz, sevgili 
öğrencilerim. Her sınav sizin için bir gizem 
taşıdığından, sizi savaşta güçlendirmek için mi, 
bilmediğiniz bir şeyi size açıklamak için mi, 
yoksa bir suçun kefaretini ödemek için mi 
orada olduğunu bilemezsiniz. Ama 
denemelerden asla geri çekilmeyin, çünkü bu 
amaçla gönderilmedikleri gibi, ahlaki ya da 
ruhsal gücünüzü de aşmazlar. (47, 26) 
82. Neden birçoğunuz kaderinizin Benim 
tarafımdan denemeler, acılar, cezalar veya 
talihsizliklerle yazılmış olmasından 
korkuyorsunuz? Sizi mükemmel bir şekilde 
seven O'nun size dikenlerle dolu bir yol 
verdiğini nasıl düşünebilirsiniz? Gerçekten de, 
size söylüyorum, talihsiz ve talihsizliklerle dolu 
olan yol, gerçek huzurun, güvenliğin, gücün ve 
sağlığın, esenliğin ve bolluğun bulunacağı 
yolun tam olarak sizin için belirlenmiş, 
ayrıldığınız yol olduğunu anlamadan, 
sevinçlerin, özgürlüğün ve mutluluğun onda 
bulunacağını düşünerek, iradenize göre 
seçtiğiniz yoldur. 
83 Öğretilerimde size sunduğum bu yol, 
yaratılışından itibaren ruhunuz için önceden 
belirlenmiş olandır, öyle ki onda nihayet 
özlediğiniz şeyi bulabilesiniz. (283, 10 -11) 
84 Sanki çocukmuşsunuz gibi yüzeysel bir 
şekilde yargılıyorsunuz, başınıza gelen 



belaların sizin eseriniz olduğunu 
düşünmüyorsunuz. Bu nedenle, üzerinize 
salındıklarında, sizden uzaklaşmalarını, acı 
çekmemeniz için kaderinizin değişmesini, artık 
acı kadehini içmemenizi dilersiniz. 
85 Bunun nedeni, biçtiğiniz her şeyi kendinizin 
ektiğini ve her acıyı kendinize çektiğinizi 
anlamak için ruhani bakışınızla gerçekliğe 
nüfuz edememenizdir. 
86 Hayır, gerçeğe nasıl nüfuz edeceğinizi hiçbir 
zaman anlamadınız ve bu nedenle, kalbinize 
acı girdiğinde, kendinizi İlahi bir adaletsizliğin 
kurbanı olarak görüyorsunuz. Ama ben size 
Tanrı'da en küçük bir adaletsizliğin bile var 
olamayacağını söylüyorum. 
87 Tanrı'nın sevgisi değişmez, değişmez ve 
ebedidir. Bu nedenle her kim ilahi ruhun öfke, 
gazap ve hiddet tarafından ele 
geçirilebileceğine inanırsa, büyük bir yanılgıya 
düşer. Bu tür zayıflıklar insanlarda ancak 
ruhsal olgunluktan ve tutkular üzerinde 
hakimiyetten yoksun olduklarında 
düşünülebilir. 
88 Bazen Bana şöyle diyorsunuz: "Tanrım, 
neden bizim olmayan işlerin sonuçlarını 
'ödemek' zorundayız ve neden başkalarının 
ürettiği acı meyveleri toplamak zorundayız?" - 
Buna cevabım, bundan hiçbir şey 
anlamadığınızdır, çünkü daha önce kim 
olduğunuzu ve ne iş yaptığınızı bilmiyorsunuz. 
(290, 9 - 12) 
89 Sevgili insanlar, bu Üçüncü Çağ'da Benim 
öğrencilerim olduğunuz düşüncesiyle 
kalpleriniz memnuniyetle doluyor. Yine de 
kibrin sizi kör etmesine asla izin vermemeniz 
gerektiğini söylüyorum. Çünkü bu zayıflığa 
yenik düşerseniz, günahlarınızdan dolayı sizi 
kınayan vicdanınızı bile artık dinlemezsiniz. 
İnsan yaşamını arındırmaya ve yüceltmeye 
başlamayan kişi ruhsal olarak yukarı doğru 
gelişmeyi bekleyemez, çünkü adımları yanıltıcı 
olacak ve eserlerinde hakikat tohumu 
bulunmayacaktır. 
90 Öyleyse, derslerimde bazen ruhani 
talimatlardan öğütlere indiğimi düşünün ki, 
insan yaşamınızda kendinizi doğru bir şekilde 
yönetebilesiniz. Sonra insanın yüreğine 
seslenir, onu yenilenmeye teşvik eder, kötü 
alışkanlıkların bedene verdiği zararı ve ruha 
yaptığı kötülüğü anlamasını sağlarım. 
91 Kendisine ahlaksızlığın hükmetmesine izin 
veren insanın ruhun fethedilmemesi 
gerektiğini unuttuğunu - gerçek gücün erdem 

yoluyla kötülüğün üstesinden gelmekten 
ibaret olduğunu unuttuğunu söylemiştim. 
92 Bedene yenik düşen insan kendini 
alçaltmış, özsaygısını çiğnemiş, yüksek insan 
konumundan savaşamayacak kadar korkak 
zavallı bir varlık konumuna düşmüştür. 
93 Bu adam evine ışık, ekmek ve şarap 
getirmek yerine gölge, acı ve ölüm getirir, 
kendisinin, eşinin ve çocuklarının haçını 
ağırlaştırır ve etrafındaki herkesin ruhani 
gelişim yolunu engeller. (312, 32 - 35) 
94 Kötü bir yoldan vazgeçen her birinizin 
kötülüğün gücünün bir kısmını kaybetmesine 
neden olduğunu; yaşamınızın, eğer işlerinde, 
sözlerinde ve düşüncelerinde doğruysa, 
yolunda iyi bir tohum bırakacağını; 
öğütlerinizin, eğer dindar bir kalpten geliyorsa, 
mucizeler yaratma gücüne sahip olacağını; ve 
duanın, eğer şefkatli ve sevgi dolu bir 
düşünceden doğuyorsa, istediğiniz kişi için bir 
ışık mesajı olacağını anlayın. (108, 16) 
95 Burada Benimle birlikte kendinizi her türlü 
lekeden arındırırsınız. Ah, keşke bu saflığı 
hayatınız boyunca koruyabilseydiniz! Ancak bu 
birliktelik ve eğitim saatlerinde yarattığınız bu 
maneviyat ve kardeşlik atmosferi dünyada 
geçerli değildir. Soluduğunuz hava günah 
tarafından zehirlenmiştir. 
96 Ama Benim öğretimi kendinize mal ettiğiniz 
ölçüde, sizi dünyaya bağlayan zincirin 
halkalarının nasıl yavaş yavaş sizden kopup 
gittiğini hissettiniz. (56, 26- 27) 
97 Her zaman uyanık yaşayın, çünkü 
yolunuzda Bana ait olduklarını söyleyenler 
olacaktır; ama onlara ilk anda inanmayın, 
alçakgönüllülükle, bilgelikle ve sevgiyle itiraf 
ettikleri şeyin hatırına inanın. 
98 Başkaları size Benimle temas halinde 
olduklarını söyleyecekler, oysa ilk aldatılanlar 
kendileridir. Bu nedenle, sahip olduğunuz 
göreve ve işgal ettiğiniz pozisyona her zaman 
dikkat etmelisiniz. Gözlerinizi ve kulaklarınızı 
açmalı ve birçok şeyi affetmelisiniz. (12, 55 - 
56) 
99 Aktif olun, uyumayın! Yoksa zulümler sizi 
uyurken yakalayana kadar beklemek mi 
istiyorsunuz? Bir kez daha putperestliğe mi 
düşmek istiyorsunuz? Yabancı doktrinler 
kendilerini zorla ya da korkuyla dayatana 
kadar bekleyecek misiniz? 
100 Uyanık olun, çünkü Doğu'dan sahte 
peygamberler çıkacak ve ulusların kafasını 
karıştıracak. Sesinizin tüm dünyada 



yankılanması ve insanlığı zamanında uyarmak 
için bir araya gelin. (61, 25) 
101 İnsanlığı büyük sıkıntılar beklemektedir; 
her acı ve felakette uyanık ve duacı olun. 
Birçok acı hafifletilecek, diğerleri ise dua 
edenler tarafından durdurulacağı için 
meydana gelmeyecektir. 
102 Diğer mezhep ve tarikatların takipçileri 
büyük kalabalıkların bu halkı izlediğini 
gördüklerinde, bu mezheplerden size 
zulmedenler çıkacaktır. Ama korkmayın, çünkü 
sakin kalırsanız, Kutsal Ruh dudaklarınıza size 
iftira edenleri susturacak ışıklı sözler 
koyacaktır. 
103 Kendinizi savunmanız için size öldürücü 
kılıcı vermiyorum, size sevgi kılıcını veriyorum. 
Işığının her parıltısı ondan yayılan bir erdem 
olacaktır. 
104 İşime zulmeden çok sayıda kişiyi 
sözlerinizle fethettiğinizde ve sevgi işlerinizle 
onları Bana döndürdüğünüzde Baba'nın 
yanında ne kadar çok lütuf bulacaksınız. 
105 Bu, size "İkinci Çağ "da verdiğim ve sizin 
çoktan unutmuş olduğunuz öğretidir. 
106 İnsan zihni Teslis-Meryem ruhani 
öğretisini anlamaya çalıştığında huzursuzluk 
çekecektir. Çünkü maddeleşmiş insan ruhani 
olana karşı gariptir. (55, 58 -63) 
107 Kendilerine büyük bir sevgiyle sunduğum 
soframdaki yiyeceklere dokunmadan bırakıp 
giden kaç kişi var? Sözümü duymak için 
dünyaya gelmelerinin kaderlerinde yazılı 
olduğu şimdiki gibi bir lütuf dönemini bir daha 
ne zaman yaşayacaklar? 
108 Aşınmak için fırtınalara ve zamana ihtiyaç 
duyan sert kayalardır. Mirasları, onu nasıl 
koruyacaklarını ve değerini nasıl bileceklerini 
bilmedikleri sürece onlardan esirgenecektir. 
Ama yine sahip olacaklar, çünkü size Baba'nın 
çocuklarına verdiği şeyin onlardan asla 
alınmayacağını, sadece onlar için saklanacağını 
söyledim. (48, 8) 
109 Bazılarınız çölde kaybolmuş olanları 
aramaya gitmek için Benim öğretilerimle 
dönüşecek ve donatılacaksınız. Çünkü ben 
insan hayatını böyle görüyorum - bir çöl 
olarak. Bazıları milyonlarca ruhun ortasında 
kendini yalnız hisseder ve onlara biraz su 
verecek kimse olmadan susuzluktan kıvranır; 
işte Ben yeni havarilerimi oraya 
göndereceğim. 
110 Adımın bazıları tarafından sevgiyle tekrar 
söylenmesini ve diğerleri tarafından 

duygularla duyulmasını istiyorum. Bunu 
bilmeyenler tarafından bilinmesini istiyorum. 
Varlığımdan haberdar olmayan insanlar - yaşlı 
erkekler, kadınlar ve çocuklar - var. Herkesin 
Beni tanımasını ve Bende en sevgi dolu Babaya 
sahip olduklarını bilmelerini istiyorum - herkes 
Beni duysun ve Beni sevsin. (50, 3) 
111 Sözüm sizin egoizminizle karşılaştı. İşte bu 
nedenle size, size verdiğim şeyleri insan 
kardeşlerinizin bilgisine sunmanızı söyledim. 
Ama siz başkalarına karşı görevler 
üstlenmeden yalnızca Benim bildirilerimle 
kendinizi tazelemek istiyorsunuz. 
112 Ancak Üstat sizi işe yaramaz dersler 
öğretmek için çağırmadı; size bu ilahi dersi 
öğrenmenizi, böylece daha sonra hayatınızda 
komşunuza uygulayarak kullanabileceğinizi 
söyledi. 
113 Şu anda size ruhunuzun size bir acı, bir 
ihtiyaç ya da bir taleple gelen herkese karşı 
eski bir borcu olduğunu açıklıyorum. Onları 
yaşam yolunuza hangi sevgiyle yerleştirdiğimi 
düşünün ki, onları aktif hayırseverliğinizin 
nesnesi haline getirerek onarımınızı yerine 
getirebilesiniz. (76, 20) 
114 Yerine getirin ki, hatalarınızın ya da 
bencilliğinizin meyvelerini toplamak için acı 
çektiğiniz zamanlarda dünyaya dönmek 
zorunda kalmayasınız. Görevinizi yerine 
getirin; o zaman siz de geri döneceksiniz, ama 
bu barış zamanında, başladığınızda geride 
bıraktığınız tohumun ekiminde sizi yenilemek 
için olacak. Şimdi Musa, "İlk Zaman "da olduğu 
gibi sizi kurtarmak için size önderlik 
etmeyecektir; sizi yönlendiren vicdanınız 
olacaktır. (13. 17) 
115 Burada başka zamanlarda yasa öğretmeni 
ya da bilim adamı olan birçok kişi vardır. Artık 
zihinleri ruhani bilgiye uyanmıştır ve sınırlı 
insan bilgisinde en yüksek hakikati 
bulamayacaklarına ikna olmuşlardır. 
116 Burada, başka zamanlarda yeryüzünde 
güçlü ve zengin olan ve şimdi yoksulluğu ve 
alçakgönüllülüğü öğrenmiş olanlar vardır. 
Teslimiyetleri ve mükemmellik arzuları için 
onları kutsuyorum. Bu Benim sevgi dolu 
adaletimin bir kanıtıdır, çünkü onlara ebedi 
bilgelik kitabının başka bir sayfasını göstermek 
için onları tekrar dünyaya getirdim. (96, 16 - 
17) 
117 Dünya size, bir kısmı Benim tarafımdan 
bahşedilen, bir kısmı da insanlar tarafından 
yaratılan pek çok mutluluk verir. Şimdi bunları 



elde edemediğinizi deneyimlediniz; bu da 
bazılarınızda isyana, bazılarınızda da üzüntüye 
neden oldu. 
118 Size şunu söylemeliyim ki, şu anda pek çok 
kişiye "bedenin" zevkleri ve tatminleri içinde 
uykuya dalma ya da yok olma izni 
verilmemiştir, çünkü onların görevi tamamen 
farklıdır. 
119 Size doğrusunu söyleyeyim, insanlık içinde 
tüm zevkleri tatmamış ve tüm meyveleri 
yememiş tek bir ruh bile yoktur. Bugün 
ruhunuz Beni sevmenin özgürlüğünün tadını 
çıkarmak ve bir daha dünyaya, altına, şehvete 
ya da putperestliğe köle olmamak için 
(dünyaya) geldi. (84, 47) 
120 İnsanlara, halklara, uluslara bakın, bir 
ideal uğruna nasıl da canlarını ortaya 
koyuyorlar. Mücadelelerinin cenaze ateşinde, 
dünyanın ihtişamını, mülkiyeti ve gücü hayal 
ederek tükenirler. Dünyanın geçici ihtişamı için 
ölüyorlar. 
121 Ama ruhunuzda, hedefi ebedi olacak bir 
yüceliğe ulaşmak olan ilahi bir ideali 
tutuşturmaya başlayan sizler, hayatınızı 
değilse bile en azından bir kısmını insan olarak 
görevlerinizi yerine getirmeye vermeyecek 
misiniz? 
122 Üzerinizde sadece hazırlıklı olanların 
farkına varabileceği görünmez bir savaş 
sürmektedir. Düşüncelerde, sözlerde ve 
işlerde insanlardan yayılan tüm kötülükler, 
yüzyılların tüm günahları, kafası karışmış tüm 
insanlar ve diğer dünya ruhları, tüm 
sapkınlıklar, adaletsizlikler, insanların dini 
fanatizmi ve putperestliği, aptalca, hırslı 
arzular ve sahtelik, Bana karşı çevirmek için 
her şeyi yıkan, ele geçiren ve nüfuz eden tek 
bir güçte birleşti. Bu, Mesih'e karşı çıkan 
güçtür. Orduları büyük, silahları güçlü, ama 
Bana karşı değil, insanlara karşı güçlüler. 
123 Bu ordulara doğruluğumun kılıcıyla savaş 
açacağım ve isteğim uyarınca sizin de bir 
parçası olacağınız ordularımla savaşacağım. 
124 Bu savaş zevk peşinde koşan insanları 
rahatsız ederken, öte dünyada neler olup 
bittiğini sezme yeteneğini emanet ettiğim 
sizler, kardeşlerinizi izlemeli ve onlar için dua 
etmelisiniz, çünkü bu şekilde kendinizi de 
korumuş olursunuz. 
125 Yüce Şampiyon Mesih kılıcını çoktan 
çekmiştir; aynı kılıcın orak gibi kötülüğü 
kökünden kesmesi ve ışınlarıyla evrende ışık 
yaratması gerekir. 

126 Dudaklarınız sessiz kalırsa dünyanın ve 
sizin vay halinize! Siz Yakup'un ruhsal 
tohumusunuz ve ona sizin aracılığınızla 
yeryüzündeki ulusların kurtulacağını ve 
kutsanacağını vaat ettim. Güçlü olabilmeniz 
için sizi tek bir aile olarak birleştireceğim. (84, 
55 - 57) 
127 Bu halkın bağrında büyük işler yapıldığını 
biliyorum, ama adlarınız dünyada bilinmese 
bile, bunu bilmek Bana yeter. 
128 Yaptığınız işlerin gerçek değerini yalnızca 
ben bilirim, çünkü siz bile onları 
yargılayamazsınız. Bazen küçük bir iş size çok 
büyük görünecek ve diğerlerinin değerinin 
Bana ulaştığının farkında bile olmayacaksınız. 
(106, 49 -50) 
129 Ey Beni işiten kalabalıklar, inzivadan ve 
karanlıktan ne zaman çıkacaksınız? 
Yüzleşmeden korktuğunuz için hazırlığınızı 
kasıtlı olarak erteliyor musunuz? Size 
doğrusunu söyleyeyim, ancak kendini ruhsal 
olarak hazırlamamış olan korkar; çünkü Benim 
Sözümü bilen, Rabbini ve komşusunu seven 
kişinin korkacak hiçbir şeyi yoktur ve 
insanlardan kaçmak yerine, aldığını onlarla 
paylaşmak için onlarla buluşmaya çalışır. 
Öğrettiklerimi inceledikten ve kavradıktan 
sonra bunları uygulamaya koyuyor. (107,41) 
130 Bu mesaj tüm dinlere, tüm mezhep ve 
tarikatlara ve insanları yönlendiren çeşitli 
yollara ışık tutmaktadır. Ama benim sözlerimle 
ne yaptınız, öğrenciler? Ağacın bu şekilde mi 
çiçek açmasını istiyorsunuz? Çiçek açmasına 
izin verin, çünkü daha sonra meyve vereceğini 
duyuracaklardır. 
131 Neden bu mesajları saklıyor ve bu yeni 
çağın sürprizini dünyaya bu Müjde ile 
getirmiyorsunuz? Neden dünyaya Mesih'in 
sesinin aranızda yankılandığını söylemeye 
cesaret edemiyorsunuz? Konuşun ve sevgi 
işlerinizle öğretime tanıklık edin; çünkü bazıları 
sizi duymamak için kulaklarını kapatırsa, 
diğerleri onları açacak ve sesiniz onlar için 
bülbülün şarkısı kadar tatlı ve melodik 
olacaktır. (114, 46) 
132 İnsanlık yeni öğrencilerimi bekliyor; ama 
eğer siz, benim işçilerim, dünyanın 
görüşünden korktuğunuz için tohumu ve tarla 
aletlerini bırakırsanız, bu insanlığa ne olacak? 
Görevinizin sorumluluğunu hissetmediniz mi? 
133 Vicdanınız sizi asla aldatmaz ve size her 
zaman görevinizi yapıp yapmadığınızı söyler. 



Yaşadığınız huzursuzluk, talimatlarıma 
uymadığınızın bir işaretidir. (133, 10) 
134 Bazen Sözümün takipçilerinin sayısının çok 
yavaş arttığından şikayet ediyorsunuz. Ama 
size kendinizden şikâyet etmeniz gerektiğini 
söylüyorum, çünkü bu topluluğu oluşturan 
kalabalıkları artırma ve çoğaltma göreviniz var. 
Ama yürekleriniz imandan yoksunsa, ruhsal 
armağanlarınız gelişmemişse, zihinleriniz 
ruhsal bilginin ışığından yoksunsa, 
inanmayanları nasıl ikna edeceksiniz? Eğer bu 
erdemler yüreğinizde gelişmemişse, imanınız 
ve sevginizle onu nasıl içten harekete 
geçireceksiniz? 
135 Anlamayan kişi anlamaya yol açamaz; 
hissetmeyen kişi duyguları uyandıramaz. 
Sözüme tanıklık etme ihtiyacıyla karşı karşıya 
kaldığınızda dudaklarınızın neden kekelediğini 
şimdi anlayın. 
136 Seven kişinin kekelemesine gerek yoktur, 
inanan kişi korkmaz. Hisseden kişinin 
samimiyetini ve doğruluğunu kanıtlamak için 
pek çok fırsatı vardır. (172, 24 - 26) 
137 Bugün neden İsrail olduğunuzu açıklamak 
istiyorsunuz ve hiçbir argümanınız yok; neden 
spiritüalist olduğunuzu açıklamak istiyorsunuz 
ve kelimeleriniz yok. Ruhsal armağanlarınızın 
ne olduğunu açıklamaya çalışıyorsunuz ve 
bunları ikna edici bir şekilde açıklayacak 
kanıtlardan ve ruhsal gelişimden yoksunsunuz. 
Ancak yukarı doğru gelişiminiz 
gerçekleştiğinde, gerekli kelimeler size uçacak, 
çünkü sevgi eserlerinizle kim olduğunuzu, size 
kimin öğrettiğini ve nereye gittiğinizi 
açıklayacaksınız. (72, 27) 
138 Size soruyorum: Müjde'yi paylaşmak için 
neyi bekliyorsunuz? Harabeler üzerine 
kehanette bulunmak ister misin? Size her şeyi 
anlatıyor ve açıklıyorum ki, hemcinslerinizin 
size sorduğu her soruya her zaman bilgece bir 
yanıtınız olsun. Hazırlıklı olmayanları korkuyla 
dolduracak ciddi argümanlarla saldırıya 
uğrayacağınızı aklınızdan çıkarmayın. 
139 Sözümü ezberleyin ve her birinizin Benim 
gerçeğimin canlı bir tanığı olabilmesi için size 
bahşettiğim büyük mucizeleri unutmayın. O 
zaman sizi araştıran ve Sözümü didik didik 
eden kişi, bunun geçmiş zamanlarda size 
söylediklerim ve peygamberlik ettiklerimle 
hiçbir şekilde çelişmediğini anlayacaktır. 
140 Savaş büyük olacak - o kadar büyük ki, 
öğrencilerim olan bazıları korkuyla dolacak ve 

Beni hiç duymadıklarını iddia ederek Beni inkar 
edecekler. 
141 Emirlerime sadık kalıp savaşla yüzleşenler, 
kendilerini savunacakları bir örtüyle örteceğim 
ve her kritik durumdan yara almadan 
çıkacaklar. 
142 Bu tohumu kötü eken ya da bu işin 
saflığını lekeleyen her kim olursa olsun, her 
saat yargılanacak, insanlar tarafından zulüm 
görecek ve huzursuz olacaktır. Herkes 
yetiştirdiği ağacı meyvesinin tadından tanısın. 
143 Halkımın ruhani mücadelesi için büyük 
mucizelerim var - bilginleri ve bilim adamlarını 
hayrete düşürecek mucizeler ve eserler. Seni 
asla kendi güçlerine bırakmayacağım. İnsanlar 
sizinle alay ettiğinde şaşırmayın; "İkinci" 
Çağ'da kalabalığın da Efendinizle alay ettiğini 
unutmayın. (63, 42 - 44) 
144 Size doğrusunu söyleyeyim, dünya size 
karşıdır ve ben sizi bunun için hazırlıyorum ki, 
imanınızın davasını sevgi ve merhamet 
silahlarıyla nasıl savunacağınızı bilesiniz. Size 
söylüyorum, zaferiniz bilinmese bile muzaffer 
olacaksınız. 
145 Şimdi kurbanınız kanlı bir kurban 
olmayacak, ama yine de iftiraya ve 
aşağılanmaya maruz kalacaksınız. Ama Üstat 
sizi korumak ve teselli etmek için orada 
olacaktır, çünkü hiçbir öğrenci terk 
edilmeyecektir. (148, 17) 
146 Ey insanlar, artık ahlaksızlığa alışmayın, 
saflığınızla övünmeden onunla savaşın ve 
hemcinslerinizin günahlarına öfkelenmeyin. 
Konuşmalarınızda ve eylemlerinizde nazik, 
doğru ve yardımsever olun, o zaman dünya sizi 
dinleyecek ve öğretici sözlerinize de dikkat 
edecektir. Bu öğretiyi aktarmadan önce onu 
yaşamanız gerektiğini size tekrar söylememe 
gerek var mı? (89, 66) 
147 Halkımın uluslar arasında görünmesi ve 
ilahi öğretileri kavga etmek, birbirini incitmek 
ve can almak için kötüye kullananların 
arasında bir barış askeri olarak kardeşlik, 
uyum, hayırseverlik ve anlayış örneği 
oluşturması gereklidir. (131, 58) 
148 Son olarak, hepinizin aynı Tanrı'yı 
sevdiğinizi anlayın ve birinin ya da diğerinin bu 
sevgiyi gerçekleştirme biçimindeki farklılık 
nedeniyle tartışmayın. 
149 İnançları, gelenekleri ve görenekleri 
öylesine derin kökler salmış varlıklar olduğunu 
anlamalısınız ki, onlara öğrettiğiniz ilk anda 
bunları söküp atmanız kolay olmayacaktır. 



Sabırlı olun ve yıllar içinde bunu 
başaracaksınız. (141, 9) 
150 1950 yılı sona ererken, birçoğunuz 
arasında belirsizlik ve şüphe olacaktır. 
151 Benim vahyime inananlardan daha akıllı 
olan bazı kimseler neden vahyimden şüphe 
ediyorlar? Çünkü Benim gerçeğimi 
yargılayabilecek olan insan bilgisi ya da aklı 
değildir ve insan bunu anladığında, yeni olan 
her şeye karşı, kendisine yabancı olan her şeye 
karşı, bilinçsizce reddetmek için korkuya 
kapılır. 
152 Ama siz, zayıflar, eğitimsizler, zekâlarıyla 
tanınanların yüksekliğine erişemeyenler, 
inananlarsınız ve ruhsallığın gizemlerini 
araştırabilirsiniz. Neden? Çünkü sonsuz yaşamı 
ve onun mucizelerini zihne açıklayan Ruh'tur. 
153 İnsan zekası şimdi savaşacağınız bir gücü 
temsil eder ve insan onun aracılığıyla 
kendisine ruh aracılığıyla ifşa edilmemiş olan 
ruhani fikirler ve kavramlar yaratmıştır. 
154 Bu mücadele için güçlü olmalısınız - aynı 
şekilde ruhtan kaynaklanan bir güçle. Gücünüz 
asla bedeninize, paranın gücüne ya da dünyevi 
destek araçlarına dayanmayacaktır. Yalnızca 
içinizde yaşayan gerçeğe olan inancınız sizi 
çatışmada muzaffer kılacaktır. (249, 44 - 46) 
155 Size kayıp denirse korkmayın - herkese 
ulaşın. Sizin için doğru olan bu çalışmanın 
başkalarına yanlış görünebileceğini, çünkü 
onların gözünde dinlerin tanınmak için 
aldıkları kutsamadan yoksun olduğunu 
düşünün. 
156 Eğer Bana inanıyorsanız, eğer bu ses 
taşıyıcılarının sözlerinde Kendimi tanıttığıma 
inanıyorsanız, insan kardeşlerinizin yargısından 
korkmayın. Çünkü öğretilerim o kadar etkili ve 
mesajım o kadar çok gerçek içeriyor ki, bu 
silahları nasıl kullanacağınızı iyi bilirseniz, 
yenilmeniz çok zor. 
157 Gerçeği, mükemmel olanı hevesle 
aradığınız için kimse sizi kınayamayacaktır. 
Bunun için hepiniz kutsal bir hakka sahipsiniz 
ve bunun için size ışığa doğru çaba gösterme 
özgürlüğü verildi. (297, 51 - 53) 
158 Görevinizi yerine getirmeye başladığınızda 
ve uluslara, en uzak halklara, hatta ilkel 
ormanlara ulaştığınızda, insanlarla 
karşılaşacaksınız ve onlara hepinizin kardeş 
olduğunu anlatacaksınız, onlara Benim ruhani 
öğretime tanıklık edeceksiniz. O zaman size 
vereceğim sevgi kanıtları karşısında hayrete 
düşeceksiniz. 

159 Orada, uygarlıktan kopuk ama aynı 
zamanda insan ahlaksızlığından da çok uzak 
olanlar arasında, İsrail halkının saflarını 
artıracak büyük ruhani varlıklar 
keşfedeceksiniz. 
160 Hastalar sizin yolunuzda şifalı merhemi 
alacak ve iyileşecek; acı çekenler son kez 
ağlayacak, ama gözyaşları sevinç gözyaşları 
olacak. 
161 Göstereceğiniz bu kanıtlar karşısında, 
kalabalıklar Rab'bi ve öğrencilerini kutsayacak, 
Efendinizin Yeruşalim'e girdiği gün olduğu gibi, 
siz de alkışlanacaksınız. 
162 Ama sizi alkışlayanlar arasında bile, sahip 
olduğunuz ruhsal armağanlarla dolu erkekler 
ve kadınlar olacaktır. Bazılarının kehanet 
armağanı sizi hayrete düşürecek; bazılarında 
şifa merhemim tükenmez olacak; bazılarında 
ise sözlerim billur gibi fışkıracak. Bu şekilde 
Kutsal Ruh'un armağanlarının tükenmez bir 
tohum gibi kardeşleriniz arasında ortaya 
çıktığını göreceksiniz. (311, 38 - 40) 
163 Ey insanlar, şimdi uluslarda görünürde bir 
barış hüküm sürüyor, ama siz barışın geldiğini 
ilan etmeyeceksiniz. Kapa çeneni. Gerçek 
huzur, korku ya da maddi rahatlık temelleri 
üzerinde yükselemez. Barış sevgiden, 
kardeşlikten kaynaklanmalıdır. 
164 İnsanlar şu anda kaya üzerine değil kum 
üzerine bina inşa ediyorlar ve dalgalar tekrar 
yükselip bu duvarlara çarptığında bina 
çökecek. (141,70 - 71) 
165 "İlk Çağ "dan bu yana size yol göstermek 
için peygamberlerim aracılığıyla sizinle 
konuştum, ama sizi Yasamı yerine getirmeye 
zorlamak için değil. 
166 Ancak zaman geçti ve insan ruhu gelişti, 
olgunluğa ulaştı ve artık bir ruh olarak 
misyonunu anlayabiliyor. Uçuruma, yok 
olmaya bu kadar yakın olan insanlığın sizden 
gelecek manevi yardıma ihtiyacı var. 
167 Bu, karanlık ile aydınlık arasındaki en 
korkunç ve dehşet verici savaş, son savaştır. 
Karanlığın tüm ruhları şu anda birleşiyor ve 
ışığın tüm ruhları bu güçle yüzleşmelidir. 
168 Beni işitenler, Kutsal Ruh'un ışığını içinizde 
taşıyanlar, uyanın! Artık dünyevi zevklerle, 
geçici hedeflerle zaman kaybetmeyin. İnsanlık 
için savaşın, Baba'nın Krallığının bu dünyaya 
gelmesi için mücadele edin. Bu, en az 
eğitimliden en eğitimliye kadar herkese 
verdiğim bir görevdir. 



169 Ruhlar dünyası sizinle ve her şeyden önce 
sevgi dolu, merhamet dolu Baba - insanların 
birbirlerine çektirdikleri acıları sonsuz bir 
acıyla gören Baba. 
170 Bu, ışığın karanlığa karşı savaşıdır ve her 
biriniz zafer kazanana kadar savaşmalısınız. 
(358, 20-23) 

Bölüm 63 - Kiliseler ve Mesih'in tüm 
öğrencileri için öğretişler  
 
Mesih'in Ruhsal Çalışması  
1 Sevgili halkım, huzurumda sevinin, 
yüreğinizde bayram yapın, sevinç çığlıkları 
atın, çünkü sonunda "Rab'bin Günü "nü 
yaşadınız. 
2 O günün gelmesinden korkuyordunuz, çünkü 
hala eskiler gibi düşünüyor ve Babanızın 
yüreğinin intikamcı olduğunu, kendisine 
yapılan hakaretler nedeniyle kin beslediğini ve 
bu nedenle kendisine bu kadar çok ve birçok 
kez hakaret edenlerden intikam almak için 
orağı, kırbacı ve acı kâsesini hazır tuttuğunu 
sanıyordunuz. 
3 Ama Tanrı'nın Ruhu'nda ne öfke, ne gazap, 
ne de tiksinti olabileceğini gördüğünüzde çok 
şaşırdınız. Dünya daha önce hiç olmadığı kadar 
hıçkırıyor ve ağıt yakıyor olsa da, bunun 
nedeni Baba'nın ona yemesi için bu meyveyi 
ve içmesi için bu kâseyi vermiş olması değil, 
insanlığın yaptığı işler nedeniyle şu anda 
biçmekte olduğu hasadın bu olmasıdır. 
4 Bu dönemde ortaya çıkan tüm felaketlerin 
size önceden duyurulduğu doğrudur. Fakat 
onlar size duyuruldu diye, sakın Rabbinizin 
onları size bir ceza olarak gönderdiğini 
sanmayın. Tam tersine, sizi her zaman 
kötülüklere, ayartmalara karşı uyardım ve 
düşüşlerinizden kurtarmak için yardım ettim. 
Dahası, kendinizi kurtarmanız için gerekli tüm 
imkânları size sağladım. Ama aynı zamanda 
çağrılarıma karşı her zaman sağır ve inançsız 
olduğunuzu da fark etmelisiniz. (160, 40 - 41) 
5 Bu dönemde kandillerini yakmak için çaba 
göstermeyenlerin vay haline, çünkü yoldan 
çıkacaklar! Işığın zamanı olmasına rağmen 
gölgelerin hala her yerde nasıl hüküm 
sürdüğünü görün! 
6 Üçüncü Gelişimde Kendimi onda göstermek 
için bu ulusu [Meksika'yı] seçtiğimi Benim 
Sözümle biliyorsunuz, ama bunun nedenini 
bilmiyorsunuz. Müritlerinden sır istemeyen 
Üstat, sizin için bir sır olmuştur. Size soru 

soranlara doğru yanıt verebilmeniz için 
bilmeniz gereken her şeyi size açıklamaya 
gelir. 
7 Yeryüzünün bu köşesinde yaşayanların her 
zaman Beni aradıklarını ve Beni sevdiklerini 
gördüm ve ibadetleri her zaman mükemmel 
olmasa da, niyetlerini ve sevgilerini 
masumiyet, fedakarlık ve acının bir çiçeği 
olarak kabul ettim. İlahiyatımın sunağında, bu 
güzel kokulu çiçek her zaman mevcut 
olmuştur. 
8 Sizler "Üçüncü Çağ "da bu büyük görevi 
yerine getirmek üzere hazırlandınız. 
9 Bugün İsrail halkını aranızda yeniden 
canlandırdığımı biliyorsunuz, çünkü onları size 
gösterdim. Varlığınızda yaşayan tohumun ve 
size rehberlik eden içsel ışığın, İlk Çağ'da 
Yakup'un evine döktüğümle aynı olduğunu 
biliyorsunuz. 
10 Sizler ruha göre İsrailliler'siniz, ruhsal olarak 
İbrahim, İshak ve Yakup'un soyuna sahipsiniz. 
Sizler, insanlığa gölge ve meyve verecek olan o 
kutlu ağacın dallarısınız. 
11 İşte bu yüzden size ilk doğan diyorum ve bu 
zamanda Üçüncü Vahyimi sizin aracılığınızla 
dünyaya duyurmak için sizi seçtim. 
12 Gerçek "bedende dirilişi" görebilmeleri için 
"İsrail halkının" insanlar arasında ruhsal olarak 
yükselmesi benim isteğimdir. (183, 33 - 35) 
13 Sözümü yeryüzündeki bütün halklara 
bildireceğimi mi sandınız? Hayır! Hayır! Bu 
konuda da yeni vahiylerim, Kendimi tek bir 
halka açıkladığım ve onların da yola çıkıp İyi 
Haber'i yayma ve mesajımda aldıkları tohumu 
ekme görevini üstlendikleri geçmiş 
zamanlardaki vahiylerime benzemektedir. 
(185, 20) 
14 Sellerin harap ettiği toprakları, savaşların 
yok ettiği ulusları ve yaşamı yok eden salgın 
hastalıkları gördüklerinde yeni zamanlara 
uyanmayı diğer halklara bırakın. Bilimleriyle 
kibirlenen ve kiliselerinin ihtişamıyla uyutulan 
bu halklar, bu göze çarpmayan biçimdeki 
sözümü tanımayacak ve ruhtaki vahyimi 
hissetmeyeceklerdir. Bu nedenle, önce yer 
sarsılmalı ve doğa insanlara şöyle diyecek: 
Zaman tamamlandı ve Rab size geldi. 
15 İnsanlığın uyanması, gözlerini açması ve 
Ben geldim demesi için önce insanın gücünün 
ve kibrinin kırılması gerekir. Ancak sizin 
göreviniz izlemek, dua etmek ve kendinizi 
hazırlamaktır. (62, 53) 



16 Size bir zamanlar insanlığa döneceğime dair 
söz vermiştim ve aradan yüzyıllar geçmesine 
rağmen bu sözümü yerine getirmek için 
buradayım. Ruhunuz barışa olan arzusuyla, 
gerçeğe olan açlığıyla, bilgiye olan özlemiyle 
benim varlığımı arzuladı ve Ruhum, içinde 
yaşadığınız zamana uygun bir talimat 
duymanız için indi. İnsanlar nasıl olur da 
şimdiye kadar yaşadıkları gibi bir hayatı 
yaşamaya devam etmek isteyebilirler? Ruhani 
durgunluk ya da ayin ve geleneklerin 
uygulanmasında ruhani atalet içinde kalmaya 
devam etmek artık zamana uygun değildir. 
(77, 19) 
17 Dünyadaki birçok tanınmış eğitimli insan 
Beni bu formda tanıyamayacak ve Beni inkar 
edecektir. Ama buna şaşırmayın, çünkü bunu 
size uzun zaman önce şöyle söylediğimde 
duyurmuştum: "Ne mutlu sana Baba, gerçeğini 
reşit olmayanlara açıkladın ve onu bilgili ve 
ihtiyatlı olanlardan gizledin." 
18 Ancak bu, gerçeğimi kimseden sakladığım 
için değil, daha ziyade zihinleri [manevi] 
yoksullukları veya önemsizlikleri içinde 
engelsiz olanlar Beni daha iyi hissedebilirken, 
zihinleri teoriler, felsefeler ve inanç 
doktrinleriyle dolu olan yetenekli kişiler Beni 
ne kavrayabilir ne de hissedebilir. Ancak 
herkes için olan Gerçek, belirlenen zamanda 
herkese gelecektir. (50, 45) 
19 Yasamı bilip de onu gizleyen kişi kendisine 
öğrencim diyemez. Kim benim gerçeğimi 
yüreğiyle değil de sadece dudaklarıyla 
aktarırsa, beni örnek almamış olur. Her kim 
sevgiden söz eder ve bunun aksini eserleriyle 
kanıtlarsa, benim öğretilerime ihanet etmiş 
olur. 
20 Meryem'in saflığını ve mükemmelliğini 
inkar eden kişi aptaldır, çünkü cehaletiyle 
Tanrı'ya meydan okur ve O'nun gücünü inkar 
eder. "Üçüncü Çağ" gerçeğimi kabul etmeyen 
ve ruhun ölümsüzlüğünü reddeden kişi hala 
uykudadır ve insanlığın bu zamanda 
deneyimlemekte olduğu vahyi duyuran geçmiş 
zamanların kehanetlerine kulak asmamaktadır. 
(73,28 - 29) 
21 gelip Beni sınayacaklar, çünkü sizin yanlış 
yolda olduğunuzu kanıtlamak istiyorlar. Onlara 
Adımı söylemezsem, Benim Ben olmadığımı 
söyleyecekler ve kötü niyetle sordukları 
sorulara cevap verirsem, Beni daha büyük bir 
gayretle inkâr edecekler. 

22 O zaman onlara şöyle diyeceğim: Işığın 
Egemenliği'ne girmek isteyen herkes onu 
yürekten istemelidir. Ama Beni tanımadan 
yaşamak isteyen, ilahi bilgiyi kendi ruhundan 
saklamış olacak ve böylece açık ve aydınlık 
vahiy olan her şeyin kendisi için gizem ve sır 
olmasına neden olacaktır. (90, 49 - 50) 
23 Bir zamanlar olduğu gibi şimdi de geçici 
olarak sizinle birlikteyim. Artık sizinle 
konuşmayacağım zaman çoktan yaklaşıyor, 
ancak insanlık Benim varlığımı hissetmedi. 
24 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 gözyaşları içinde haykırdım: 
"Kudüs, Kudüs, seninle birlikte olan iyiliği 
bilmeyen sen". 
25 O'nun uğruna ağladığı dünya değildi, hâlâ 
ışıktan yoksun olan ve gerçeğe ulaşmak için 
hâlâ birçok gözyaşı dökmesi gereken insanların 
ruhu uğrunaydı. (274, 68 - 69) 
26 Size Sözümü ve son öğütlerimi İsa 
aracılığıyla verdiğim günden bu yana yüzyıllar 
geçti, ama bugün size verdiğim sözü yerine 
getirmek için Kutsal Ruh olarak size 
görünüyorum. 
27 Ben insan olmadım, Ruh'ta geldim ve Beni 
yalnızca donanımlı olanlar görecektir. 
28 Siz Benim Sözüme inanır ve Beni izlerken, 
diğerleri Benim tezahürümü kabul etmez ve 
onu inkar ederler. Onlara büyük kanıtlar 
sunmak zorundaydım ve onların sayesinde 
inançsızlıklarını yavaş yavaş yendim. 
29 Size her zaman gösterdiğim sevgi ve sabır, 
sadece Babanızın sizi bu şekilde sevebileceğini 
ve eğitebileceğini anlamanızı sağlar. Sizi izliyor 
ve tökezlememeniz için haçınızı 
hafifletiyorum. Bana güvenerek yolunuza 
devam edebilmeniz için size huzurumu 
hissettiriyorum. (32, 4) 
30 Benim Sözüm, Benim öğretici konuşmam, 
bugün görünüşte sadece sizin içindir, ama 
gerçekte herkes içindir, çünkü onun bilgeliği ve 
sevgisi tüm evreni kapsar, tüm dünyaları, 
enkarne olan ve olmayan tüm ruhsal varlıkları 
birleştirir. Bana ihtiyaç duyuyorsanız Bana 
gelin; kendinizi kaybolmuş hissediyorsanız 
Beni arayın. 
31 Ben sizin acılarınızı bilen ve sizi teselli eden 
Babanız'ım. Size çok ihtiyacınız olan sevgiyi 



aşılıyorum - kendiniz için ve etrafınızdakilere 
yaymak için. 
32 Eğer gerçekte bu ses taşıyıcıları aracılığıyla 
açıkladığım bilgelikle Benim varlığımı 
tanıyorsanız, o zaman ruhani yolda yapıcı 
çalışmaya başlama zamanının geldiğini de 
kabul edin. 
33 Ah, keşke çağrılanların hepsi acele etse; 
gerçekten, size söylüyorum, Rab'bin sofrası 
öğrencilerle dolup taşar ve hepsi aynı yemeği 
yerdi! Ancak davet edilenlerin hepsi gelmedi, 
farklı meslekler edindiler ve İlahi Çağrıyı ikinci 
plana ittiler. 
34 Ne mutlu aceleyle gelenlere, çünkü onlar 
ödüllerini aldılar. (12, 76 - 80) 
35 Bu süre zarfında ruhani armağanlar almış 
olan herkes burada Beni dinlemiyor. Masada 
ne kadar çok boş koltuk olduğunu görün, 
çünkü küçük çocuklarımdan birçoğu bir nimet 
aldıktan sonra uzaklaştı ve sorumluluklardan 
ve görevlerden kaçındı. Ah, her ruhun dünyaya 
gelmeden önce Bana verdiği yeminleri burada, 
yeryüzünde hala bilselerdi! (86, 43) 
36 Şu anda size Üçüncü Ahit'i miras 
bırakıyorum, ama siz ilk ikisini bile 
anlamadınız. Eğer bu zamanda hazırlanmış 
olsaydınız, Sözümü maddi olarak duymanız 
gerekmezdi, çünkü o zaman Ben ruhsal olarak 
konuşurdum ve siz de Bana sevginizle yanıt 
verirdiniz. (86, 49) 
37 Bu, "Üçüncü Çağ "ın ışığıdır. Ama sizinle 
konuşanın Tanrı değil, bu adam olduğunu 
söyleyeni sınayın. Doğrusu size diyorum ki, 
ilahi ışınım onun zihnini aydınlatmadığı sürece, 
onu ölümle tehdit etseniz bile, ondan manevi 
değer ve hakikat içeren sözler 
alamayacaksınız. 
38 Ruhun konuşmak ve kendini tanıtmak için 
bedenini kullanması gibi, tüm ruhların 
Babası'nın onun yerine kendini tanıtmasına 
izin vermek için kısa bir süre için kendini 
ondan ayırması gerçeğinde garip bir şey 
yoktur: Tanrım. 
39 Bana nasıl geleceğini bilmediğin için sana 
geliyorum ve Baba'ya ulaşan en hoş duanın 
ruhundan sessizlik içinde yükselen dua 
olduğunu öğretiyorum. Beni duymanızı 
sağlayan ışınımı çeken işte bu duadır. 
Tanrısallığımı memnun eden şarkılar ve sözler 
değildir. (59, 57 - 59) 
40 Benim Sözümün açık olmadığını veya 
kusurlar içerdiğini iddia edemezsiniz, çünkü 
Benden hiçbir belirsizlik çıkamaz. Eğer bunda 

bir hata bulursanız, bunu ses taşıyıcısının zayıf 
aktarımına ya da sizin zayıf kavrayışınıza 
bağlayın, ama asla Benim öğretime 
bağlamayın. Sözümü bozan ses taşıyıcısının 
vay haline! Öğretimi kötü bir şekilde aktaran 
ve değersizleştiren kişinin vay haline, çünkü 
vicdanının sürekli sitemini yaşayacak ve 
ruhunun huzurunu kaybedecektir! (108, 51) 
41 Sizinle tanışmak için, size söylüyorum: Size 
sevgimi vermek için günahkâr bedenleri 
kullanmamı istemiyorsanız, Bana doğru, saf 
birini gösterin, aranızda sevmeyi bilen birini 
gösterin, sizi temin ederim ki onu 
kullanacağım. 
42 Anlayın ki, günahkârları getirmek için 
kendimi kullanıyorum; çünkü ben doğruları 
kurtarmaya gelmedim; onlar zaten ışığın 
krallığındalar. (16, 25) 
43 Bu tohumun, ona kötü bakmanıza rağmen 
nasıl ölmediğini gözlemleyin; karanlığı ve 
tuzakları, engelleri ve denemeleri nasıl 
yendiğini ve her geçen gün filizlenmeye ve 
gelişmeye devam ettiğini görün. Bu tohum 
neden ölmez? Çünkü hakikat ölümsüzdür, 
ebedidir. 
44 Bu nedenle, bu öğreti zaman zaman 
kayboluyor gibi göründüğünde, bunun tam da 
insanların ruhsallaşma yolunda bir adım daha 
atmalarına yardımcı olmak için yeni ve 
bereketli filizlerin ortaya çıktığı zaman 
olacağını göreceksiniz. (99, 20) 
45 Öğretilerimi inceleyin ve bu öğretinin sizin 
dinlerinizden birine dahil edilip 
edilemeyeceğini Bana söyleyin. 
46 Size onun kapsamlı özelliklerini ve evrensel 
anlamını açıkladım; bu anlam insanlığın bazı 
bölümleriyle ya da [belirli] halklarla sınırlı 
olmayıp, dünyanızın gezegensel yörüngesini 
aşarak - bu dünyada olduğu gibi - Tanrı'nın 
çocuklarının da yaşadığı tüm yaşam 
dünyalarıyla birlikte sonsuzluğu kapsar. (83, 6) 
47 Sözümün yeni bir din olmadığını ve 
olamayacağını anlayın. Bu eser, tüm 
ideolojilerin, inançların ve dinlerin Vaat 
Edilmiş Toprakların kapılarından girmek için 
ruhani olarak birleşeceği ışıklı bir yoldur. (310, 
39) 
48 Ruhunuzun beslendiği öğretilerim sizi 
ustalara, Kutsal Ruh'un sadık elçilerine 
dönüştürmek istiyor. (311, 12) 
49 Sizi insanlara hizmetkârlarım olarak, 
Üçüncü Çağ'ın Teslisçi-Meryem Ruhanileri 
olarak sunacağım - Ruhaniler, çünkü 



maddeden çok ruh olacaksınız; Teslisçi, çünkü 
vahyimi üç zamanda aldınız; Marian, çünkü 
yaşam yolunda umutsuzluğa kapılmamanız için 
sizi gözeten evrensel Anneniz Meryem'i 
seviyorsunuz. (70, 36) 
50 Yalnızca insanın anlama organı aracılığıyla 
Sözümü işitenler bu halkın çocukları olarak 
adlandırılmayacaktır. Çarmıhını yüklenen 
herkes - bu yasayı seven ve bu tohumu yayan 
herkes, bu bildiri aracılığıyla Beni duymamış 
olsa bile, Benim bağımda bir emekçi, Benim 
işimin bir havarisi ve bu halkın bir çocuğu 
olarak adlandırılacaktır. (94, 12) 
51 Farklı toplantı yerlerinde bir araya 
geldiğiniz için bunun birbirinizden uzak 
durmanız için bir neden olduğunu nasıl 
düşünebilirsiniz? Sadece cehalet, Rab'bin tüm 
çocuklarını birleştiren ruhani bağların farkına 
varmanızı engelleyecektir. (191, 51) 
52 Birine veya diğerine veya farklı toplantı 
yerlerine katıldığınızda ve sözcüleri aracılığıyla 
aynı sözü duyduğunuzda, kalbiniz zevk ve 
inançla dolar ve bu öğretiyi, bu toplulukların 
maneviyatları nedeniyle birleştiklerinin gerçek 
bir kanıtı olarak kabul edersiniz. Bununla 
birlikte, kusurlu bir tezahüre katılırsanız, 
kalplerinizde yara aldığınızı hisseder ve bu 
insanlarda bulunması gereken birliğin veya 
tezahürün olmadığını anlarsınız. (140, 71) 
53 Sizlerden benim iyi ve alçakgönüllü 
öğrencilerim olmanızı istiyorum - toplum 
içinde makam ya da onur talep etmeyen, 
idealiniz sadece erdem yoluyla mükemmelliğe 
ulaşmak ve yaşamınızın örnek olması için 
talimatlarımı takip etmek olan kişiler. Hak 
ederek sahip olmadığınız onurlu yerler, 
unvanlar ya da isimler sizin ne işinize 
yarayabilir? (165, 17) 
54 Benim Çalışmam pek çok öğretiden biri 
değildir, dünyadaki başka bir mezhep değildir. 
Bugün size getirdiğim bu vahiy Ebedi Yasa'dır. 
Yine de, maneviyat ve anlayış eksikliği 
nedeniyle ona ne kadar çok ritüel eklediniz, 
sonunda onu çarpıtana kadar ne kadar çok 
dinsizlik yaptınız. Yaptığınız her şeyin Benim 
tarafımdan ilham edildiğini ve emredildiğini 
söyleyerek ve buna inanarak Öğretime kaç 
tane tapınma eylemi eklediniz. (197, 48) 
55 Kendinizi çok geçmeden dış kültlerden 
bıkmış ve 'dini fanatizmlerinden' yorulmuş 
insanların ortasında bulacaksınız. Bu nedenle, 
onlara götüreceğiniz ruhanileştirme mesajının 

kalplerine taze ve ferahlatıcı bir çiy gibi 
ulaşacağını söylüyorum. 
56 Onlara fanatik tarikatlarla ve 
ruhsallaştırmaya aykırı davranış biçimleriyle 
gelirseniz, dünyanın sizi ilahi bir mesajın 
taşıyıcıları olarak tanıyabileceğini düşünüyor 
musunuz? Doğrusu size söylüyorum, siz yeni 
bir mezhebin fanatikleri sanılırsınız! 
57 Sizinle konuştuğum açıklık karşısında Bana, 
"Efendim, Roque Rojas'ın bize miras olarak 
bıraktığı birçok kült eylemi bir kenara atmamız 
nasıl mümkün olabilir?" diyenler var. 
58 Bunun için size 'İkinci Çağ'dan bir örnek 
verdiğimde, insanların ayinlere, formalitelere, 
geleneklere ve bayramlara uymak uğruna esas 
olan Yasa'yı unuttuklarını anlamalarını 
sağladığımı söylüyorum. 
59 Roque Rojas'tan öğrenmiş olsanız bile, tıpkı 
o zamanki insanların Musa'dan miras aldıkları 
gibi, bugün bile gelenekleri ve törenleri 
unutmanız gerektiğini anlayabilmeniz için size 
Efendinizin bu eylemini hatırlattım. 
60 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 ulaşılır 
ulaşılmaz, gerçeğin ışığının parlamasına izin 
vermek için artık işe yaramayan her ibadet 
veya alegori biçimini ortadan kaldırmak 
gerekiyordu. (253, 29 - 32) 
61 Yasamı anlamayan hizmetkârlar tarafından 
Kalbime ne kadar acı verildi; ve onları eğitmiş 
ve atamış olmama rağmen, bugün şüpheye, 
güvensizliğe sığınanlar ve anlayış eksikliklerinin 
ve bencilliklerinin bir sonucu olarak, insanlar 
arasında bir süre daha kalacağımı; insan 
iradelerine göre, Evrensel Işınımı bir kez daha 
göndereceğimi ve Kendimi uzun süre 
tanıtmaya devam edeceğimi söyleyenler 
tarafından şu anda ne kadar acı veriliyor. 
62 Bu nedenle size dedim ki: Sözümde ne 
zaman kararsızlık, belirsizlik ya da irade 
uyuşmazlığı gösterdim? Asla, gerçekten, çünkü 
o zaman artık mükemmel olmazdım, artık sizin 
Tanrınız ve Yaratıcınız olmazdım. 
63 Bende kararlılık, tek bir İrade vardır ve bu 
nedenle, herkes Beni Varlığımda, Özümde ve 
Gücümde hissedebilsin diye, ruh, insanın 
anlama yetisi aracılığıyla verdiğim [altta yatan] 
Sebebi ve Sözü bilebilsin diye, günün parlak 
ışığı kadar açık konuşurum. 



64 Efendi size şöyle diyor: İnsanoğlu binalar 
dikmiş ve bunlara kilise adını vermiştir ve bu 
yerlere giren insanlar tapınmakta, fanatizmi ve 
putperestliği beslemekte ve insanın kendi 
yarattığına tapınmaktadır. Bu Benim gözümde 
iğrenç bir şeydir ve bu nedenle, İsrail halkı, 
bağnazlığınızı terk etmeniz için başlangıçta 
bildiğiniz ve duyduğunuz her şeyi sizden 
kaldırdım. 
65 İsrail halkının dua evleri insanlar tarafından 
bilinecek, kapatılmayacak, çünkü zayıflara ve 
kayıplara, yorgunlara ve hastalara sığınak 
olacaklar. Sizleri donatarak, yüce İrademe itaat 
ederek ve Yasama uyarak, Tanrısallığımın 
gerçek öğrencilerinin işlerinde Kendime 
tanıklık edeceğim. 
66 Sahte ses taşıyıcılarının, sahte kilise 
önderlerinin, sahte "işçilerin" de ortaya 
çıkması, onların küfürbaz dudaklarının 
Sözümün ve Evrensel Işınımın insanlar 
arasında talimat olarak kalmaya devam 
edeceğini iddia ederek insanlara konuşması 
sizi üzmesin. 
67 Kimin aldatıcı olduğunu, kimin Benim 
isteğime göre yasaya uymadığını, kimin sadece 
kendi iradesini ifade ettiğini ve yanlış yaptığı işi 
ve yarattığı yasayı ortaya çıkaracağım ve onlar 
reddedilecek ve sürgün edilecekler. 
68 Çünkü ilahi lütfu ve gücü esirgeyeceğim ve 
ayartı onları ağlarında yakalayacak; ve bu 
nedenle onları arayan kişi Kutsal Ruhumun 
lütfunu ruhunda hissetmeyecek. (363, 52 - 56) 
69 Elçilerim olduğunuzu ilan etmeden, 
elçilerim olacaksınız. Usta olsanız bile, öğrenci 
olduğunuzu söylemelisiniz. 
70 Sizi başkalarından ayıran bir giysi 
giymeyeceksiniz, elinizde kitap 
taşımayacaksınız, toplantı evleri inşa 
etmeyeceksiniz. 
71 Ne yeryüzünde işimin bir merkezi ya da 
temeli olacak, ne de benim yerime geçecek bir 
insan olacak. 
72 Şimdiye kadar sahip olduğunuz liderler 
sonunculardır. Dua, ruhsallaştırma ve 
öğretilerimin uygulanması kalabalıkları ışık 
yoluna götürecektir. (246,30 - 31) 
73 Öğrencilerime soruyorum, size açıkladığım 
gibi mükemmel bir eseri insanlığa bir sapma 
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? 

74 Bu kadar çok seven ve tanıklığınız saf olsun 
diye Benim Sözümle eğitilen sizin için, 
hatalarınızın kurbanı olarak dünyevi adaletin 
eline düşmek ya da komşularınız sizi zararlı 
gördüğü için zulüm görmek ve dağılmak doğru 
olur mu? 
75 Sizce doğru bir şekilde takip edilen bir 
öğreti bu tür olaylara neden olabilir mi? Hayır, 
öğrenciler. 
76 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." (252,26 - 27) 
77 Sizi artık Sözümü işitmeyeceğiniz zamana 
hazırlıyorum, çünkü o zaman insanlar size 
Tanrısız halk, ibadet yeri olmayan halk 
diyecekler, çünkü Bana ibadet etmek için 
görkemli kilise binalarınız olmayacak, ciddi 
ibadet törenleri kutlamayacak, Beni imgelerde 
aramayacaksınız. 
78 Ama size vasiyet olarak bir kitap 
bırakacağım; bu kitap, sınavlarda savunmanız 
ve adımlarınızı yönlendireceğiniz yol olacaktır. 
Bugün ses taşıyıcısı aracılığıyla duyduğunuz bu 
sözler yarın Kutsal Yazılar'dan akacak, böylece 
kendinizi onlarla yeniden tazeleyebileceksiniz 
ve o zaman gelecek olan çok sayıda insan 
tarafından duyulacak. (129, 24) 
79 Şu anda insanlığa yeni bir kitap, yeni bir 
vasiyetname miras bırakıyorum; "Üçüncü 
Zaman" sözüm, Altıncı Mühür'ün çözülüşünde 
insanlığa konuşan ilahi ses. 
80 İsimlerinizin ya da yaptıklarınızın tarihe 
geçmesine gerek yok. Bu kitapta sözlerim, 
insan kalbine ebediyen seslenen yankılı ve 
berrak bir ses gibi olacak ve halkım gelecek 
nesillere bu ruhanileşme yolundaki adımlarının 
izini bırakacaktır. (102, 28 - 29) 
81 Sözümün kendini duyurduğu buluşma 
yerleri çoğaldı, her biri öğrencilerimi oluşturan 
ve yeni dersi öğrenmek için hevesle gelen 
insanların toplandığı gerçek bilgi okulu gibi 
oldu. 
82 Eğer bu toplulukların her biri Benim 
merhametimden elde ettikleri tüm faydalara 
tanıklık etselerdi, bu mucizelere tanıklık 
etmenin sonu gelmezdi. Ve eğer ilk 
sözlerimden son sözlerime kadar tüm ses 
taşıyıcılarım aracılığıyla söylediğim her şeyi bir 



kitapta toplamak zorunda kalsaydınız, bu 
başaramayacağınız bir iş olurdu. 
83 Ama halkımın aracılığı ile insanlığa, 
Sözümün özünü ve aranızda başardığım işlerin 
tanıklığını içeren "bir kitap" göndereceğim. Bu 
görevi üstlenmekten korkmayın, çünkü bu 
Kitapta vazgeçilmez olan öğretileri 
kaydetmeniz için size ilham vereceğim. (152, 
39 - 41) 
84 Bu Sözün özü, Damiana Oviedo aracılığıyla 
sizinle konuştuğum zamanki tezahürünün 
başlangıcından beri hiç değişmedi. 
Öğretilerimin anlamı hep aynı olmuştur. 
85 Peki ama bu sözlerin özü nerede? Ne oldu 
onlara? Sözümün aranızda bu kadar bolca 
yayıldığı bu dönemde ilk olan bu ilahi 
mesajların yazıları gizlidir. 
86 Yarın bu tezahürün başlangıcına tanıklık 
edebilmeniz için bu öğretilerin gün ışığına 
çıkması gereklidir. Bu şekilde ilk öğretilerimin 
tarihini, içeriğini ve bu vahiy döneminin sona 
ereceği belirlenmiş yıl olan 1950 yılını 
getirecek olan son öğretilerimin tarihini 
bileceksiniz. (127, 14 - 15) 
87 Sözümü gizleyen ve öğretilerimi 
çarpıtanlarla konuşmanız gereklidir. Onlarla 
tüm açıklığınızla konuşun, görüşünüzü onlara 
karşı savunabilmeniz için size yardımcı 
olacağım. Çünkü eserimin yarın kusurlu 
bulunmasına ve yasamın tahrif edilmesine 
neden olan insanlardır, çünkü eserime ona ait 
olmayan bir şey eklemişlerdir. (340, 39) 
88 Size bu Sözü getirdim ve onu kendi dilinizde 
duymanızı sağladım, ancak daha sonra herkes 
tarafından bilinmesi için onu diğer dillere 
çevirme görevini size veriyorum. 
89 Bu şekilde gerçek "İsrail Kulesi "ni inşa 
etmeye başlayacaksınız - tüm halkları ruhsal 
olarak bir araya getiren, tüm insanları İsa'nın 
ağzından size söylediğinde dünyada 
deneyimlediğiniz o ilahi, değişmez ve ebedi 
yasada birleştiren: "Birbirinizi sevin!" (34, 59 - 
60) 
 
Ruhani İsrail ve Yahudi Halkı 
90 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. 
91 "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. 
92 Bu isim yeryüzünde yeniden bilinecektir, 
ama hatadan arınmış olarak, ruhani olan 
gerçek anlamıyla. 
93 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 başka bir anlam 
yükleyenlerden size gelecek saldırılara karşı 
koyabilesiniz. (274, 47 - 50) 
94 Sizden itaat istiyorum, imanı ve 
maneviyatıyla güçlü bir halk oluşturmanızı 
istiyorum, çünkü Yakup'un soyundan gelen 
nesilleri, o halkın başına gelen büyük 
zorluklara rağmen çoğalttığım gibi, bu tohumu 
ruhunuzda taşıyan sizleri de mücadelelerinizde 
sebat ettireceğim, böylece halkınız bir kez 
daha gökteki yıldızlar ve denizdeki kumlar gibi 
çoğalsın. 
95 Kaderiniz hakkında daha tam bir bilgiye 
sahip olabilmeniz için, ruhsal olarak İsrail 
halkının bir parçası olduğunuzu size bildirdim. 
Ancak aynı zamanda bu konudaki kehanetleri 
insanlık kendi rızasıyla keşfedene kadar 
kamuoyuna duyurmamanızı tavsiye ettim. 
96 Çünkü İsrailli halk, yani bedene göre 
Yahudi, yeryüzünde hâlâ var olduğu için, bu 
adı sizden esirgeyecek ve bu anlaşmazlık için 
geçerli bir neden olmamasına rağmen size 
vermeyecektir. 
97 Onlar henüz sizi tanımıyor, ama siz onları 
çok iyi tanıyorsunuz. Yeryüzünde huzurdan 
yoksun bir şekilde dolaşan bu insanların, adım 
adım ve farkında olmadan, Rableri olarak 
tanıyacakları ve O'nun sevgisi karşısındaki 
büyük nankörlükleri ve katı yüreklilikleri 
nedeniyle bağışlanma dileyecekleri Çarmıha 
Gerilmiş Olan'a doğru ilerlediklerini size 
açıkladım. 
98 Bedenim Çarmıh'tan indirildi, ancak Beni 
yüzyıllardır inkâr edenler için, ona çivilenmiş 
olarak kalmaya devam ediyorum ve onlara 
sunduğum ve almak istemedikleri her şeyi 
vermek için uyanış ve tövbe anını beklemeye 
devam ediyorum. (86, 11- 13) 
99 Bu dönemde, geleneklere bağlı, tutucu ve 
fanatik oldukları için yüzyıllardır bekledikleri 
Mesih tarafından kendilerine getirilen Cennet 
Ekmeğini yiyemeyen "İkinci Çağ" Yahudi halkı 
gibi olmayın. Zamanı geldiğinde O'nu 



tanıyamadı çünkü maddileşmesi gerçeğin 
ışığını görmesini engelledi. (255, 19) 
100 Uzak diyarlardan ve milletlerden 
ruhlarının özgürleşmesi arzusuyla gelen 
kardeşlerinizi göreceksiniz. İsrail kabileleri çölü 
geçerken olduğu gibi, o eski Filistin'den de 
sürüler halinde geleceklerdir. 
101 Kendisine krallığını yeni bir miras olarak 
sunanı rahminden kovduğundan beri hac 
yolculuğu uzun ve kederli olmuştur. Ama daha 
şimdiden vahaya yaklaşıyor; burada 
dinlenecek ve sözüm üzerinde düşünecek; 
böylece yasamın bilgisiyle güçlenerek, uzun 
zamandır unutulmuş olan gelişimini ona 
gösteren yolda ilerlemeye devam edecek. 
102 O zaman birçok kişinin, ulusunuzun vaat 
edilen yeni ülke, Yeni Yeruşalim olduğunu 
söylediğini duyacaksınız. Ama onlara Vaat 
Edilmiş Topraklar'ın bu dünyanın ötesinde 
olduğunu ve oraya ulaşmak için bu zamanın 
sınavlarının büyük çölünden geçtikten sonra 
ruhun içinde bunu yapmak gerektiğini 
söyleyeceksiniz. Onlara bu ulusun çölün 
ortasında bir vaha olduğunu da 
söyleyeceksiniz. 
103 Ama insanlar, vahanın yorgun gezginler 
için gölge sağlaması ve dahası, kristal 
berraklığında ve taze suyunu kendisine 
sığınanların susuzluktan kavrulan dudaklarına 
sunması gerektiğini anlamalısınız. 
104 Size sözünü ettiğim o gölge ve o su nedir? 
Benim öğretilerim, insanlar, sevgi dolu şefkat 
konusundaki ilahi talimatlarım. ve bu lütuf ve 
bereket zenginliğini kimin içine yerleştirdim? 
Öyle ki, yüreğinizi her türlü bencillikten 
kurtarabilesiniz ve her işinizde onu saf bir ayna 
olarak sunabilesiniz. 
105 Sevginiz sayesinde, geleneklerine çok bağlı 
ve ruhsal açıdan durgun olan bu halkı Teslis-
Meryem ruhani öğretisine 
dönüştürebilseydiniz, zihinleriniz ve kalpleriniz 
sevinçle dolmaz mıydı? "Eski İsrail", "Yeni İsrail 
"in aracılığı ile din değiştirmiş olsaydı, yani 
birincisi ikincisi aracılığıyla lütuf elde etseydi, 
aranızda sevinç olmaz mıydı? 
106 Şu ana kadar hiçbir şey Yahudi halkını 
ahlaki ve ruhani gelişimlerini sağlamak için eski 
geleneklerden kopmaları gerektiğine ikna 
edememiştir. Yehova ve Musa'nın yasalarını 
yerine getirdiklerine inanan ama gerçekte hala 
Altın Buzağı'ya tapan insanlardır. 
107 Dünyanın dört bir yanına dağılmış olan bu 
hatalı halkın yeryüzüne bakmayı bırakıp, 

kendilerine başlangıçtan beri Kurtarıcıları 
olarak vaat edilen ve O'nu zavallı buldukları ve 
O'nda iyi bir şey bulamadıkları için yanlış 
değerlendirip öldürdükleri Kişi'yi aramak için 
gözlerini göğe kaldıracakları zaman yakındır. 
(35, 55 - 58) 
108 Diğerleri arasından yeryüzünün bir halkını 
seçmiş olmamı bir tercih olarak algılamayın: 
Tüm çocuklarımı ve oluşturdukları halkları eşit 
derecede seviyorum. 
109 Her halk yeryüzüne bir misyon getirir ve 
"İsrail "in getirdiği kader, insanlar arasında 
Tanrı'nın peygamberi, iman feneri ve 
mükemmelliğe giden yol olmaktır. 
110 İlk zamanlardan beri size verdiğim 
kehanetlerim ve vahiylerim doğru 
yorumlanmadı çünkü insanlığın onları 
anlayacağı Saat henüz gelmemişti. 
111 Geçmişte "İsrail" yeryüzündeki bir halktı; 
bugün dünyanın dört bir yanına dağılmış 
insanlar; yarın Tanrı'nın halkı, Babalarıyla 
birlikte mükemmel bir uyum içinde İlahi Aileyi 
oluşturacak olan tüm ruhsal varlıklardan 
oluşacaktır. (221,27 - 30) 
 
Müritlik ve ruhanilik  
112 Birbirinizi sevmeyi, kutsamayı, 
bağışlamayı, nazik ve sevgi dolu, iyi ve asil 
olmayı öğrenin ve bunu yapmazsanız, 
yaşamlarınızın Efendiniz Mesih'in işlerini hiçbir 
şekilde yansıtmayacağını anlayın. 
113 Hepinize sesleniyorum ve sizi yüzyıllardır 
gelişiminizde geri bırakan hataları ortadan 
kaldırmaya çağırıyorum. (21, 22 - 23) 
114 Kökeninizin benim sevgimde olduğunu 
unutmayın. Bugün yüreğiniz bencillikle 
katılaşmış durumda, ama her ruhani esine 
yeniden açık hale geldiğinde, komşunuza sevgi 
duyacak ve bir başkasının acısına kendi 
acınızmış gibi sempati duyacaksınız. O zaman 
size söylenen şu buyruğu yerine 
getirebileceksiniz: "Birbirinizi sevin." (80, 15) 
115 Bu dünya çalışmak için uygun bir alandır. 
İçinde acı, hastalık, her türlü günah, 
ahlaksızlık, uyumsuzluk, yoldan çıkmış gençlik, 
haysiyetsiz yaşlılık, kötülük için kötüye 
kullanılan bilim, nefret, savaş ve yalanlar 
vardır. 
116 Bunlar çalışmanız ve ekmeniz gereken 
tarlalardır. Ama eğer insanlar arasında sizi 
bekleyen mücadele size devasa görünüyorsa - 
gerçekten, size söylüyorum, her ne kadar 
büyük olsa da, kendinizle başlamanız gereken 



mücadeleyle kıyaslanamaz: ruhun, aklın ve 
vicdanın bedenin tutkularına, öz sevgilerine, 
bencilliklerine, maddileşmelerine karşı 
mücadelesi. Ama kendinize karşı galip 
gelmediğiniz sürece, insan kardeşlerinize nasıl 
içtenlikle sevgiden, itaatten, 
alçakgönüllülükten ve ruhanileşmeden 
bahsedebilirsiniz? (73, 18 - 19) 
117 Erdem hor görülmüş ve zararlı ya da 
yararsız bir şey olduğu düşünülmüştür. Artık 
sadece erdemin size kurtuluş getireceğini, sizi 
huzurlu kılacağını ve içinizi tatminle 
dolduracağını anlamanızın zamanı geldi. Ancak 
yine de erdemin tüm kalplere girebilmesi için 
pek çok engele ve sıkıntıya maruz kalması 
gerekir. 
118 Onları savunan askerler büyük bir gayretle 
ve büyük bir inançla savaşmalıdır. Bu iyilik, 
aktif hayırseverlik ve barış askerleri nerede? 
Öyle olduğunu mu düşünüyorsun? 
119 İçinizi yoklayın ve Bana öyle olmadığınızı 
söyleyin. Buna karşılık, iyi niyetle hepinizin o 
askerlere ait olabileceğinizi söylüyorum. Size 
ne için geldiğimi sanıyorsunuz? (64, 16) 
120 Sevgi, gerektiğinde konuş - uygun 
olduğunda sessiz ol, kimseye benim 
seçilmişlerim olduğunuzu söylemeyin. 
Dalkavukluktan kaçının ve yaptığınız iyilikleri 
duyurmayın. Sessizlik içinde çalışın, 
öğretilerimin doğruluğuna sevgi işlerinizle 
tanıklık edin. 
121 Sevmek senin kaderin. Sevin, çünkü 
böylece hem şimdiki yaşamınızdan hem de 
geçmiş yaşamlarınızdan gelen lekelerinizi 
temizleyeceksiniz. (113, 58 - 59) 
122 Dalkavukluğu reddedin, çünkü bu sizin asil 
duygularınızı yok edecek bir silahtır. Bu, 
yüreklerinizde tutuşturduğum inancı 
öldürebilecek bir kılıçtır. 
123 Varlığınızın en iç kısmında sahip 
olduğunuz sunağın insanlar tarafından yok 
edilmesine nasıl izin verebilirsiniz? (106, 47 - 
48) 
124 Alçakgönüllülüğü kıyafetlerin 
kalitesizliğiyle karıştırmayın. Kendi içinde 
aşağılık duygusu taşıyan ve bu nedenle 
başkalarına hizmet etmek ve onların önünde 
eğilmek zorunda kalan kişinin alçakgönüllü 
olduğunu da düşünmeyin. Size diyorum ki, 
gerçek alçakgönüllülük, kendisinin bir kişi 
olduğuna karar verebilmesine ve bazı bilgilere 
sahip olduğunu bilmesine rağmen, başkalarına 
karşı alçakgönüllü olmaya istekli olan ve sahip 

olduklarını onlarla paylaşmaktan zevk alan 
kişidedir. 
125 İnsanlar arasında saygı duyulan bir kişinin 
size karşı sevgi, anlayış ve alçakgönüllülük 
gösterdiğini deneyimlediğinizde ne kadar 
minnettar hissedersiniz. Aynı duyguyu sizden 
aşağıda olanlara veya böyle hissedenlere de 
aktarabilirsiniz. 
126 Eğilmeyi bilin, kendinizi üstün 
hissetmeden el uzatmayı bilin, anlayışlı olmayı 
öğrenin. Size söylüyorum, bu durumlarda 
memnun olan yalnızca sevgi kanıtını, yardımı 
ya da teselliyi alan kişi değil, aynı zamanda 
bunu veren kişidir de; çünkü o, kendisinin 
üzerinde, kendisine sevgi ve alçakgönüllülük 
kanıtları veren Biri olduğunu ve O'nun Tanrısı 
ve Rabbi olduğunu bilir. (101, 60 + 62) 
127 Saf, alçakgönüllü ve basit yaşayın. İnsan 
aleminde doğru olan her şeyin yanı sıra 
ruhunuzu ilgilendiren her şeyi de yerine 
getirin. Gereksiz, yapay ve zararlı olanı 
hayatınızdan çıkarın ve bunun yerine 
varoluşunuzdaki iyi olan her şeyle kendinizi 
yenileyin. (131, 51) 
128 Hiç kimsede düşman görmeyin, tüm 
insanlarda kardeşlerinizi görün, göreviniz 
budur. Bu konuda sonuna kadar sebat 
ederseniz, adalet ve sevgi yeryüzünde hüküm 
sürecek ve bu size çok özlediğiniz huzur ve 
güveni verecektir. (123, 65) 
129 Başkalarının acısını hissetmeye başlamak 
için kalbinize özgürlük verin. Sadece sizi 
ilgilendiren şeyleri hissetmekle meşgul ve ilgili 
olmasın. İnsanlığın içinden geçmekte olduğu 
sınavlara artık kayıtsız kalmayın. 
130 Sevginiz ne zaman o kadar büyük olacak 
ki, içinde kanınız olan ve etinizden et olanları 
sevdiğiniz gibi sevmek için birçok insan 
kardeşinizi kucaklayabilecek? 
131 Ruhunuzun bedeninizden daha fazla 
olduğunu bilseydiniz, pek çok kişi buna 
inanmazdı. Ama ben size diyorum ki, siz 
kesinlikle bedenden çok ruhta kardeşsiniz; 
çünkü ruh sonsuzluğa aittir, beden ise 
geçicidir. 
132 O halde, ruhani aile sonsuza dek var 
olurken, yeryüzündeki ailelerin bugün var olup 
yarın dağıldığı gerçeğini göz önünde 
bulundurun. (290, 39 - 41) 
133 Bu sözleri duyan sizler, diğer 
mezheplerden olan hemcinslerinize karşı 
kalplerinize nefret ya da kötü niyet tohumları 
ekebileceğimi mi düşünüyorsunuz? Asla, 



öğrenciler, sizin düşünce tarzınızı paylaşanlara 
baktığınız gibi herkese aynı sevgiyle bakarak ve 
onları severek, kardeşlik ve uyumun örneğini 
oluşturmaya başlaması gereken sizlersiniz. 
(297, 49) 
134 Biliyorum ki bilginiz ne kadar büyükse, 
Bana olan sevginiz de o kadar büyük olacaktır. 
Size "Beni sevin" dediğimde, size ne 
söylediğimi biliyor musunuz? Gerçeği sevin, 
iyiyi sevin, ışığı sevin, birbirinizi sevin, gerçek 
yaşamı sevin. (297, 57 - 58) 
135 Bilin ki, öğrenciler, mücadelenizin hedefi 
artık hiçbir acının ulaşamayacağı bir zihin 
durumudur ve bu hedefe erdemler, 
mücadeleler, denemeler, fedakârlıklar ve 
feragatler yoluyla ulaşılır. 
136 Bazen bazı insanlarda keşfettiğiniz sabır, 
inanç, alçakgönüllülük ve teslimiyet 
örneklerine dikkat edin. Onlar, insanlık 
arasında erdem örneği oluşturmaları için 
Benim tarafımdan gönderilen ruhlardır. 
Görünüşte bu yaratıkların kaderi üzücü olsa 
da, inançlarına göre bir görevi yerine getirmek 
için geldiklerini biliyorlar. 
137 Tarihinizde elçilerim ve öğrencilerimden 
büyük örnekler aldınız - sizin için bilinen 
isimler; ancak bu nedenle yaşam 
yolculuğunuzda karşılaştığınız küçük örnekleri 
ihmal etmeyin. (298, 30 - 32) 
138 Sadece İsrail halkının bağrında 
peygamberler, öncüler ve ışık ruhları olduğunu 
düşünmeyin. Bazılarını diğer halklara da 
gönderdim, ancak insanlar onları elçi değil 
tanrı olarak gördüler ve öğretilerinden dinler 
ve kültler yarattılar. (135, 15) 
139 Öğrenciler, kardeşinizdeki "kıymığa" 
bakma hakkına sahip olabilmek için her zaman 
önce kendi gözünüzdeki "ışına" bakın. 
140 Bununla size şunu söylemek istiyorum: 
benim öğretimi, farklı mezheplere mensup 
insan kardeşlerinizin eylem biçimlerini 
kınamak için kullanmamalısınız. 
141 Size doğrusunu söyleyeyim, o yolların 
hepsinde, fedakârlıklarla dolu soylu bir 
yaşamla Beni arayan kalpler vardır. 
142 Bununla birlikte, öğrenci Bana tekrar 
tekrar, bazen birbiriyle çelişen, farklılıklar 
yaratan ve insanlar arasında düşmanlıklara 
neden olan dünya görüşlerinin farklılığına 
neden izin verdiğimi sorar. 
143 Buna karşılık Üstat size şöyle der: Tam 
olarak aynı anlayışa, aynı ışığa, aynı inanca 
sahip iki ruh olmadığı için ve ayrıca size 

yolunuzu seçmeniz için irade özgürlüğü 
verildiği için buna izin verildi. Hiçbir zaman 
Yasa yolunda yürümeye zorlanmadınız, ancak 
bunu yapmaya davet edildiniz ve böylece 
Hakikat arzusunda gerçek liyakat kazanma 
özgürlüğünü korudunuz. (297, 23 - 24) 
144 Yargılarınızda dikkatsiz olmamayı ve ilk 
izlenimlerinizin sizi aceleyle belirlemesine izin 
vermemeyi öğrenmenizi istiyorum. 
145 Size bu ipucunu veriyorum ki, Sözümü 
yorumlarken ve ayrıca doktrinleri, dinleri, 
felsefeleri, kültleri, ruhani vahiyleri veya 
bilimleri yargılarken, 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. (266, 33) 
146 Hemcinslerinizin dini inançlarına saygı 
gösterin ve kiliselerine girdiğinizde, her ayinde 
hazır bulunduğumu bilerek samimi bir 
bağlılıkla başınızı açın. 
147 Beni izlemek için dünyayı inkâr etmeyin ve 
dünyada görevleriniz olduğu bahanesiyle 
kendinizi Benden ayırmayın. Her iki yasayı bir 
araya getirmeyi öğrenin. (51, 53) 
148 Ben hiç kimseyi kayırmadan tüm insanlığı 
kutsamıyor muyum? İyiler ve uysallar kadar 
kibirliler ve suçlular da bu bereket "örtüsüyle" 
kuşatılmıştır. Neden Beni kendinize örnek 
almıyorsunuz? Başkalarının eylemlerinden 
iğreniyor musunuz? 
149. İnsanlığın bir parçası olduğunuzu, onu 
sevmeniz ve affetmeniz gerektiğini ama 
reddetmemeniz gerektiğini unutmayın; çünkü 
bu kendinizden iğrenmek gibi bir şey olur. 
Komşunuzda gördüğünüz her şey az ya da çok 
sizde de vardır. 
150 Bu nedenle, manevi ve ahlaki yüzünüzü 
tanıyabilmeniz için içsel varlığınızı kavramayı 
öğrenmenizi istiyorum. Bu şekilde kendinizi 
nasıl yargılayacağınızı bilecek ve başkalarına 
bakma hakkına sahip olacaksınız. 
151 Hemcinslerinizde kusur aramayın; sahip 
olduklarınız size yeter. (286, 41 - 42) 
152 Sevginizi bencilce ailenizle sınırladığınızda 
birbirinizi sevme emrimi yerine getirdiğinize 
inanıyor musunuz? Dini cemaatler, sadece 
kendi inananlarını tanıdıklarında ve başka bir 
mezhebe mensup olanları reddettiklerinde bu 
yüce emri yerine getirdiklerine inanıyorlar mı? 



153 Uygarlık ve ilerlemeyle övünen dünyanın 
büyük halkları - tüm çabaları kardeş kavgasına 
hazırlanmakken, ruhani ilerleme 
kaydettiklerini ve İsa'nın talimatını izlediklerini 
iddia edebilirler mi? 
154 Ah, siz insanlar, Sözümün değerini hiçbir 
zaman takdir etmediniz ve Rab'bin sofrasına 
oturmak istemediniz, çünkü bu size çok 
alçakgönüllü geldi! Yine de sofram, ruhunuz 
için yaşam ekmeği ve şarabıyla sizi beklemeye 
devam ediyor. (98, 50 - 51) 
155 İşimi bir yük olarak görmeyin ve Baba'yı ve 
insan kardeşlerinizi sevmek gibi güzel bir 
görevi yerine getirmenin ruhunuz için zor 
olduğunu söylemeyin. Asıl ağır olan, uğruna 
ağlamanız, kanamanız ve hatta ölmeniz 
gereken, kendinizin ve başkalarının 
kötülüklerinin çarmıhıdır. Nankörlük, 
anlayışsızlık, bencillik ve iftira, eğer onlara 
barınak sağlarsanız, üzerinize bir yük gibi 
çökecektir. 
156 Asi insana yasamın yerine getirilmesi zor 
ve güç görünebilir, çünkü o mükemmeldir ve 
ne kötülüğü ne de yalanı destekler. Ancak 
itaatkâr için yasa onun savunması, desteği ve 
kurtuluşudur. (6, 16 - 17) 
157 Ben de size söylüyorum: İnsanlar insanlara 
inanmalı, birbirlerine inanmalı ve 
güvenmelidir; çünkü yeryüzünde hepinizin 
birbirinize ihtiyacı olduğu inancına 
varmalısınız. 
158 Bütün dünyadan kuşku duyduğunuzu bile 
bile Bana inandığınızı söylemenizin Beni 
hoşnut ettiğini sanmayın. Sizden beklediğim 
şudur: Komşunuza gösterdiğiniz sevgiyle Beni 
sevmeniz ve sizi incitenleri bağışlamanız; en 
yoksullara, en aza ve en güçsüzlere sevgiyle 
yardım etmeniz, insan kardeşlerinizi ayrım 
gözetmeksizin sevmeniz ve tüm işlerinizde en 
büyük özveriyi ve doğruluğu göstermenizdir. 
159 Benden öğrenin, çünkü ben sizden asla 
şüphe etmedim, kurtuluşunuza inanın ve 
gerçek yaşama ulaşmak için kendinizi 
toparlayacağınıza güvenin. (167, 5 - 7) 
160 Babanızı sevin, komşunuza merhamet 
edin, insan yaşamınıza ya da ruhunuza zararlı 
olan her şeyden kendinizi ayırın. Benim 
öğretilerim size bunu öğretiyor. Zorlukları ve 
imkansızlıkları nerede görüyorsunuz? 
161 Hayır, sevgili insanlar, Sözüme itaat etmek 
imkansız değildir: zor olan bu değil, sizin 
gelişmeniz, yenilenmeniz ve ruhsallaşmanızdır, 
çünkü yüce duygulardan ve yüksek 

özlemlerden yoksunsunuz. Ama tüm 
şüphelerinizin, cehaletinizin ve kararsızlığınızın 
ortadan kalkması gerektiğini bildiğim için, size 
öğretmeye devam edeceğim, çünkü Benim için 
imkansız diye bir şey yoktur. Taşları sonsuz 
yaşam ekmeğine dönüştürebilir ve kayalardan 
kristal berraklığında su fışkırtabilirim. (149, 63 
- 64) 
162 Size Yasa'yı hatırlatırım - vicdanınızdan 
silinemeyecek, kalbiniz tarafından 
unutulamayacak ve sorgulanamayacak olan 
Yasa, Bilge Zeka, Evrensel Zeka tarafından, her 
insanın kendisini Tanrı'ya götürecek ışığa içsel 
olarak sahip olması için dikte edilmiştir. 
163 Hayatın tüm eylemlerinin hakikat ve 
adalete dayanması için Yasa hakkında derin bir 
bilgiye sahip olmak gerekir. Yasa hakkında bilgi 
sahibi olmadan kaçınılmaz olarak pek çok hata 
yapacaksınız. Ama sana soruyorum: Vicdanınız 
sizi hiç bilginin ışığına getirmedi mi? Size 
doğrusunu söyleyeyim, vicdan hiçbir zaman 
boş ve kayıtsız kalmamıştır. Dış ışığın 
ihtişamından, yani dünya bilgisinden 
etkilenerek iç ışığı reddeden kalbinizdir, aynı 
zamanda zihninizdir. (306, 13 - 14) 
164 Bugün, öğretilerimin ayrıntılı bir 
açıklamasını yaparken, ruhu ya da bedeni 
yöneten yasaların dışında yaptığınız her şeyin 
her ikisinin de zararına olduğunu anlamanızı 
sağlamalıyım. 
165 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." (256, 37 - 38)  
166 Ruhunuza yücelik vermeye geldim - 
sevgim olan yasamın yerine getirilmesinde 
temellenen bir yücelik. Ancak Üstadınızı takip 
etme görevinizi yerine getirerek bu yüceliğe 
layık olduğunuzu kanıtlamalısınız. (343, 29) 
167 Size her zaman şunu söyleyeceğim: 
Dünyanızın size sağlayabileceği tatminlerden 
faydalanın, ancak bunların tadını Benim yasam 
çerçevesinde çıkarın ve mükemmel 
olacaksınız. 
168 Zaman zaman vicdanın sitemini 
duyuyorsunuz ve bunun nedeni Benim 
tarafımdan verilen yasa aracılığıyla beden ve 
ruhu uyumlu hale getirmemiş olmanızdır. 



169 Çoğu zaman bağışlanmayacağınıza 
inandığınız için günah işlemeye devam 
edersiniz. Bu hatalı bir görüştür, çünkü Kalbim 
tövbe edenlere her zaman açık olan bir 
kapıdır. 
170 İçinizde sizi daha iyi bir gelecek için 
cesaretlendirecek hiç umut kalmadı mı? 
Kendinizi kasvet ve umutsuzluğa kaptırmayın. 
Her zaman sizinle olan sevgimi hatırlayın. 
Şüphelerinizin yanıtını Benden isteyin; çok 
geçmeden yeni bir vahiyle aydınlandığınızı 
hissedeceksiniz. İman ve umut ışığı ruhunuzun 
derinliklerinde parlayacaktır. O zaman 
zayıfların savunucusu olursunuz. (155, 50 - 53) 
171 Sizi incitenleri yürekten affedebilmek için 
her zaman ruhen uyanık yaşayın. Dostunu 
inciten kişinin bunu yalnızca ruhsal ışıktan 
yoksun olduğu için yaptığını peşinen düşünün; 
ama size söylüyorum, bu yüreklere ışık 
getirebilecek tek şey bağışlamadır. Kızgınlık 
veya intikam karanlığı artırır ve acı getirir. (99, 
53) 
172 Sizden mükemmel işler talep eden ve 
bekleyen vicdanınız, hemcinslerinize gerçek 
bağışlamayı bahşedene kadar sizi rahat 
bırakmayacaktır. 
173 Eğer onlar sizin Bana ulaşmanız için birer 
aşama iseler, sizi gücendirenlerden neden 
nefret edesiniz ki? Affederseniz, erdem 
kazanırsınız ve Cennetin Krallığı'na 
girdiğinizde, ruhani yükselişinizde size 
yardımcı olanları yeryüzünde tanırsınız. O 
zaman Baba'dan onların da kendilerini 
kurtarmak ve Rablerine gelmek için bir yol 
bulmalarını isteyeceksiniz ve şefaatiniz onların 
bu lütfa erişmelerini sağlayacaktır. (44, 44 - 
45) 
174 Çaresizlik içinde Bana ya da sana 
küfredenlerden yüz çevirme. Onlar için sana 
merhemimden bir damla veriyorum. 
175 Sizin için en değerli olan konuda sizi 
inciten herkesi affetmeye hazır olun. Size 
gerçekten söylüyorum, bu denemelerden 
birinde içten ve gerçek bir bağışlama yaptığınız 
her sefer, ruhani gelişim yolunuzda ulaştığınız 
bir başka aşama olacaktır. 
176 O zaman Bana yaklaşmanıza yardım 
edenlere karşı kızgınlık duyacak ve onları 
bağışlamayı reddedecek misiniz? Beni örnek 
almanın manevi hazzından vazgeçecek ve her 
darbeye karşılık vermek için şiddetin beyninizi 
karartmasına izin verecek misiniz? 

177 Size gerçekten söylüyorum, bu insanlık 
henüz bağışlamanın gücünü ve yarattığı 
mucizeleri bilmiyor. Benim Sözüme iman 
ettiklerinde, bu gerçeğe ikna olacaklardır. 
(111, 64 - 67) 
178 Sevgili insanlar: kardeşlerinizle birleşin ki, 
Benimle birlikteyken, size ilham ettiğim sevgi 
sayesinde, en ağır suçları bile 
bağışlayabilesiniz. Ne yaptığını bilmeyen birini 
neden affetmeyesiniz? Bilmiyor çünkü bu 
kötülüğü kendisine yaptığının farkında değil. 
(359, 25) 
179 Kırıldığınız kadar sık bağışlayın. Kaç kez 
affetmeniz gerektiğini düşünmeyin bile. 
Kaderiniz o kadar yüksek ki, yolun bu 
ayaklarına takılmamalısınız, çünkü ileride sizi 
çok büyük görevler bekliyor. 
180 Ruhunuz her zaman sevgi, anlayış ve 
iyiliğe hazır olmalıdır ki daha yüksek seviyelere 
yükselebilesiniz. 
181 Nasıl ki geçmişte birçok kardeşiniz 
eserleriyle Ruh'un Ebedi Kitabı'na güzel 
sayfalar yazdıysa, sizler de yeryüzüne gelecek 
yeni nesillere örnek olmak ve onları 
sevindirmek için onların ardından bu tarihi 
devam ettireceksiniz. (322, 52) 
182 Barışı geliştirin, sevin ve her yere yayın, 
çünkü insanlığın buna ne kadar ihtiyacı var! 
183 Hayatın değişen kaderi sizi rahatsız 
etmesin; böylece her zaman güçlü ve sahip 
olduklarınızı vermeye hazır kalacaksınız. 
184 Her ruhun mirası olan barış bu zamanda 
kaçtı ve yerini savaşa, ulusları şehit etmeye, 
kurumları yok etmeye ve ruhları mahvetmeye 
bıraktı. 
185 Bunun nedeni kötülüğün insan kalbini ele 
geçirmiş olmasıdır. Nefret, ölçüsüz hırs, sınırsız 
açgözlülük yayılıyor ve zarar veriyor. Ama 
hükümdarlıkları ne kadar kısa sürecek. 
186 Sevinciniz ve güvenceniz için, 
kurtuluşunuzun zaten yakın olduğunu, birçok 
insanın bu amaç için çalıştığını, kardeşlik, saflık 
ve sağlık atmosferinde nefes almayı özlediğini 
size duyuruyorum. (335, 18) 
187 Yaşamınız boyunca aktif hayırseverlik 
uygulamalısınız; bu sizin görevinizdir. Farklı 
şekillerde özveriyle yardım etmek için pek çok 
yeteneğiniz var. Kendinizi nasıl 
hazırlayacağınızı bilirseniz, imkansız dediğiniz 
şeyi başarırsınız. 
 188. Bir madeni parayla yaptığınız sevgi 
eylemi - her ne kadar o da bir sevgi eylemi olsa 
da - yine de daha az sevgi eylemi olacaktır. 



189 İnsan kardeşlerinizin kalplerine sevgi, 
bağışlama ve barış getirmelisiniz. 
190 Artık Ferisilerin ve ikiyüzlülerin yasamda 
korunmasını istemiyorum. İnsan kardeşlerinin 
acısını hisseden öğrenciler istiyorum. Tövbe 
eden herkesi, hangi mezhebe ya da kiliseye 
bağlı olurlarsa olsunlar bağışlayacağım ve 
onlara doğru yolu açıkça göstereceğim. (10, 
104 - 107) 
191 Beni dinleyin: dünyada alçakgönüllü olun 
ve iyilik ekin ki, bunun meyvelerini cennette 
toplayabilesiniz. Kötülük yaptığınızda 
tanıklarınızın olması sizi hoşnut etmiyorsa, iyi 
işler yaptığınızda tanıklarınızın olması neden 
sizi hoşnut ediyor? Sadece görevinizi 
yaptığınıza göre neyle övünebilirsiniz? 
192 Hala çok deneyimsiz ve insan olduğunuz 
için methiyelerin ruhunuza zarar verdiğini 
anlayın. 
193 Neden iyi bir iş yaptıktan hemen sonra 
Babanızın size bunun ödülünü vermesini 
bekliyorsunuz? Böyle düşünen kişi bencilce 
davranmaz ve bu nedenle hayırseverliği 
sahtedir ve sevgisi gerçek olmaktan uzaktır. 
194 Dünya sizi iyi işler yaparken görsün, ama 
bunu onurlandırılmak amacıyla değil, yalnızca 
iyi örnekler ve öğretiler vermek ve Benim 
Gerçeğime tanıklık etmek için yapın. (139, 56 - 
58) 
195 Ruhunuz, yeryüzündeki ikametinin ve 
çalışmalarının hesabını vermek üzere kendisini 
"ruhani vadide" bulduğunda, size en çok 
soracağım şey, insan kardeşlerinizin yararına 
istediğiniz ve yaptığınız her şey olacaktır. İşte o 
gün sözlerimi hatırlayacaksınız. (36,17) 
196 "İkinci Çağ "da insanlık Bana tahtadan bir 
haç verdi ve insanlar Beni şehitliğe mahkum 
etti. Ama ruhumda daha ağır ve daha kanlı 
başka bir yük taşıdım: kusurlarınızın ve 
nankörlüğünüzün yükünü. 
197 Komşunuz için bir sevgi ve fedakârlık 
haçını omuzlarınızda taşıyabilir ve böylece 
Huzuruma girebilir misiniz? Bakın, Ben sizi bu 
amaçla dünyaya gönderdim; bu nedenle, 
dönüşünüz Benim önüme tamamlanmış bir 
görevle geldiğinizde gerçekleşecektir. Bu haç 
size vaat edilen Krallığın kapılarını açacak olan 
anahtar olacaktır. (67,17 - 18) 
198 İkinci Çağ'da Beni izleyenlerden istediğim 
gibi, sizden her şeyi geride bırakmanızı 
istemiyorum. Aralarında bazıları anne 
babalarını, bazıları eşlerini; evlerini, kıyılarını, 
balıkçı teknelerini ve ağlarını bıraktılar - İsa'yı 

izlemek için tüm bunları geride bıraktılar. Ben 
de size bu zamanda kanınızı dökmenizin 
gerekli olduğunu söylemiyorum. (80, 13) 
199 Ruhsal ve fiziksel olarak değişmeniz 
gerektiğini, atalarınızdan miras kalan pek çok 
gelenek ve göreneklerinizin ruhsallaşmaya yer 
açmak için hayatınızdan çıkması gerektiğini 
anlayın. (63, 15) 
200 Şu anda hepiniz 'ruhsallaşmanın' ne 
anlama geldiğini anlamadığınız gibi, sizden 
neden bu içsel yükselişe erişmenizi istediğimi 
de anlamıyorsunuz. Sizden ne yapmanızı 
istediğimin farkında bile değilseniz, emirlerime 
istekli ve itaatkâr olabilir misiniz? 
201 Ancak bazıları Üstadın öğrencilerine 
aşıladığı ideali anlar ve onun işaretlerini takip 
etmekte acele ederler. (261,38) 
202 Ruhsallaşmada gerçekten üstat olmayı 
arzuluyorsanız, azimli, sabırlı, çalışkan ve 
dikkatli olmalısınız; çünkü o zaman yol 
boyunca yaptığınız çalışmaların meyvelerini 
yavaş yavaş toplama fırsatınız olacak ve bu 
sayede deneyim, yani ışık, yani gerçek yaşam 
bilgisi biriktireceksiniz. (172, 9) 
203 Yeryüzünde ruhsal olarak yaşamayı 
öğreneceğiniz yeni bir ders getiriyorum; bu, 
Tanrı'nın insanlar için buyurduğu gerçek 
yaşamdır. 
204 Size "ruhanileştirmenin" bağnazlık, dini 
fanatizm veya doğaüstü uygulamalar anlamına 
gelmediğini söylemiştim. Ruhsallaştırma, 
ruhun bedenle uyumu, ilahi ve insani yasalara 
riayet, yaşamda sadelik ve saflık, Baba'ya 
mutlak ve derin inanç, komşuda Tanrı'ya 
hizmette güven ve sevinç, ahlakın ve ruhun 
mükemmelliği idealleri anlamına gelir. (279, 
65 - 66) 
205 Kendinize "cennet merdiveninin yedi 
basamağının" ne anlama geldiğini 
soruyorsunuz ve Efendiniz size kesin olarak 
şunu söylüyor: yedi sayısı maneviyat anlamına 
gelir, bu Benim seçilmiş halkım İsrail'de 
görmek istediğim maneviyattır. 
206 Bana tüm erdemleriniz ve gelişmiş 
yeteneklerinizle gelmelisiniz. Gelişiminizin 
yedinci adımında ya da aşamasında Bana 
ulaşacak ve Cennetin sizi kabul etmek için 
kapılarını açtığını göreceksiniz. (340, 6) 
207 Öncelikle şunu anlayın ki, insanlar tam bir 
ruhsallaşmaya ulaşmadıkları sürece, maddi 
kiliselere ihtiyaç duyacaklar ve gözlerinin 
önüne Benim varlığımı onlara somutlaştıracak 
heykeller ya da resimler koyacaklardır. 



208 İnsanların ruhanileşme ya da 
'materyalizm' derecelerini dini ibadetlerinin 
niteliğine göre ölçebilirsiniz. Materyalist Beni 
yeryüzündeki şeylerde arar ve arzularına göre 
Beni göremezse, önünde Ben varmışım gibi 
hissetmek için Beni bir şekilde temsil eder. 
209 Her kim Beni Ruh olarak anlarsa, Beni 
kendi içinde, dışında ve onu çevreleyen her 
şeyde hisseder, çünkü o Benim kendi 
tapınağım haline gelmiştir. (125, 49 - 51) 
210 Bana ruhani ibadet sunun ve altın ve 
değerli taşlarla kaplı kiliseler ve sunaklar inşa 
edenler gibi, uzun hac yolculukları yapanlar, 
kaba ve acımasız kırbaçlarla kendilerini 
cezalandıranlar, dudak duaları ve dua 
ayinleriyle secde edenler ve yine de kalplerini 
Bana teslim edemeyenler gibi olmayın. Vicdan 
aracılığıyla sizi uyardım ve bu nedenle size 
şunu söylüyorum: Her kim yaptıklarından söz 
eder ve bunu koz olarak kullanırsa, Göksel 
Baba'nın gözünde hiçbir değeri yoktur. (115, 9) 
211 Yasamı yerine getirmek için dua etmeli, 
ruhunuzu her zaman Babanıza 
yükseltmelisiniz. 
212 Dua etmek için yalnızlığı ve sessizliği tercih 
ettiğinizi gördüm ve dua yoluyla ilham almak 
ya da Bana şükretmek istiyorsanız bunu iyi 
yaparsınız. Ama aynı şekilde, kendinizi hangi 
durumda bulursanız bulun dua etmenizi 
söylüyorum ki, yaşamınızın en zor anlarında 
soğukkanlılığınızı, özdenetiminizi, varlığıma 
olan inancınızı ve kendinize olan güveninizi 
kaybetmeden yardımımı nasıl isteyeceğinizi 
bilebilesiniz. (40, 34 - 35) 
213 Acılarınızı sessizce Bana anlatın, 
özlemlerinizi Bana sırlayın. Her şeyi bilmeme 
rağmen, ruhunuzun Baba ile mükemmel 
birlikteliğini uygulamaya hazır olana kadar 
kendi duanızı formüle etmeyi yavaş yavaş 
öğrenmenizi istiyorum. (110, 31) 
214 Duanın sahip olduğu etkinin farkına 
vardınız ve hem ruhani bir ihtiyacı önlemek 
hem de maddi bir ihtiyacın çözümünü istemek 
için dua gönderdiğinizde duanın doğasında var 
olan ölçülemez gücü anladınız. 
215 "Baba" sözcüğünü telaffuz etmenin çoğu 
zaman tüm varlığınızı titretmeye ve yüreğinize 
O'nun sevgisinin verdiği teselliyle dolup taşma 
hissini vermeye yettiğini hatırlayın. 
216 Bilin ki, yüreğiniz Beni coşkuyla 
çağırdığında, ruhum da sevinçle titrer. 
217 Eğer Bana "Baba" derseniz, eğer bu isim 
içinizden fışkırırsa, sesiniz cennette duyulacak 

ve İlahi Bilgelikten bir sır kapacaksınız. (166, 49 
- 51) 
218 İstemeyi, beklemeyi ve almayı öğrenmeniz 
ve size bahşettiklerimi aktarmayı asla 
unutmamanız gerekir ki bu en büyük 
erdemdir. Savaşta her gün ölenler için dua 
edin. Saf bir yürekle dua edenlere, 1950'den 
önce savaşta düşen herkesin ruhsal olarak 
ışığa yükselmesini sağlayacağım. (84, 53) 
219 Bugün hala öğrencisiniz ve dersimi her 
zaman anlayamıyorsunuz. Ama şimdilik 
Tanrı'yla yüreğinizle, düşüncelerinizle 
konuşun; O size varlığınızın derinliklerinde 
yanıt verecektir. Vicdanınızda konuşacak olan 
O'nun mesajı, yavaş yavaş keşfedeceğiniz ve 
daha sonra alışacağınız net, bilge, sevgi dolu 
bir ses olacaktır. (205, 47) 
220 Dini cemaatlerinizin tüm ihtişamının, 
gücünün ve debdebesinin ortadan kalkacağını 
ve bu gerçekleştiğinde, sevgi ve hakikate aç 
kalabalıkların besleneceği ruhani sofranın 
çoktan kurulmuş olacağını söylediğimde 
şaşırmayın ya da öfkelenmeyin. 
221 Bu sözleri duyan pek çok kişi bunların 
bana ait olduğunu inkâr edecektir. Ama o 
zaman onlara neden kızgın olduklarını ve 
aslında neyi savunduklarını soracağım. 
Hayatları mı? Ben bunu savunuyorum. Benim 
kanunum mu? Ben de bunu izliyorum. 
222 Korkmayın, çünkü kimse benim davamı 
savunurken ölmeyecek; sadece kötülük 
ölecek, çünkü iyilik, doğruluk ve adalet 
sonsuza dek sürecek. (125, 54 - 56) 
223 Bu bilimsel ve materyalist dünyanın bir 
kez daha ruhsallaşmaya yönelmesini inanılmaz 
buluyor musunuz? Size hiçbir şeyin inanılmaz 
olmadığını söylüyorum çünkü benim gücüm 
sınırsızdır. İçsel yükseliş, inanç, ışık ve iyilik ruh 
için yemek, içmek ve uyumanın bedeniniz için 
olduğundan daha zorlayıcı bir gerekliliktir. 
224 Ruhun armağanları, yetileri ve nitelikleri 
uzun süredir uykuda olsa bile, benim çağrımla 
uyanacak ve ruhsallaşmanın tüm harikaları ve 
vahiyleriyle insanlara geri dönmesine neden 
olacaktır; bunlar geçmiştekilerden daha büyük 
olacaktır, çünkü şimdi onları daha iyi 
anlayabiliyorsunuz. (159, 7 - 8) 
 
Geliştirme  
225 İnsanın bedeninin geliştiğini gördüğünüz 
gibi, ruhu da onun içinde gelişir. Ancak beden 
gelişiminde bir sınırla karşılaşırken, ruhun 
mükemmelliğe ulaşması için birçok bedene ve 



sonsuzluğa ihtiyacı vardır. 
Reenkarnasyonunuzun sebebi budur. 
226 Tanrı'nın babacan ve anaç yaratıcı 
ruhundan bir tohum gibi saf, yalın ve temiz 
doğdunuz. Ancak yanılmayın, çünkü saf ve 
basit olmak, büyük ve mükemmel olmakla aynı 
şey değildir. 
227 Bunu yeni doğmuş bir çocuk ve çocuklara 
öğretmenlik yapan deneyimli bir kişi ile 
karşılaştırabilirsiniz. 
228 Ruhunuz geliştikten sonra, yaşamınızın 
tüm aşamalarında kaderiniz bu olacaktır. Ama 
ruhunuz ne kadar yavaş ilerliyor! (212, 57 - 60) 
229 Çalışın, dikkatle düşünün; çünkü bazıları -
eğer ruhunuz benim Tanrısallığımın bir 
parçacığıysa- acı çekmesinin nasıl mümkün 
olabileceğini düşünerek kafaları karışıyor. Ve 
eğer ruhun ışığı Kutsal Ruh'un ışığının bir 
kıvılcımı ise - kendisini nasıl geçici olarak 
karanlığa bürünmüş görebilir? 
230 Bu gelişim yolunun, ruhunuzu cahil ve 
gelişmemiş bir ruhtan Baba'nın sağ elindeki 
büyük bir ışık ruhuna dönüştürebilmeniz için 
Tanrı'ya karşı yeterli liyakati elde etme amacı 
taşıdığını anlayın. (231, 12) 
231 İyi olmanızı istiyorum ve dahası, 
mükemmel olmanız benim arzum. Görünüşte 
önemsiz olsanız da, maddi şeylerden ve 
dünyalardan daha büyüksünüz, çünkü sonsuz 
yaşama sahipsiniz, ışığımın bir kıvılcımısınız. 
232. Sizler ruhsal varlıklarsınız. Sizi neden 
mükemmelliğe giden yola çağırdığımı 
anlayabilmeniz için ruhun ne olduğunun 
farkına varmalısınız. (174,60 u.) 
233 Evrim yasasına tabisiniz, 
reenkarnasyonlarınızın nedeni budur. Sadece 
benim ruhumun evrimleşmesine gerek yok: 
Ben değişmem. 
234 Başlangıçtan beri size ruhani varlıkların 
Bana ulaşmak için üzerinde yükselmeleri 
gereken merdiveni gösterdim. Bugün hangi 
varlık düzeyinde olduğunuzu bilmiyorsunuz, 
ancak kabuğunuzu çıkardığınızda gelişim 
derecenizi fark edeceksiniz. Yerinizde 
durmayın, çünkü sizden sonra gelenler için bir 
engel olursunuz. 
235 Farklı seviyelerde yaşıyor olsanız da ruhta 
birleşin ve bir gün yedinci seviyede, en yüksek 
seviyede birleşecek ve sevgimin tadını 
çıkaracaksınız. (8, 25 - 27) 
236 Size dünyaya sadece bir kez gelmediğinizi, 
ruhunuzun gelişimi ve mükemmelleşmesi için 
gerekli olduğu kadar çok kez beden 

kabuklarına büründüğünü söylemiştim. Şimdi 
eklemeliyim ki, hedefe ulaşma süresinin 
arzunuza göre daha kısa veya daha uzun 
olması da size bağlıdır. (97, 61) 
237 İçinizden kim onun bu yaşamdan önce var 
olmadığını kanıtlayabilir? Başka bir 
enkarnasyonda yaşayacaklarından kesinlikle 
emin olanlardan hangisi Baba ile hesaplarının 
görüldüğünü ve "sahip oldukları" tarafta hala 
sevapları olduğunu kanıtlayabilir? 
238 Kimse onun hangi mükemmellik 
seviyesinde olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, 
sonuna kadar savaşın, sevin ve sebat edin. (46, 
58 - 59) 
239 Size bu yeni vahiyleri verebilmem için, 
Benim insanlığa bir insan olarak tezahür 
etmem ile bu zamanda ruh olarak gelmem 
arasında geçen zaman aralığında, yeryüzünde 
birçok reenkarnasyon geçirmeniz gerekliydi; 
böylece ruhunuz sizden geçmiş dersi talep 
ettiğimde nasıl karşılık vereceğini bilebilir ve 
ona yeni vahiyler bahşettiğimde bunları 
anlayabilirdi. (13, 52) 
240 Dünyaya getirmekte olduğunuz mesajı 
daha da büyük bir netlikle ortaya 
koyabileceğiniz bir bedene sahip olmak için 
kaç kez dünyaya geri gelmeniz gerekecek? 
241 Ruhunuz, bir tarlakuşu gibi, bu yaşamda 
baharını yaşasın ve tadını çıkarsın ve Bana 
dönmek için çıktığı hac yolculuğunda gerekli 
deneyimi bulsun. 
242 Zenginler çok çabuk bozulabilen hazineler 
biriktirirken, siz deneyim, gerçek bilgi 
biriktirmelisiniz. (142, 72) 
243 Bu zamanda, her alanda maddeleşmiş olsa 
da, geçmiş enkarnasyonlarında edindiği 
deneyimler sayesinde daha az zalim ve daha 
yüksek düzeyde evrimleşmiş bir insanlığın 
cehaletine karşı savaşacaksınız. 
244 Bugün Tanrı'ya tapınmayı çoğunluğun 
yaptığı gibi anlamayan ve ifade etmeyen birini 
tanıyorsanız - bu sizi yabancılaştırsa ve 
gücendirse bile - artık onun diri diri yakılması 
gerektiğini haykırmazsınız. (14, 21 - 22) 
245 Ruhun reenkarnasyonu hakkında 
hemcinslerinizle konuşmaktan korkuyor 
musunuz? İçerdiği sevgi dolu adalet 
konusunda ikna olmadınız mı? 
246 Bu kefaret biçimini, insanlığın insanların 
zihinlerini korkutmak için kullandığı bir fikir 
olan, cehennemin durmak bilmeyen ateşinde 
ebedi ceza ile karşılaştırın. Bu iki türden 



hangisinin size ilahi, mükemmel ve merhametli 
bir adalet fikri verdiğini söyleyin. 
247 Birinde zalimlik, sınırsız kızgınlık ve 
intikam vardır; diğerinde ise yalnızca 
bağışlama, baba sevgisi ve sonsuz yaşama 
kavuşma umudu vardır. Öğretilerimin kötü 
yorumlamalar sonucunda uğradığı çarpıtma ne 
kadar büyük! 
248 Sizi savaşa hazırlıyorum çünkü 
öğretecekleriniz yüzünden sizinle 
savaşılacağını biliyorum. Ama şu anda sizinle 
savaşan hemcinsleriniz ölümle yüz yüze 
gelseler ve ben de onlara - günah içinde 
öldüklerinde - hangisini tercih ettiklerini 
sorsam: inandıkları sonsuz ateşi mi yoksa yeni 
bir yaşamda kendilerini arındırma fırsatını mı - 
size gerçekten söylüyorum, fanatizmden 
gözleri kör olmuş olsa bile, yaşamları boyunca 
bununla savaşmaları gerekse bile ikinci 
çözümü tercih edeceklerdir. (120, 15 - 17) 
249 Size Sözümde söylediğim gibi, ruhun 
reenkarnasyonunun gerçek olduğunu bilmeniz 
yeterlidir ve şimdiden kalplerinizde bir ışık 
yanar ve Benim sevgi dolu adaletime daha da 
hayran olursunuz. 
250 Mezheplerin bu öğretilere getirdikleri 
teorileri ve farklı yorumları karşılaştırın ve en 
fazla adalet içeren ve en fazla gerekçeye sahip 
olana karar verin. 
251 Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu büyük 
gerçeğin içsel bilgisinin uyanmakta olduğu bu 
zamanda ruhu en çok heyecanlandıracak 
vahiylerden biri budur. (63, 76) 
252 Ruhun reenkarnasyonunun insanlığın 
bilmesi ve inanması gereken en büyük 
gerçeklerden biri olduğunu onaylamalısınız. 
253 Bazıları bundan şüphelenir, bunu kabul 
eder ve sezgileriyle buna inanır, çünkü bu 
benim insanlara karşı sevgi dolu adaletimde 
eksik olamayacak bir şeydir. Ama size kâfir ve 
yalancı diyenler de olacaktır. 
254 Korkmayın, İsa'nın öğrettiği gibi ölümden 
dirilişi duyurduklarında elçilerimin başına da 
aynı şey geldi. Rahipler ve yargıçlar bu tür 
öğretileri vaaz ettikleri için onları hapse attılar. 
Daha sonra dünya bu vahyi kabul etti, ancak 
sizi temin ederim ki bu öğretinin tam anlamını 
kavrayamadı, bu nedenle şu anda gelip size 
"bedenin dirilişinin" yalnızca ruhun 
reenkarnasyonunu ifade edebileceğini 
öğretmem gerekiyor, çünkü yaşamın özü ve 
nedeni budur - gerçekte ebedi olan budur. Ölü 
bedenler ruhun bozulabilir giysilerinden başka 

bir şey olmadığına göre, ne amaçla 
diriltilmeliydiler? 
256 Et toprağa batar ve onunla karışır. Orada 
arınır, dönüşür ve sürekli olarak yeni bir 
yaşama yükselirken, ruh yukarı doğru 
evrimleşmeye devam eder, mükemmelliğe 
doğru ilerler ve dünyaya döndüğünde bu onun 
için insan yaşamına bir diriliştir ve aynı 
zamanda yeni bedensel kabuğu için de ruhla 
birlik içinde bir diriliştir. 
257 Ancak maddi olanın bozulmaz bir doğası 
yoktur, oysa ruhani olan bozulmazdır; işte bu 
nedenle size bir kez daha söylüyorum ki, 
aradığım, öğrettiğim ve Benimle birlikte 
olmasını istediğim şey sizin ruhunuzdur. 
(151,56 - 58) 
258 Ruhunuz, mükemmelleşmeniz için size 
fırsat olarak verdiğim ve kullanmadığınız 
yaşamların yarattığı bir zinciri zahmetle 
arkasında sürüklüyor. Her bir varoluş zincirin 
bir halkasını oluşturur. Ama yaşamlarınızı 
Benim öğretilerime göre yönlendirirseniz, 
Yasa'ya uyarsanız, artık bu dünyaya acı 
çekmek için gelmeyeceksiniz. 
Sözümü çalışmadan zamanın geçmesine izin 
verirseniz, Zaman olan Ben sizi şaşırtacağım. 
Çalışın ki Benim İşimde yerinizi alabilesiniz. 
260 Tanrısallığım hakkındaki anlayış 
eksikliğinin ve farklı görüşlerin sona ermesini 
istiyorum. Hepinizin tek bir Tanrı'dan 
geldiğinizi anlayın. (181, 63 - 65) 
261 Evreni seyredin ve onu tüm mükemmelliği 
ve güzelliği içinde takdir edin. Rab'bin 
çocukları ondan esinlensin ve onda Baba'nın 
bir görüntüsünü görsünler diye yaratılmıştır. 
Eğer yaratılışı böyle kavrarsanız, zihinlerinizi 
benim ilahiliğime yükselteceksiniz. (169, 44) 
262 Bu çağın ışığı insan ruhunu saran karanlık 
perdeyi yırtar; onu bağlayan ve gerçek yola 
ulaşmasını engelleyen zincirleri kırar. 
263 Şüphesiz ben size söylüyorum: 
Öğretilerimin tüm bilgi alanlarının 
araştırılmasını yasakladığını düşünmeyin, 
çünkü ilginizi, hayranlığınızı ve merakınızı 
uyandıran Ben'im. Bunun için size düşünme 
yeteneği verdim ki, istediği yönde 
engellenmeden hareket edebilsin. 
264 Yolunuzda gördüklerinizi anlayabilmeniz 
için size zekânın ışığını verdim. Bu nedenle size 
diyorum ki: keşfedin, araştırın, ama 
gizemlerime nüfuz etme yaklaşımınızın saygılı 
ve alçakgönüllü olduğundan emin olun, çünkü 
o zaman gerçekten izin verilebilir olacaktır. 



265 İnsanların yazdığı kitapları bilmenizi 
yasaklamadım, ama tökezleyip yanlışa 
düşmemeniz için eğitilmeniz gerekir. O zaman 
insanın hayatına ve mücadelesine nasıl 
başladığını ve ne kadar yol kat ettiğini 
öğreneceksiniz. 
266 O zaman, hazır olduğunuzda, size geleceği 
ve sizi bekleyen hedefi gösterebilmem için 
Benim öğretiler ve vahiyler pınarıma 
dönmelisiniz. (179, 22 - 23) 
267 Sizi temin ederim: Bu öğretilerin anlamına 
ilgi ve sevgiyle nüfuz etmeyi kendinize görev 
edinirseniz, her fırsatta ruhani bilgeliğin, 
mükemmel sevginin ve ilahi adaletin gerçek 
mucizelerini keşfedeceksiniz. Ancak bu 
vahiylere kayıtsızca bakarsanız, içerdikleri her 
şeyi deneyimleyemezsiniz. 
268 Birçoğunuzun bakmadan gördüğü, 
duymadan işittiği ve anlamadan düşündüğü 
gibi, siz de benim tezahürümün yanından 
geçip gitmeyin. (333,11 - 12) 
269 Ruhumu ya da ruhani olana ait herhangi 
bir şeyi maddi nesnelermiş gibi incelemenizi 
istemiyorum. Beni bilim adamları gibi 
incelemenizi istemiyorum, çünkü büyük ve 
acınacak hatalara düşersiniz. (276, 17) 
270 Tüm öğretilerimin amacı, varlığınızın 
içerdiği her şeyi görmenizi sağlamaktır; çünkü 
bu bilgiden Ebedi Olan'a, Mükemmel Olan'a, 
Tanrı'ya giden yolu bulmak için ışık doğar. 
(262, 43) 
 
Arınma ve mükemmellik  
271 Bugün acılarınızı dindirebilmem için Bana 
sunuyorsunuz ve gerçekte size bunun Benim 
görevim olduğunu, bunun için geldiğimi, çünkü 
Ben İlahi Hekim olduğumu söylüyorum. 
272 Ama şifalı merhemim yaralarınızda etkisini 
göstermeden önce, okşamam size ulaşmadan 
önce, kendinize konsantre olun ve acınızı 
inceleyin, araştırın, gereken tüm süre boyunca 
iyice düşünün, böylece bu tefekkürden, bu 
incelemenin içerdiği dersi ve içinde saklı olan 
ve bilmeniz gereken bilgiyi alabilirsiniz. Bu bilgi 
deneyim olacak, inanç olacak, gerçeğin yüzüne 
bir bakış olacak, yanlış anlaşılan birçok 
denemenizin ve dersinizin açıklaması olacak. 
273 Acıyı elle tutulur bir şeymiş gibi keşfedin 
ve onda deneyimin güzel tohumunu, 
varoluşunuzun büyük dersini keşfedeceksiniz, 
çünkü acı hayatınızın öğretmeni haline 
gelmiştir. 

274 Acıyı bir öğretmen olarak gören ve onun 
yenilenmeye, tövbe etmeye ve düzeltmeye 
yönelik öğütlerine uysallıkla kulak veren kişi 
daha sonra mutluluğu, huzuru ve sağlığı 
tadacaktır. 
275 Kendinizi dikkatle inceleyin ve bundan ne 
kadar fayda sağlayacağınızı göreceksiniz. 
Eksikliklerinizi ve kusurlarınızı fark edecek, 
bunları düzeltecek ve böylece başkalarının 
yargıcı olmaktan vazgeçeceksiniz. (8, 50 - 53) 
276 Sadece istemem yeterliydi ve sen saf 
olacaktın. Ama sizi arındıran ben olsaydım 
bunun ne yararı olurdu? Herkes Yasama karşı 
işlediği suçları telafi etsin, bu erdemdir. Çünkü 
o zaman gelecekte düşmelerden ve hatalardan 
nasıl kaçınacağınızı bileceksiniz, çünkü acı size 
onları hatırlatacaktır. 
277 Eğer işlenen günah ile bunun doğal 
sonuçları arasında samimi bir pişmanlık ortaya 
çıkarsa, acı size ulaşmayacaktır; çünkü o 
zaman zaten bu imtihana teslimiyetle 
katlanabilecek kadar güçlü olacaksınız. 
278 Dünya çok acı bir kadeh içiyor; ama ben 
onu cezalandırmadım. Ama çektiği acıdan 
sonra onu çağıran Bana gelecektir. O zaman 
nankörlük edenler, varlıklarına yalnızca 
nimetler yağdıran O'na nasıl teşekkür 
edeceklerini bileceklerdir. (33, 30 - 31) 
279 Bedeninize duyduğunuz aşırı sevgiyi bir 
kenara bırakın ve ruhunuza merhamet ederek 
arınmasına ve yücelmesine yardımcı olun. 
Bunu başardığınızda, zihin ve beden olarak ne 
kadar güçlü olacağınızı deneyimleyeceksiniz. 
280 Unutmayın: Eğer zihin hastaysa, kalpte 
nasıl huzur olabilir? Ve eğer ruhta pişmanlık 
varsa - huzurun tadını çıkarabilir mi? (91, 72 - 
73) 
281 Eğer bu dünya size arzu ettiğiniz her şeyi 
verseydi, üzerinde büyük ruhsal denemeler 
olmasaydı - o zaman hanginiz benim krallığıma 
gelmeyi arzu ederdi? 
282 Acıya da küfretmeyin ya da lanetlemeyin, 
çünkü onu günahlarınızla siz yarattınız. Buna 
sabırla katlanın; bu sizi arındıracak ve Bana 
yaklaşmanıza yardımcı olacaktır. 
283 Bu dünyanın ihtişamına ve tatminlerine ne 
kadar bağlı olduğunuzun farkında mısınız? Sizi 
ondan uzaklaştırma arzusunun çok güçlü 
olacağı zamanlar gelecektir. 
284 Denemelerini ruhani yükseliş yoluyla 
aşabilen kişi bu aşmada huzuru deneyimler. 
Gözlerini cennete dikerek yeryüzünde yürüyen 
kişi tökezlemeyecek, kefaret yolundaki 



dikenler ayaklarını incitmeyecektir. (48, 53 - 55 
o) 
285 Kaderinizi gerçekleştirin! Size gösterdiğim 
yolu kat etmeden Bana dönmeyi arzulamayın; 
çünkü ruhunuzda kefaret yolunun sonuna 
ulaşmadığı için henüz yıkanıp temizlenmemiş 
lekeler görmek size acı verecektir. 
286 Reenkarnasyonlar üzerinizden geçti, ama 
birçoğunuz Baba'nın onlarla birlikte size 
bahşettiği sonsuz lütuf ve sevgiyi takdir 
etmediniz. 
287 Şunu göz önünde bulundurun: Fırsatların 
sayısı arttıkça, sorumluluğunuz da artar ve bu 
fırsatlar kullanılmazsa, her biriyle birlikte 
kefaret ve telafi edici adalet yükü de 
artacaktır. Bu, pek çok varlığın anlamadığı ve 
yalnızca benim öğretilerimin size 
açıklayabileceği dayanılmaz bir yüktür. (67, 46) 
288 İnsanların içinde yaşadıkları bu sınavlar, 
şimdi biçtikleri meyveler kendi ekimlerinin 
sonucudur - bazen bir yıl önce ektikleri 
tohumun sonucu olan bir hasat, diğer 
durumlarda ise yıllar önce veya başka 
enkarnasyonlarda ektiklerinin meyvesi. (178, 
2) 
289 İtaatsizliğin sonuçlarının hemen ortaya 
çıkacağını düşünmeyin - hayır. Ancak size şunu 
söylüyorum: er ya da geç yaptıklarınızın 
hesabını vermek zorunda kalacaksınız; 
zamanın geçtiğini ve Benim adaletimin hiçbir 
işaret vermediğini göz önünde 
bulundurduğunuzda, bazen ihlaliniz size hiçbir 
sonuç doğurmamış gibi görünse bile. 
290 Ama siz zaten Benim Sözüm aracılığıyla 
benim acımasız bir Yargıç olduğumu ve 
yargınız geldiğinde gözlerinizi vicdan ışığına 
açacağınızı biliyorsunuz. (298, 48) 
291 Ey Beni duyan ruhani varlıklar, dünyevi 
yaşamın sorunlarının üzerinizde iz 
bırakmasına, hatta sizi bükmesine izin 
vermeyin. Güçlü ve ılımlı olmanıza yardımcı 
olması için her denemeyi içeren ışığı arayın. 
292 Eğer ruh bedene [ruha] boyun eğdirmeyi 
başaramazsa, beden ruha boyun eğdirecek ve 
ona hükmedecektir; bu nedenle ruhani 
varlıklar zayıf düşer ve bedenle birlikte 
öldüklerine inanırlar. (89, 11 - 12) 
293 Hayatınızda tüm varlığınızı ele geçiren ve 
vicdan, ahlak ve aklın sesini duymanızı 
imkansız hale getiren herhangi bir fiziksel 
tutku yaşadınız mı? 

294 Bu, ruh daha derine battığında oldu, 
çünkü o zaman bedende yaşayan kötülük 
canavarının ayartmaları ve gücü onu fethetti. 
295 Ve kendinizi bu tutkudan kurtarmayı 
başardığınızda ve onun etkisinin üstesinden 
geldiğinizde derin bir mutluluk ve huzur 
duygusu yaşadığınız doğru değil mi? 
296 Bu huzur ve sevinç ruhun beden 
üzerindeki zaferinden kaynaklanmaktadır - 
muazzam bir mücadeleyle, "kanlı" bir iç 
savaşla kazanılan bir zafer. Ama ruhun yeni bir 
güç kazanması ve vicdan tarafından uyarılıp 
öğütlenerek ayağa kalkması yeterliydi ve daha 
şimdiden bedenin [ruhun] dürtülerini yenmiş 
ve kendini daha fazla yıkıma sürüklenmekten 
kurtarmıştı. 
297 Bu mücadelede, bu feragatte, kendinize 
karşı verdiğiniz bu savaşta, sizin yaşamınız 
olmadan içinizde yaşayan bir şeyin öldüğünü 
gördünüz. Bu sadece anlamsız bir tutkuydu. 
(186,18 - 19) 
298 İçinizdeki en güçlü düşmana sahip 
olduğunuzun farkına varın. Onu yendiğinizde, 
elçi Yuhanna'nın size sözünü ettiği "yedi başlı 
ejderhayı" ayaklarınızın altında göreceksiniz. 
Ancak o zaman gerçek anlamda, "Yüzümü 
Rabbime kaldırabilirim, O'na, Tanrım, Seni 
izleyeceğim, diyebilirim" diyebileceksiniz. 
Çünkü o zaman bunu sadece dudaklar değil, 
ruh da söyleyecektir. (73, 20) 
299 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. (272,34) 
300 Yaşadığınız bu hayattaki tüm acıların insan 
hatalarının sonucu olduğunu anlayın; çünkü 
sizi seven ben size böyle acı bir kâse 
sunamazdım. 
301 Kendinizi düşüşten, yıkımdan ve 
"ölümden" koruyabilmeniz için size en eski 
zamanlardan beri Yasa'yı açıkladım. (215, 65) 
302 Bugün yaşadığınız sınavların anlamını 
henüz kavrayabilmiş değilsiniz. Bunların 
gereksiz, adaletsiz ve mantıksız olduğunu 
düşünüyorsunuz. Ama yine de yaşlandığınızda 
ve bu dünyanın eşiklerini aşıp ruhani 
bölgelerde yaşadığınızda her birinde ne kadar 
adalet ve anlayış olduğunu size söyleyeceğim. 
(301,44) 



303 Size bir kez daha söylüyorum, Ben her 
düşünceyi ve isteği algılarım, oysa 'dünya' 
Benim ilhamımı alamaz, ilahi düşüncelerimin 
zihninde parlamasına izin vermek için kendini 
hazırlamamıştır ve çağrısına cevap verdiğimde 
sesimi duymaz. 
304 Ama size güveniyorum, size inanıyorum, 
çünkü sizi Ben yarattım ve size Benden bir 
kıvılcım olan bir ruh ve Benim suretim olan bir 
vicdan bahşettim. 
305 Eğer size kendinizi mükemmelleştirmenizi 
beklemediğimi söyleseydim, bu Benim İlahi 
İrademden çıkan en büyük işte başarısız 
olduğumu ilan etmek gibi olurdu ve böyle bir 
şey olamaz. 
306 Ruhunuzun yolda karşılaştığı tüm 
ayartmalardan zaferle çıkacağı bir zamanda 
yaşadığınızı biliyorum. Daha sonra yeni bir 
varoluş için ışıkla dolu olarak ortaya çıkacaktır. 
(238, 52 - 54) 
 
Dünyevi olanın bu tarafı ve diğer tarafı  
307 Kendiniz üzerinde çalışın, ölüm sizi 
hazırlıksız yakalayana kadar beklemeyin. 
Ruhani yaşama döneceğiniz zaman için ne 
hazırladınız? Hâlâ maddeye, tutkulara ve 
dünyevi mallara zincirlerle bağlıyken şaşırmak 
ister misiniz? Gözleriniz kapalı, yolunuzu 
bulamadan, bu hayatın ruhunuza kazınmış 
yorgunluğunu da yanınıza alarak öbür dünyaya 
mı girmek istiyorsunuz? Ey öğrenciler, 
kendinizi hazırlayın ve bedensel ölümün 
gelişinden korkmayın. 
308 Bu yeryüzü vadisinden ayrılmak zorunda 
olduğunuz için iç çekmeyin, çünkü içinde 
harikalar ve görkemler olduğunu kabul etseniz 
de, size doğrusunu söyleyeyim, bunlar ruhsal 
yaşamın güzelliklerinin bir yansımasından 
başka bir şey değildir. 
309 Eğer uyanmazsanız - kendinizi bilmediğiniz 
bir ışık tarafından aydınlatılan yeni bir yolun 
başında bulduğunuzda ne yapacaksınız? 
310 Bu dünyadan gözyaşı dökmeden, 
sevdiklerinizin kalbinde acı bırakmadan ayrılın. 
O an geldiğinde kendinizi ayırın ve bedeninizin 
yüzünde ruhunuzun özgürleşmesinden söz 
eden bir huzur gülümsemesi bırakın. 
311 Bedeninizin ölümü sizi size emanet edilen 
varlıklardan ayırmadığı gibi, ebeveynleriniz, 
kardeşleriniz ya da çocuklarınız olanlara karşı 
duyduğunuz manevi sorumluluktan da 
kurtarmaz. 

312 Aşk için, görev için, duygular için, tek 
kelimeyle ruh için ölümün var olmadığını 
anlayın. (70, 14 - 19) 
313 Büyük bir gayretle çalışın ki -ölüm gelip de 
bu yaşam için bedeninizin gözlerini 
kapattığınızda- ruhunuz kendi erdemleriyle 
ulaştığı yuvasına varıncaya kadar yükseldiğini 
hissedebilsin. 
314 Bu çalışmanın müritleri bedensel ölümün 
başlangıcında ruhu bedene bağlayan bağların 
ne kadar kolay koptuğunu 
deneyimleyeceklerdir. İçinde hiç acı olmayacak 
çünkü dünyanın rahatlığını terk etmek 
zorunda. Ruh insanlar arasında bir gölge gibi 
dolaşmayacak, ışık, sevgi ve barış arzusuyla 
kapı kapı, kalp kalp dolaşmayacaktır. (133, 61 - 
62) 
315 Sadece ebedi, güzel ve iyi olanın tadını 
çıkarabilmeniz için ruhunuzu yükseltin. Eğer 
böyle değilse, sürdürdüğünüz yaşam 
tarafından maddeleştirilen ruhunuz, 
bedeninden ve geride bıraktığı her şeyden 
ayrılmak için çok acı çekecek ve arınana kadar 
[ruhani] alanlarda bir süre şaşkınlık ve acı 
içinde dolaşacaktır. 
316 Benim yasamda yaşayın, o zaman 
ölümden korkmanıza gerek kalmaz. Ama 
vaktinden önce onu aramayın ya da 
arzulamayın. Bırakın gelsin, çünkü o her zaman 
emirlerime itaat eder. Sizi donanımlı 
bulduğuna emin olun, o zaman ışığın çocukları 
olarak ruhani dünyaya gireceksiniz. (56, 43 - 
44) 
317 Evlerinizde huzur içinde yaşayın, onları bir 
mabet haline getirin ki görünmez varlıklar 
"Ruhsal Vadi "de şaşkın şaşkın dolaşırken içeri 
girdiklerinde, sizin varlığınızda aradıkları ışığı 
ve huzuru bulabilsinler ve öte dünyaya 
yükselebilsinler. (41, 50) 
318 Ruhsal olarak yaşayan ve hala maddi 
hedeflere bağlı olan sizlere şunu söylüyorum: 
artık size ait olmayan şeylerden uzaklaşın. Eğer 
dünya insan için ebedi bir yuva değilse, ruh 
için daha da az öyledir. Diğer tarafta, "ruhani 
vadide", iyilik yolunda adım adım ulaşacağınız 
ışık dolu bir yaşam sizi bekliyor. 
319 İnsan olarak Beni dinleyenlere, dünyevi 
yaşam yolculuklarında kendilerine eşlik eden 
bu bedene sahip oldukları sürece, ona 
bakmaları ve onu son ana kadar korumaları 
gerektiğini söylüyorum. Çünkü o, ruhun 
dayandığı asa ve savaşma aracıdır. Ruh, maddi 



gözleriyle bu hayata bakar ve ağzıyla 
konuşarak kardeşlerine teselli verebilir. (57, 3) 
320 Şimdi Üstat size soruyor: Ölüleriniz nerede 
ve sevdiğiniz varlıkların yok oluşuna neden 
ağlıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, 
benim gözümde hiç kimse ölmedi, çünkü 
herkese sonsuz yaşam verdim. Hepsi yaşıyor; 
kaybettiğinizi düşündükleriniz Benimle birlikte. 
Ölümü gördüğünüzü sandığınız yerde yaşam 
vardır; sonu gördüğünüz yerde başlangıç 
vardır. Her şeyin gizemli ve anlaşılmaz bir sır 
olduğunu düşündüğünüz yerde, sonsuz bir 
şafak gibi parlayan ışık vardır. Hiçliğin 
olduğunu düşündüğünüz yerde her şey vardır 
ve büyük sessizliğin olduğunu düşündüğünüz 
yerde bir "konser" vardır. (164, 6) 
321 Ölüm, bedensel kabuğunuzun varlığını 
sona erdirdiğinde, yeniden bedenlendiğinde 
yeni güçler ve daha büyük bir ışıkla geri dönen 
ve tamamlamadığı ilahi dersin çalışmasına 
devam eden ruh için bir dinlenme gibidir. Bu 
şekilde, çağlar boyunca, ruhunuz olan buğday 
olgunlaşır. 
322 Size ruhsal yaşamla ilgili pek çok şey 
açıkladım, ama size henüz her şeyi bilmeniz 
gerekmediğini, yalnızca ebedi eve gelmeniz 
için gerekli olanları bilmeniz gerektiğini 
söylüyorum. Orada size bilmeniz gereken her 
şeyi anlatacağım. (99, 32) 
323 Ruhsal Yaşama geri dönen ve Babasının 
kendisi için belirlediği kaderi yeryüzünde 
yerine getiren birinin mutluluğunu hayal 
edebiliyor musunuz? O'nun tatmini ve huzuru, 
ruhun insan yaşamında elde edebileceği tüm 
tatminlerden sonsuz derecede daha büyüktür. 
324 Size bu fırsatı sunuyorum ki, krallıklarına 
döndüklerinde sevinenlerden olasınız, acı 
çekenlerden ve derin bir dehşet ya da 
pişmanlık içinde ağlayanlardan değil. (93, 31 - 
32) 
325 Bu tezahürün sonu, Benimle birlikte 
yaşayan yüksek ruh varlıkları tarafından 
kullanılan Yaratıcınızla ruhtan ruha diyaloğun 
başlaması yoluyla daha yüksek bir formda 
devam etmek üzere yakındır. (157,33) 
326 Size ruh dünyamdan söz ettiğimde, gerçek 
hizmetkârlar olarak yalnızca Rablerinin 
kendilerine emrettiği şeyi yapan itaatkâr 
ruhsal varlıkların ev sahiplerini kastediyorum. 
327 Bunları size danışmanlar, koruyucular, 
doktorlar ve tüm insanlara gerçek kardeşler 
olsunlar diye gönderdim. Şikâyet etmezler, 
çünkü içlerinde huzur vardır. Soru sormazlar, 

çünkü evrimlerinin ışığı ve uzun yollardaki 
deneyimleri onlara insanların zihinlerini 
aydınlatma hakkını vermiştir. Her yardım 
çağrısında ve her ihtiyaçta hazır ve 
alçakgönüllü bir şekilde ellerinin altındadırlar. 
328 Size talimatlarını, tanıklıklarını ve 
teşviklerini sunsunlar diye kendilerini aranızda 
tanıtmaları için onlara talimat veren Benim. 
Onlar sizden önce giderler, yolu temizlerler ve 
kalbinizi kaybetmemeniz için size yardım 
ederler. 
329 Yarın siz de, ruhani varlıkların sonsuz 
dünyasında yalnızca insan kardeşlerine 
duyduğu sevgiyle çalışan ve böylece Babasını 
yüceltip sevdiğini bilen bu ışık ordusuna ait 
olacaksınız. 
330 Eğer onlar gibi olmak istiyorsanız, 
varlığınızı iyiliğe adayın. Huzurunuzu ve 
ekmeğinizi paylaşın, muhtaçları sevgiyle kabul 
edin, hastaları ve tutukluları ziyaret edin. 
Doğru yolu aramak için dolaşan 
hemcinslerinizin yoluna ışık tutun. Sonsuzluğu 
asil düşüncelerle doldurun, olmayanlar için 
dua edin, o zaman dua onları size 
yaklaştıracaktır. 
331 Sonra, ölüm kalbinizin atışını 
durdurduğunda ve gözlerinizdeki ışık 
söndüğünde, uyumu, düzeni ve adaletiyle 
harika bir dünyaya uyanacaksınız. Orada 
Tanrı'nın sevgisinin tüm çalışmalarınızı, 
denemelerinizi ve acılarınızı telafi 
edebileceğini anlamaya başlayacaksınız. 
332 Bir ruh o eve ulaştığında, kendisini sonsuz 
bir huzurun giderek daha fazla nüfuz ettiği bir 
yerde hisseder. Hâlâ bu mutluluktan uzakta 
yaşayanları hemen hatırlar ve sevdiklerinin de 
bu ilahi armağana kavuşması için duyduğu 
özlemle, dünyadaki kardeşlerinin kurtuluşu, 
refahı ve barışı için savaşan ve çalışan ruhani 
ev sahiplerine katılır. (170, 43 - 48) 
333 Bu ışık lejyonlarının sizi sürekli tehdit eden 
şaşkın varlıkların istilalarına karşı verdiği 
savaşları kim gördü? Her ikisinin de 
durmaksızın birbirlerine karşı yürüttüğü bu 
savaşı, siz farkına varmadan keşfetmiş hiçbir 
insan bakışı yoktur. (334, 77) 
334 İşimin devamına, 'Üçüncü Çağ'da bir 
teselli ruhu olarak, yazıldığı gibi büyük melek 
ordularımla çevrili olarak gelişime dikkat edin. 
335 Ardımdan gelen bu ruhlar size vaat ettiğim 
tesellinin bir bölümünü temsil etmektedir ve 
onların sağlıklı öğütleri ve erdem örnekleriyle 
merhametlerinin ve huzurlarının kanıtını zaten 



aldınız. Onlar aracılığıyla size lütufta bulundum 
ve onlar sizinle Ruhum arasında aracı oldular. 
336 Onların lütuf armağanlarını ve 
alçakgönüllülüklerini algıladığınızda, 
yaşamınızda onlar kadar doğru işler yapmak 
için esinlendiğinizi hissettiniz. Evinizi ziyaret 
ettiklerinde, ruhani varlıklarından onur 
duyduğunuzu hissettiniz. 
337 Eğer onların cömertliğini fark ettiyseniz ne 
mutlu size! Ama Üstat size şöyle der: Onların 
her zaman erdemli varlıklar olduklarını mı 
sanıyorsunuz? Bilmez misin ki, onlardan 
birçoğu yeryüzünde yaşamış, zayıflık ve büyük 
günahlar işlemişlerdir. 
338 Ama şimdi onlara bir bakın: artık 
üzerlerinde hiçbir leke yok ve bunun nedeni 
vicdanın sesini dinlemeleri, sevgiye uyanmaları 
ve eski günahlarından tövbe etmeleridir. O 
potada kendilerini arındırarak layık oldukları 
şekilde yükseldiler ve bugün insanlığa hizmet 
ederek Bana hizmet ediyorlar. 
339 Onların ruhu, sevgiden dolayı, yeryüzünde 
yaşarken yapmayı ihmal ettikleri her şeyi telafi 
etmeleri için komşularına yardım etme 
görevini üstlenmiş ve ilahi bir armağan olarak, 
daha önce ekmedikleri tohumu ekme ve 
yaptıkları her kusurlu işi ortadan kaldırma 
fırsatını yakalamışlardır. 
340 Bu nedenle, şimdi onların 
alçakgönüllülüklerine, sabırlarına ve 
nezaketlerine hayretle tanıklık ediyorsunuz ve 
zaman zaman onların onarımları uğruna acı 
çektiklerini görüyorsunuz. Ancak karşılaştıkları 
engellerden daha büyük olan sevgileri ve 
bilgileri her şeyin üstesinden gelir ve 
fedakârlığa kadar gitmeye isteklidirler. (354, 
14 -15) 
341 Dünyaya gelmek için terk ettiğiniz ruhani 
eviniz hakkında herhangi bir fikriniz var mı? 
"Hayır, Efendim," diyorsunuz Bana, "hiçbir 
şeyden şüphelenmiyoruz, hiçbir şey 
hatırlamıyoruz. 
342 Evet, insanlar, saflık ve masumiyetten 
ayrılalı o kadar uzun zaman oldu ki, huzur 
içinde var olmayı, o esenlik halini hayal bile 
edemiyorsunuz. 
343 Ama artık vicdanın sesini duymak ve 
ondan vahiy almak üzere eğitildiğinize göre, 
Bana yönelenleri Vaat Edilen Âleme götüren 
yol size açıktır. 
344 "İlk "in ayrıldığı o huzur cenneti değil, 
ruhun o sonsuz dünyası, bilgelik dünyası, 

gerçek ruhani mutluluk cenneti, sevgi ve 
mükemmellik cennetidir. (287, 14 - 15) 
 
İlahi Olanın Vahiyleri  
345 Tüm varlıkların Babası şu anda sizinle 
konuşuyor. Sizi yaratan sevgi, bu sözü duyan 
her bir kişide kendini hissettirir. (102, 17) 
346 Sina Dağı'nda size gücünü gösterip Yasa'yı 
açıkladığında Yehova dediğiniz; İsa dediğiniz, 
çünkü O'nda Benim Sözüm vardı; ve bugün 
Kutsal Ruh dediğiniz, çünkü Ben Gerçeğin 
Ruhuyum, var olan tek Tanrı sizinle konuşuyor. 
(51, 63) 
347 Sizinle Baba olarak konuştuğumda, Yasa 
Kitabı önünüzde açılır. Sizinle Üstat olarak 
konuştuğumda, öğrencilerime gösterdiğim 
Sevgi Kitabı'dır. Kutsal Ruh olarak sizinle 
konuştuğumda, öğretilerim aracılığıyla sizi 
aydınlatan Bilgelik Kitabı'dır. Bunlar tek bir 
öğreti oluştururlar çünkü tek bir Tanrı'dan 
gelirler. (141, 19) 
348 Tanrı ışıktır, sevgidir, adalettir. Bu 
nitelikleri yaşamında sergileyen herkes Rabbini 
temsil edecek ve onurlandıracaktır. (290,1) 
349 İsa'yı her zaman çok sayıda hasta ve 
dertlinin izlediğini düşündüğünüz için benim 
yoksulluğun ya da üzüntünün Tanrısı 
olduğumu söylemeyin. Hastaları, kederlileri ve 
yoksulları ararım, ama bu onları sevinç, sağlık 
ve umutla doldurmak içindir, çünkü ben 
sevinç, yaşam, esenlik ve ışık Tanrısıyım. (113, 
60) 
350 Evet, insanlar, Ben sizin başlangıcınız ve 
sonunuzum, Ben Alfa ve Omega'yım, her ne 
kadar ruhunuz için hazır tuttuğum ve ancak bu 
dünyadan çok uzakta olduğunuzda 
deneyimleyeceğiniz tüm öğretileri henüz size 
iletmesem veya açıklamasam da. 
351 Şimdiki zamanda size pek çok yeni ders 
vereceğim, ama kendinize büyüklük 
taslamadan ya da kibirli bir üstünlükle 
insanlara gösteriş yapmadan sahip 
olabileceğiniz şeyleri size vereceğim. Bilirsiniz 
ki, eserleriyle gurur duyan kişi, bu gurur 
yüzünden onları yok eder. Bu nedenle size 
sessizlik içinde çalışmayı öğrettim ki, 
çalışmalarınız sevgi meyvesi versin. (106, 46) 
352 Bilginizin bir parçası olması gereken ve 
insanların, bilgilerinin yalnızca Allah'a ait 
olduğunu varsaydıkları vahiylerin çoğunu hâlâ 
kavrayamıyorsunuz. Birisi bunları yorumlama 
arzusunu ifade eder etmez veya bunlara nüfuz 
etmeye çalışır çalışmaz, hemen kafir olarak 



adlandırılır veya küstah olarak kabul edilir. 
(165, 10) 
353 Kendinizi benim ilhamlarıma ve 
çağrılarıma açık hale getirmek için hala 
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. (249, 24) 
354 Yaratılmış her şeyin Rabbi olmama 
rağmen, aranızda sevgi dileyerek görünmeme 
şaşırmayın. Ben yumuşak başlılığın ve 
alçakgönüllülüğün Tanrısıyım. Büyüklüğümle 
övünmüyorum, aksine kalbinize yaklaşmak için 
mükemmelliğimi ve ihtişamımı gizliyorum. 
Eğer Beni tüm görkemimle görseydiniz, 
günahlarınız için nasıl da ağlardınız! (63, 48) 
355 Beni kendinize çok yakın hissedin; 
yaşamınızın zor anlarında size bunun kanıtını 
veriyorum. Benim Varlığımı onlarda hissetmek 
için kalplerinizden Benim konutumu 
hazırlamanız Benim arzumdu. 
356 Ben içinizde olduğum halde, nasıl oluyor 
da Beni hissedemiyorsunuz? Bazıları Beni 
doğada görür, diğerleri Beni yalnızca tüm 
maddelerin ötesinde hisseder, ama size 
gerçekten söylüyorum, Ben her şeyde ve her 
yerdeyim. Ben sizin içinizde olduğum halde 
neden Beni hep dışınızda arıyorsunuz? (1, 47 - 
48) 
357 Dünyada hiçbir din olmasaydı bile, iç 
tapınağınızda Varlığımı bulmak için varlığınızın 
zeminine konsantre olmanız yeterli olurdu. 
358 Ayrıca, size sürekli olarak en güzel 
sayfalarını ve en derin öğretilerini gösteren 
Bilgelik Kitabı'nı keşfetmek için hayatın size 
sunduğu her şeyi gözlemlemenizin yeterli 
olacağını söylüyorum. 
359 O zaman dünyanın kalbinde doğru yolu 
taşırken yoldan çıkmasının ya da bunca ışığın 
ortasında yaşarken cehaletin karanlığında 
dolaşmasının doğru olmadığını anlayacaksınız. 
(131, 31 - 32) 
360 Bugün, evrensel dilim kendini herkese 
duyurarak onlara şunu söylüyor: Ben her 
birinizin içinde olmama rağmen, kimse 
Tanrı'nın sadece insanda var olduğunu 
söylemesin, çünkü Tanrı'nın içinde olan 
varlıklar ve tüm yaratılmış şeylerdir. 
361 Ben Rab'bim, siz O'nun yarattıklarısınız. 
Size hizmetkâr değil, çocuk diyeceğim; yine de 

her şeyin üstünde olduğumu anlayın. Benim 
İrademi sevin ve Yasama uyun; Benim 
hükümlerimde hiçbir kusur ya da hatanın 
mümkün olmadığının farkında olun. (136, 71 - 
72) 
362 Sizi sevmeniz ve Benim tarafımdan 
sevildiğinizi hissetmeniz için yarattım. Benim 
sana ihtiyacım olduğu kadar senin de Bana 
ihtiyacın var. Sana ihtiyacım olmadığını 
söyleyen kişi doğruyu söylemiyor demektir. 
Öyle olsaydı, ne sizi yaratırdım ne de sevginin 
büyük bir kanıtı olan o kurban aracılığıyla sizi 
kurtarmak için insan olurdum; yok olmanıza 
izin verirdim. 
363 Ama şunu anlamalısınız ki, eğer kendinizi 
Benim sevgimle beslerseniz, aynı şeyi Babanıza 
da sunmuş olursunuz, çünkü size sürekli şunu 
söylüyorum: "Susadım, sevginize susadım". 
(146, 3) 
364 Daha çok acı çekeni daha az sevdiğime 
nasıl inanırsınız? Acını nasıl olur da seni 
sevmediğimin bir işareti olarak görebilirsin? 
Keşke sana tam olarak aşkımdan geldiğimi 
anlayabilseydin! Ben size doğru kişinin zaten 
kurtulmuş olduğunu ve sağlıklı kişinin doktora 
ihtiyacı olmadığını söylemedim mi? Kendinizi 
hasta hissediyorsanız ve vicdanınızın ışığında 
kendinizi incelediğinizde günahkâr olduğunuzu 
fark ederseniz, bilin ki aramaya geldiğim kişi 
sizsiniz. 
365 Eğer Tanrı'nın zaman zaman gözyaşı 
döktüğüne inanıyorsanız, bu gözyaşları O'nun 
göksel krallığının tadını çıkaranlar için değil, 
kafası karışanlar ya da ağlayanlar içindir. (100, 
50 - 51) 
366 Babamın evi sizin için hazırlandı. Ona 
geldiğinizde, gerçekte ondan zevk alacaksınız. 
Bir baba kendi çocuklarının kendi evinin 
kapısında dilenci gibi olduğunu bilirken nasıl 
olur da kraliyet odasında yaşar ve lezzetli 
yemeklerin tadını çıkarır? (73, 37) 
367 Yasayı öğrenin, iyi olanı sevin, sevgi ve 
merhametin eyleme dönüşmesine izin verin, 
ruhunuza yuvasına yükselmesi için kutsal 
özgürlüğü verin ve Beni seveceksiniz. 
368 Bana ulaşmak için nasıl davranmanız ve 
nasıl olmanız gerektiğine dair mükemmel bir 
örnek mi istiyorsunuz? İsa'yı örnek alın, Beni 
O'nda sevin, Beni O'nun aracılığıyla arayın, 
Bana O'nun ilahi yolunda gelin. 
369 Ama Beni O'nun bedeninde ya da 
suretinde sevmeyin, hatta O'nun öğretilerinin 
uygulamasını ayinlerle ya da dışsal şekillerle 



değiştirmeyin; aksi takdirde farklılıklarınızda, 
düşmanlığınızda ve fanatizminizde ebediyen 
kalırsınız. 
370 Beni İsa'da, ama O'nun ruhunda, O'nun 
öğretisinde severseniz, ebedi yasayı yerine 
getirmiş olursunuz; çünkü Mesih'te doğruluk, 
sevgi ve bilgelik bir araya gelmiştir, böylece 
insanlığa O'nun Ruhu'nun varlığını ve her şeye 
kadir olduğunu bildirdim. (1, 71 - 72) 
 
İnsan ve kaderi  
371 Uzun bir süredir artık Bana bağlı değilsiniz, 
artık gerçekte ne olduğunuzu bilmiyorsunuz, 
çünkü Yaratıcınızın içinize yerleştirdiği birçok 
niteliğin, yeteneğin ve armağanın varlığınızda 
atıl kalmasına izin verdiniz. Ruh ve vicdan 
konusunda uykudasınız ve insanın gerçek 
büyüklüğü tam da bu ruhsal niteliklerde 
yatmaktadır. Bu dünyaya ait olan varlıklar gibi 
yaşarsınız, çünkü onlar bu dünyada var olur ve 
yok olurlar. (85, 57) 
372 Üstat size soruyor, ey sevgili öğrenciler: 
Bu dünyada sizin olan nedir? Sahip olduğunuz 
her şey, kalbiniz attığı sürece yeryüzünde 
yürürken kullanabilmeniz için Baba tarafından 
size verilmiştir. Ruhunuz benim İlahiyatımdan 
geldiği için, Cennetteki Baba'nın bir nefesi 
olduğu için, Ruhumun bir atomunun vücut 
bulması olduğu için, bedeniniz de benim 
yasalarıma göre oluştuğu için ve onu 
ruhunuzun bir aracı olarak size emanet ettiğim 
için, hiçbir şey size ait değildir, sevgili çocuklar. 
Yaratılan her şey Baba'ya aittir ve O sizi 
bunların geçici sahibi yapmıştır. Maddi 
yaşamınızın sonsuzlukta yalnızca bir adım 
olduğunu, sonsuzlukta bir ışık huzmesi 
olduğunu ve bu nedenle ebedi olana, asla 
ölmeyene, yani ruha dikkat etmeniz 
gerektiğini unutmayın. (147, 8) 
373 Ruh akla rehberlik etmeli ve yalnızca 
insani yüceliği arzulayan bir kalp [ruh] 
tarafından yönlendirilen akıl hayatınızı 
yönetmemelidir. 
374 Şunu düşünün: Kendinizi beyninizin 
komutlarına bırakırsanız, onu aşırı yorar ve 
küçük güçlerinin izin verdiğinin ötesine 
ulaşamazsınız. 
375 Size şunu söylüyorum: Neden iyilik 
yapmak için ilham aldığınızı ve yüreğinizin 
neden hayırseverlikle tutuştuğunu bilmek 
istiyorsanız, yüreğinizin ve zihninizin Ruh 
tarafından yönlendirilmesine izin verin. O 

zaman Babanızın gücü karşısında hayrete 
düşeceksiniz. (286, 7) 
376 Doğru olan, aklın ruha "ışık" vermesi değil, 
ruhun insan aklına [ruhuna] bilgeliği ifşa 
etmesidir. 
377 Burada size söylediklerimi pek çok kişi 
anlamayacaktır; bunun nedeni de 
yaşamlarınızın düzenini uzun zamandan beri 
saptırmış olmanızdır. (295, 48) 
378 Bilin ki, öğrenciler, ruhsallaştırma vicdanın 
kendisini daha büyük bir açıklıkla ortaya 
koymasını sağlar ve bu bilge sese kulak 
verenler aldanmayacaktır. 
379 Vicdanı tanıyın, o dostça bir sestir, ister 
Baba, ister Efendi ya da Yargıç olarak Rab'bin 
ışığının parlamasına izin verdiği ışıktır. (293, 73 
- 74) 
380 Sözümü tekrar tekrar okumaktan 
yorulmayın. Görünmez bir keski gibi, 
hemcinslerinizin en zor sorunlarıyla bile başa 
çıkmaya hazır olana kadar karakterinizin 
keskin kenarlarını yumuşatma işini yapacaktır. 
381 Onlarda, nedenleri çok farklı olabilen 
acılar, kefaret zorunlulukları ve telafi görevleri 
keşfedeceksiniz. Bazılarının anlaşılması 
özellikle zor bir kökeni yoktur, ancak insan 
kardeşlerinizi ağır bir yükten kurtarmak için 
yalnızca sezgi, vahiy ve durugörü ile açıklığa 
kavuşturabileceğiniz başkaları da olacaktır. 
382 Bu ruhsal armağanlar ancak onları 
kullanan kişi komşusuna duyduğu sevgiden 
esinlenirse bu mucizeyi gerçekleştirecektir. 
(149,88) 
383 Ben'de ve Benim işlerimde her şey doğal 
olduğu halde, insanlar neden "doğaüstü "nden 
söz ediyorlar? Aksine, insanların kötü ve 
kusurlu işleri "doğaüstü" değil midir, çünkü 
doğal olan, içinden çıktıkları O'nu ve sahip 
oldukları ve içlerinde taşıdıkları nitelikleri göz 
önünde bulundurarak her zaman iyi 
davranmalarıdır? Bende her şeyin basit ve 
derin bir açıklaması vardır, hiçbir şey 
karanlıkta kalmaz. 
384 Anlamadığınız ya da gizemle örtülü 
olduğunu düşündüğünüz her şeye "doğaüstü" 
diyorsunuz. Ancak ruhunuz liyakat yoluyla 
yükselişini kazandığında ve daha önce 
göremediklerini görüp keşfettiğinde, 
yaratılıştaki her şeyin doğal olduğunu 
görecektir. 
385 Eğer birkaç yüzyıl önce insanoğlunun bu 
çağda kaydedeceği ilerlemelerden ve 
keşiflerden bahsedilseydi, bilim adamları bile 



şüpheye düşer ve bu tür mucizeleri doğaüstü 
olarak değerlendirirdi. Ancak bugün, evrim 
geçirdiğiniz ve insan biliminin ilerlemelerini 
adım adım takip ettiğiniz için, onlara hayran 
olsanız bile, onları doğal eserler olarak 
görüyorsunuz. (198, 11 - 12) 
386 Size şunu söylemeliyim: ruhun 
gelişebilmek için kesinlikle insan bedenine ve 
dünyadaki yaşama ihtiyacı olduğunu 
düşünmeyin. Ancak bu dünyada aldığı dersler 
mükemmelleşmesi için büyük fayda sağlar. 
387 Madde ruha gelişiminde, deneyimlerinde, 
kefaretinde ve mücadelelerinde yardımcı olur. 
Bu onun görevidir ve bunu Tanrısallığımın 
insan aracılığıyla bu tezahüründe teyit edilmiş 
olarak bulabilirsiniz; burada onun beynini 
kullanıyorum ve mesajımı iletmek için onu bir 
alıcı cihaz olarak kullanıyorum. Ruhun yalnızca 
ruhani olana yönelik olmadığını, aynı zamanda 
maddi olanın içindeki en küçük şeyin bile 
ruhani amaçlar için yaratıldığını anlayın. 
388 Ruhunuza hitap ettiğim düşündürücü bir 
dürtü ve bir çağrı, ona hükmeden maddenin 
etkisini geçersiz kılması ve sezgi armağanını 
kullanarak ışığının kalbe ve zihne ulaşmasına 
izin vermesi için. 
389 Bu ışığım ruhunuz için özgürlüğüne giden 
yoldur, bu öğretilerim ona insan yaşamının 
üzerine çıkma ve tüm işlerinin yöneticisi, 
duygularının efendisi olma ve ne basit 
tutkuların kölesi ne de zayıflıkların ve 
ihtiyaçların kurbanı olma yollarını sunar. (78, 
12 - 15) 
390 Benden başka kim ruhani varlıklara 
hükmedebilir ve onların kaderini belirleyebilir? 
Hiç kimse. Bu nedenle, her kim egemenlik 
arzusuyla Rabbinin yerini almaya çalışırsa, 
kendisi için eğilimlerine, kaprislerine, güç 
arzusuna ve kibirine karşılık gelen bir krallık 
yaratır - maddenin, temel tutkuların ve aşağılık 
duyguların krallığı. 
391 Vicdanı bastıramazsınız, çünkü onda 
kusursuz bir adalet vardır. Ruhta yalnızca 
saflığın asil duygular üzerinde gücü vardır, 
yalnızca iyi olan onu harekete geçirir - tek 
kelimeyle, ruh yalnızca doğru ve iyi olandan 
beslenir. (184, 49 - 50) 
392 Yeryüzünde yaratılan her şeyi 
insanoğlunun ferahlığı için 
şekillendirdiğimden, onu daima kendi 
yararınıza kullanın. Ancak, içinizde doğanın 
size sunduğu her şeyden yararlanabileceğiniz 

sınırları işaret eden bir ses olduğunu ve bu iç 
sese itaat etmeniz gerektiğini unutmayın. 
393 Varlığınızı daha hoş kılmak için bedeninize 
bir yuva, koruma, rızık ve tatmin sağlamaya 
çalıştığınız gibi, ruhunuza da refahı ve yukarı 
doğru gelişimi için ihtiyaç duyduğu şeyleri 
vermelisiniz. 
394 Eğer gerçek evinin bulunduğu daha yüksek 
bölgelere doğru çekildiğini hissederse, bırakın 
yükselsin. Onu tutsak etmeyin, çünkü o 
kendisini beslemem ve güçlendirmem için Beni 
arıyor. Size söylüyorum: Bu şekilde kendini 
özgür bırakmasına her izin verdiğinizde, mutlu 
bir şekilde bedensel kabuğuna geri dönecektir. 
(125, 30) 
395 Ruh yaşamak ister, ölümsüzlüğünü arar, 
kendini temizlemek ve arındırmak ister, bilgiye 
açtır ve sevgiye susamıştır. Bırakın düşünsün, 
hissetsin ve eyleme geçsin, emrinizdeki 
zamanın bir kısmını kendisi için kullanmasına 
izin verin ki kendini onda gösterebilsin ve 
özgürlüğüyle kendini yenileyebilsin. 
396 Bu dünyada sahip olduğunuz her şey 
içinde, bu yaşamdan sonra geriye yalnızca ruh 
varlığınız kalacaktır. Bırakın erdemleri ve 
faziletleri biriktirsin ve onları içinde tutsun ki 
kurtuluş saati geldiğinde Vaat Edilmiş 
Toprakların kapılarında "zavallı bir ruh" 
olmasın. (111, 74 - 75) 
397 Sizin için daha fazla kefaret ya da acı 
istemiyorum; tüm çocuklarımın ruhlarının, 
yıldızların gök kubbeyi güzelleştirdiği gibi, 
ışıklarıyla krallığımı aydınlatmasını ve 
Babanızın kalbini sevinçle doldurmasını 
istiyorum. (171, 67) 
398 Benim Sözüm ruhu bedenle [ruhla] 
barıştıracak, çünkü ikisi arasında uzun 
zamandır düşmanlık vardı; böylece ruhun 
gelişim yolunda bir engel ve ayartıcı olarak 
gördüğünüz bedeninizin yeryüzündeki 
görevlerinizi yerine getirmeniz için en iyi araç 
olabileceğini öğrenebilirsiniz. (138, 51) 
399 Talimatlarımı kolaylıkla yerine 
getirebilmeniz için ruh ve beden kabuğu 
arasında uyum olmasına dikkat edin. Bedeni 
sevgi dolu bir şekilde zapt edin, gerektiğinde 
sertlik kullanın. Ancak fanatizmin gözünüzü 
kör etmemesine dikkat edin ki ona karşı 
zalimce davranmayasınız. Varlığınızın şekli bir 
irade. (57, 65) 
400 Size sadece ruhunuzu arındırmanızı değil, 
aynı zamanda bedeninizi de güçlendirmenizi 
söylüyorum ki içinizden çıkan yeni nesiller 



sağlıklı olsun ve ruhları zorlu görevlerini yerine 
getirebilsin. (51, 59) 
401 Tek Tanrı'ya inanan evler yaratmanızı 
istiyorum - sevgi, sabır ve özverinin 
uygulandığı tapınaklar olan evler. 
402 Onlarda şefkat ve anlayışla kuşatacağınız 
çocukların öğretmenleri olacak, onları 
izleyecek, her adımlarını sempatiyle takip 
edeceksiniz. 
403 Sevginizi güzelliklerle donatılmış olanlara 
olduğu kadar çirkin görünüşlü olanlara da 
verin. Güzel bir yüz her zaman aynı derecede 
güzel bir ruhun yansıması değildir. Öte 
yandan, görünürde çirkin olan bu yaratıkların 
ardında, değer vermeniz gereken erdem dolu 
bir ruh olabilir. (142, 73) 
404 Sizden sonra gelecek nesilleri ciddi bir 
şekilde düşünün, çocuklarınızı düşünün. 
Onlara nasıl fiziksel bir varlık verdiyseniz, aynı 
şekilde onlara ruhani bir yaşam - yani inanç, 
erdem ve ruhanileşme - verme göreviniz de 
vardır. (138, 61) 
405 Ailelerinizin erdemini ve evlerinizin 
huzurunu gözetin. En yoksulların bile nasıl bu 
hazinenin sahibi olabileceğini görün. 
406 İnsan ailesinin Ruhsal Ailenin bir 
somutlaşması olduğunu kabul edin: bu ailede 
erkek baba olur ve böylece Cennetteki 
Babasına gerçek bir benzerlik taşır. Şefkat dolu 
anne kalbiyle kadın, İlahi Anne'nin sevgisinin 
imgesidir ve birlikte oluşturdukları aile, 
Yaratıcı'nın Manevi Ailesi'nin somutlaşmış 
halidir. 
407 Ev, eğer ebeveynler kendileri üzerinde 
çalışmaya istekliyse, yasalarımı yerine 
getirmeyi en iyi öğrenebileceğiniz tapınaktır. 
408. Ebeveynlerin ve çocukların kaderi Benim 
elimdedir. Ancak hem birinin hem de diğerinin 
kendi görevlerinde ve kefaret ödevlerinde 
birbirlerine yardımcı olmaları gerekmektedir. 
409 Tüm ebeveynler ve çocuklar birbirini 
sevseydi, çarmıh ne kadar kolay ve varoluş ne 
kadar katlanılabilir olurdu! En zor sınavlar 
sevgi ve anlayışla hafifletilirdi. İlahi iradeye 
teslimiyetlerinin huzurla ödüllendirildiğini 
göreceklerdi. (199, 72 - 74) 
410 Sizi çevreleyen ve yaşam yolunuzdan 
geçen ruhani varlıkları inceleyin ki onların 
erdemlerini takdir etmeyi, size getirdikleri 
mesajı almayı veya sizden almaları gerekenleri 
onlara vermeyi öğrenebilesiniz. 
411 Kaderin yolunuza çıkardığı komşularınızı 
neden hor gördünüz? Size getirmeleri gereken 

öğretiyi deneyimlemeden kalbinizin kapısını 
onlara kapattınız. 
412 Ruhunuza esenlik ve teselli mesajı getiren 
kişiyi çoğu zaman kendinizden uzak tuttunuz 
ve sonra da kâseniz acı ile dolduğunda şikâyet 
ettiniz. 
413 Hayat beklenmedik değişiklikler ve 
sürprizler getirir ve bugün kibirle reddettiğiniz 
kişiyi yarın özlemle aramak zorunda kalırsanız 
ne yapacaksınız? 
414 Bugün reddedilmiş ve hor görülmüş olanı 
yarın arzuyla aramanız gerekebileceğini, ancak 
çoğu zaman bunun için çok geç olacağını 
düşünün. (11, 26 - 30) 
415 Kozmos size ne güzel bir uyum örneği 
sunuyor! Uzayda titreşen, hayat dolu, 
etrafında diğer gök cisimlerinin döndüğü ışıltılı 
gök cisimleri. Ben ruhani varlıklara hayat ve 
sıcaklık veren ışıltılı, ilahi göksel bedenim; ama 
ne kadar azı işaretli yörüngesinde hareket 
eder ve yörüngesinden uzakta dönenler ne 
kadar çoktur! 
416 Bana maddi gök cisimlerinin irade 
özgürlüğüne sahip olmadığını ve öte yandan 
bu özgürlüğün insanların yoldan sapmasına 
neden olduğunu söyleyebilirsiniz. Bu nedenle 
size diyorum ki: özgür irade armağanına 
rağmen, kendisini Yaratıcısı ile uyum yasasına 
tabi kılmayı bildiği için, her ruh için mücadele 
ne kadar değerli olacaktır. (84,58) 
417 Kendisini bu ruhsal öğretinin öğrencisi 
olarak adlandıran hiç kimse Baba'ya maddi 
yaşamında yoksul olduğundan ve başkalarının 
bolca sahip olduğu rahatlıkların çoğundan 
yoksun olduğundan ya da yokluk ve 
yoksunluktan acı çektiğinden yakınmasın. Bu 
şikayetler, bildiğiniz gibi yalnızca tek bir 
varoluşa sahip olan maddi doğadan 
kaynaklanmaktadır. 
418 Ruhunuzun Babasıyla bu şekilde 
konuşmaya, kendini memnuniyetsiz 
göstermeye ya da kendi kaderinden 
yakınmaya hakkı yoktur, çünkü tüm ruh 
varlıkları dünya üzerindeki uzun evrim yolunda 
tüm deneyimler, zevkler ve insani tatminler 
merdiveninden geçmiştir. 
419 Ruhani varlıkların ruhsallaşması uzun 
zamandan beri başlamıştır ve kalplerinizin 
katlanmayı ve acı çekmeyi reddettiği acı ve 
yoksulluk buna yardımcı olmaktadır. Her 
ruhani ve maddi iyiliğin, birinin ya da diğerinin 
değerini inkar etmemeniz için kabul etmeniz 
gereken bir anlamı vardır. (87, 26 - 27) 



420 Her insanın, her yaratığın 
vazgeçemeyeceği bir yeri vardır; ama hakkı 
olmayan bir yeri de alamaz. (109, 22) 
421 Gelecekten neden korkuyorsunuz? 
Zihninizin 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 yolda 
olan acıları artırabilir. (267, 14) 
422 Baba'nın krallığı tüm çocukların mirasıdır, 
bu lütuf ancak ruhun büyük erdemleriyle elde 
edilebilir. Sizi Bana yaklaştıran lütfa erişmenin 
imkânsız olduğunu düşünmemenizi istiyorum. 
423 Sözümde 'Vaat Edilmiş Topraklar'a ancak 
büyük bir çaba ve zahmetle ulaşabileceğinizi 
duyduğunuzda üzülmeyin. Sevinin, çünkü 
yaşamını bu hedefe yönlendiren kişi hayal 
kırıklığına uğramayacak ve kendini aldatılmış 
görmeyecektir. Dünyanın ihtişamı için 
çabalayan ve pek çok çabadan sonra ona 
ulaşamayan ya da ona ulaşan ama kısa süre 
sonra ondan geriye hiçbir şey kalmayana kadar 
yok olduğunu görmenin acısını yaşayan pek 
çok kişiyle aynı kaderi paylaşmayacaktır. (100, 
42 - 43) 
424 Size ebedi mutluluğunuzun kapılarını 
açacak anahtarı veriyorum. Bu anahtar, 
merhamet, bağışlama, anlayış, alçakgönüllülük 
ve huzurun kaynağı olan sevgidir ve bu 
anahtarla yaşamınızı sürdürmelisiniz. 
425 Madde üzerinde egemenlik kuran ve 
Kutsal Ruh'un ışığından yararlanan ruhunuzun 
mutluluğu ne kadar büyüktür! (340, 56 - 57) 
426 Öteye her zaman hasta, yorgun, rahatsız, 
kafası karışık ya da çok az olgunluğa sahip 
ruhani varlıklardan oluşan bir hasat gönderen 
bu dünya, yakında Bana sevgime layık 
meyveler sunacaktır. 
427 Sağlıklı ve canlandırıcı bir varoluş 
yaşarsanız, hastalık ve acı giderek hayatınızdan 
çıkacaktır. O zaman ölüm geldiğinde sizi ruhani 
evinize doğru yolculuğa hazır bulacaktır. (117, 
24 - 25) 
428 Umutsuzluğa kapılmayın, ey Sözüme 
özellikle hitap ettiğim ruhsal varlıklar. Benim 
yolumda sebat ederseniz, huzuru tadarsınız. 
Size doğrusunu söyleyeyim, hepinizin 
kaderinde mutluluğu deneyimlemek vardır. 
Cennetin Krallığını Benimle paylaşmak üzere 
yaratılmamış olsaydınız, Ben sizin Babanız 
olmazdım. 

429 Ancak unutmayın: kutsanmışlığınızın 
tamamlanması için, ruhunuzun bu ilahi ödüle 
layık olduğunu hissedebilmesi için 
erdemlerinize adım adım katkıda bulunmanız 
gerekir. 
430 Sizinle birlikte olduğumu, tüm yol boyunca 
size eşlik ettiğimi fark edin. Görevimin 
sizinkiyle ve kaderimin sizinkiyle birleştiğini 
bilerek Bana tam güven duyun! (272, 61) 
 
Ahlaksızlıklar, günahlar, sapkınlıklar  
431 Yaşamlarınızda daha fazla hata yapmamak 
için öğretimi anlayın; çünkü ister sözle ister 
işle olsun, insan kardeşlerinize yaptığınız her 
kötülük vicdanınızda silinmez bir hatıra olarak 
kalacak ve sizi uzlaşmaz bir şekilde 
suçlayacaktır. 
432 Size bir kez daha söylüyorum ki, ilahi 
planın gerçekleşmesi ve insanlar arasındaki 
büyük ruhani sefaletin sona ermesi için 
hepinize ihtiyaç vardır. 
433 Bencillik var olduğu sürece, acı da var 
olacaktır. Kayıtsızlığınızı, bencilliğinizi ve 
küçümsemelerinizi sevgiye, şefkate 
dönüştürün ve huzurun size ne kadar çabuk 
geleceğini deneyimleyin. (11, 38 - 40) 
434 İnsan yaşamı içinde ilerlemeye çalışın ama 
asla aşırı hırsın sizi yönetmesine izin vermeyin; 
çünkü o zaman özgürlüğünüzü kaybedersiniz 
ve materyalizm sizi köleleştirir. (51, 52) 
435 Suçlarınızı bağışlıyorum ama aynı 
zamanda bencilliği yüreklerinizden söküp 
atmanız için sizi düzeltiyorum çünkü bu, ruhu 
en derine sürükleyen zayıflıklardan biridir. 
436 İkinci Çağ'da size öğrettiğim gibi, kardeşler 
arasındaki görevlerinizi hatırlamanız ve 
yolunuza sevgi ve bağışlama eserleri ekmeniz 
için sizi vicdan yoluyla harekete geçiriyorum. 
(300, 29) 
437 Bugün maddenin gücü ve dünyanın etkisi 
sizi egoist yaptı. Ama madde ebedi değildir, 
dünya ve onun etkisi de ebedi değildir ve ben 
adaleti yaşamın ve zamanın efendisi olan 
sabırlı Yargıç'ım. Beni inkâr edenleri 
yargılamamalısınız, çünkü o zaman sizi 
onlardan daha suçlu bulurum. 
438 Cellatlarımı kınamak için sesimi yükselttim 
mi? Onları sevgi ve nezaketle kutsamadım mı? 
Keşke bu suç yüzünden dünyada bir süreliğine 
yoldan çıkmış olanların birçoğunun bugün 
ruhani dünyada arınmış olduğunu 
anlasaydınız! (54, 47 - 48) 



439 Komşunuzun gizli duygularını açığa 
çıkarmaya da çalışmayın, çünkü her varlıkta 
yalnızca benim bilebileceğim bir sır vardır. 
Ama -sadece kardeşine ait olduğu için- senin 
için kutsal olması gereken bir şeyi keşfedersen, 
bunu belli etme, bu örtüyü yırtma, aksine 
daha da kalınlaştır. 
440 Ahlaki ya da ruhsal çıplaklığını keşfedene 
kadar kardeşinin kalbine girip onunla ziyafet 
çeken ve bunu hemen belli eden erkekleri kaç 
kez gördüm. 
441 Bir insanın özel yaşamına bu şekilde 
saygısızlık edenlerden hiçbiri, birileri onun 
yaşam tarzını ifşa edip alay ettiğinde 
şaşırmasın. O zaman kendisini ölçenin 
doğruluk ölçüsü olduğunu söylemesin; çünkü 
hemcinslerini ölçtüğü doğruluk ölçüsü 
adaletsizlik ölçüsü olacaktır. 
442 Başkalarına saygı gösterin, açıkta kalanları 
merhamet örtünüzle örtün ve zayıfları 
insanların dedikodusundan koruyun. (44, 46 - 
48) 
443 "Sokaklarda ve caddelerde dolaşıp" 
geçmiş zamanların olaylarından söz eden, 
kehanetleri yorumlayan ya da vahiyleri 
açıklayan herkes benim elçilerim değildir; 
çünkü birçokları bu mesajları kibirden, acıdan 
ya da insani çıkarlardan dolayı, hakaret etmek 
ve yargılamak, aşağılamak ya da yaralamak ve 
hatta "öldürmek" için kötüye kullanmıştır. 
(116, 21) 
444 Uyan insanlık, yolu keşfet, yaşamın 
nedenini keşfet! Birleşin, insanlar insanlarla, 
birbirinizi sevin! Bir evi diğerinden ayıran 
bölme ne kadar incedir ve yine de - sakinleri 
birbirinden ne kadar uzaktır! Ve ülkelerinizin 
sınırlarında - yabancının geçmesine izin 
vermeniz için orada ne kadar çok koşul talep 
ediliyor! İnsan kardeşleriniz arasında bile bunu 
yapıyorsanız, başka bir yaşamda olanlara ne 
yaptınız? Onlarla kendi aranızda bir perde 
indirdiniz - unutkanlığınızın perdesi değilse 
bile, cehaletinizin perdesi, yoğun bir sis gibidir. 
(167, 31) 
445 Sadece aşırı güç açlığını tatmin etmek için 
yaşayan, komşularının hayatlarını hiçe sayan, 
Yaratıcıları olarak benim onlara verdiğim 
haklara saygı duymayan insanları görüyor 
musunuz? Eserlerinin nasıl sadece kıskançlık, 
nefret ve açgözlülükten bahsettiğini görüyor 
musunuz? Bu yüzden onlar için ışığa o kadar 
da muhtaç olmayan diğerlerinden daha fazla 
dua etmelisiniz. 

446 Bu insanları size verdikleri tüm acılar için 
bağışlayın ve saf düşüncelerinizle akıllarını 
başlarına toplamalarına yardım edin. Onları 
çevreleyen sisi daha da kalınlaştırmayın, çünkü 
bir gün yaptıklarının hesabını vermek zorunda 
kalırlarsa, onlar için dua etmek yerine, kötü 
düşünceleriyle onlara sadece karanlık 
gönderenlerden de hesap soracağım. (113, 30) 
447 Yasa'da size, "Benden başka ilahınız 
olmayacak" dendiğini hatırlayın. Yine de insan 
hırsının tapınmak, saygı göstermek ve hatta 
canını feda etmek için yarattığı pek çok tanrı 
vardır. 
448 Yasamın eskimediğini ve siz farkında 
olmadan vicdanınız aracılığıyla sizinle sürekli 
konuştuğunu anlayın; yine de insanlar 
putperest ve müşrik olmaya devam ediyor. 
449 Bedenlerini severler, gösterişlerini 
pohpohlarlar ve zayıflıklarını şımartırlar; 
huzurlarını ve ruhsal geleceklerini feda 
ettikleri dünya hazinelerini severler. Bedene 
saygı gösterirler, bazen yozlaşmaya ulaşırlar ve 
hatta zevk arzusunda ölümü bulurlar. 
450 Dünyadaki şeyleri Babanızdan daha çok 
sevdiğinize kendinizi ikna edin. Ne zaman 
komşunuzda Beni severek ve Bana hizmet 
ederek kendinizi Benim için feda ettiniz? 
Hemcinslerinizin acılarını dindirmek ve onlara 
yardım etmek için ne zaman uykunuzu feda 
eder ya da sağlığınızı tehlikeye atarsınız? 
Öğretilerimin ilham verdiği yüce ideallerden 
biri için ne zaman ölümün kıyısından 
döndünüz? 
451 Maddi yaşamla yaptığınız ibadetin sizin 
için manevi yaşam ibadetinden önce geldiğini 
fark edin. Bu nedenle size, gerçek Tanrı'dan 
başka tapındığınız ve kulluk ettiğiniz ilahlarınız 
olduğunu söyledim. (118, 24 - 26) 
452 Günaha o kadar alışmışsınız ki, yaşamınız 
size en doğal, en normal ve en izin verilebilir 
yaşam gibi geliyor; ama sanki Sodom ve 
Gomora, Babil ve Roma tüm ahlaksızlıklarını ve 
günahlarını bu insanlığın üzerine boşaltmış gibi 
görünüyor. (275, 49) 
453 Bugün kötülüğe iyi dediğiniz, karanlığın 
olduğu yerde ışığı gördüğünüze inandığınız, 
gereksiz olanı gerekli olana tercih ettiğiniz 
ruhsal bir karmaşa döneminde yaşıyorsunuz. 
Ama benim her zaman hazır ve yardımsever 
merhametim sizi kurtarmak için zamanında 
müdahale edecek ve size gerçeğin aydınlık 
yolunu - sapmış olduğunuz yolu - 
gösterecektir. (358, 30) 



454 Tüm denemelerde muzaffer olmak için, 
Üstat'ın size öğrettiğini yapın: gözleriniz her 
zaman tetikte olsun ve ayartmalara 
yenilmeyesiniz diye izleyin ve dua edin. Kötü 
olanın sizi ayartmak, çökertmek, yenmek ve 
zayıflığınızdan yararlanmak için burnunun 
büyük olduğunu unutmayın. Keskin görüşlü 
olun ki, sizi beklediği zaman onu nasıl fark 
edeceğinizi bilesiniz. (327,10 o.) 
455 Doğrusu ben size diyorum ki, insanlık bu 
karanlıklardan aydınlığa giden yolu bulacaktır. 
Ancak bu adım yavaş yavaş gerçekleşecektir. 
Sebep oldukları tüm kötülükleri bir anda 
anlasalardı insanlara ne olurdu? Bazıları aklını 
kaybedecek, bazıları da kendi canına kıyacaktı. 
(61, 52) 
 
İnsanlığın arındırılması ve ruhsallaştırılması  
456 Yasayı unuttunuz ve doğanın güçleri size 
adaletimi hatırlatana kadar beklediniz: 
kasırgalar, kıyılarından taşan dereler, 
depremler, kuraklıklar, seller sizi sarsan ve size 
adaletimi anlatan çağrılardır. 
457 İnsanlık bu zamanda Bana uyumsuzluk ve 
materyalizmden başka hangi meyveyi 
sunabilir? Yıllardır Benim öğretimi dinlemiş 
olan bu halk da Bana hoş bir hasat sunamaz. 
(69, 54 - 55) 
458 Adaletin çığlıklarını duymuyor musunuz? 
Doğa güçlerinin birbiri ardına bölgeleri harap 
ettiğini görmüyor musunuz? Erdemli bir yaşam 
sürmüş olsaydınız, Benim adaletimin bu 
şekilde hissedilmesine ihtiyaç duyacağınızı 
düşünüyor musunuz? Doğrusu ben size 
diyorum ki, eğer sizi tertemiz bulsaydım, sizi 
arındırmama gerek kalmazdı. (69, 11) 
459 Şu anda insanlıkta barışı yaratmanız 
imkansız gibi görünse de, size barışın 
geleceğini ve daha da fazlasını söylüyorum: 
insan ruhsallaşma içinde yaşayacaktır. 
460 Bu zaman gelmeden önce dünyanın 
başına çok büyük felaketler gelecektir. Ancak 
bu acılar hem dünyevi hem de ruhani olarak 
insanlığın iyiliği için olacaktır. İnsanların 
kötülükleri, bencillikleri ve zevk arayışları için 
bir "buraya kadar ve bundan sonra yok" gibi 
olacaktır. 
461 Bu şekilde bir denge oluşacaktır; çünkü 
kötülüğün güçleri artık iyiliğin güçlerini alt 
edemeyecektir. 
462 Bu arınma, her zaman en hassas ve en 
sevilenleri ilgilendirdiği için, öyle olmadığı 
halde ceza görünümündedir. Çünkü gerçekte 

bu, yoldan sapmış ya da yolu kaybetmiş ruhları 
kurtarmanın bir yoludur. 
463 Dünyevi yargılarda bulunan kişi acıdan 
yararlı bir şey bulamaz; ama sonsuza dek 
yaşayacak bir ruha sahip olduğunu düşünen 
kişi aynı acıdan ışık, kararlılık ve yenilenme 
kazanır. 
464 Eğer ruhsal olarak düşünürseniz - her şeyi 
sevgi olan bir Tanrı'dan geldiği halde acının 
insanlık için bir kötülük olduğuna nasıl 
inanabilirsiniz? 
465 Zaman geçecek ve o büyük sınavların 
ortaya çıkmaya başlayacağı bir zaman gelecek 
ve barışın son kalıntısı bile dünyadan kaçacak 
ve insanlık Benim Yasamın yolunu bulana ve 
ona durmadan söyleyecek olan o iç sesi 
dinleyene kadar geri dönmeyecek: Tanrı 
yaşıyor! Tanrı senin içinde! O'nu tanıyın, O'nu 
hissedin, O'nunla uzlaşın! 
466 O zaman yaşam tarzınız değişecektir. 
Bencillik ortadan kalkacak ve herkes 
başkalarına faydalı olacaktır. İnsanlar yeni 
yasalar yaratmak ve ulusları sevgiyle 
yönetmek için benim adaletimden ilham 
alacaklar. (232,43 - 47) 
467 Materyalde de aynı şekilde dönüşümü 
deneyimleyeceksiniz: nehirler su bakımından 
zengin olacak, çorak tarlalar verimli hale 
gelecek, doğanın güçleri alışılmış rotalarına 
geri dönecek, çünkü insan ve Tanrı arasında, 
insan ve ilahi eserler arasında, insan ve 
yaşamın Yaratıcısı tarafından dikte edilen 
yasalar arasında uyum hüküm sürecek. (352, 
65) 
468 Endişelenmeyin, sevgili tanıklar. Uzun 
zamandır sadece dokunduğu, gördüğü ve 
sınırlı entelektüel kapasitesiyle kavradığı 
şeylere ve bilimiyle kanıtladığı şeylere inanan 
bu materyalist insanlığın ruhani hale 
geleceğini ve Bana ruhani bakışıyla 
bakabileceğini ve gerçeği arayabileceğini size 
duyuruyorum. (307, 56) 
469 Eğer ruhsal olarak hazırlıklı olsaydınız, 
gözünüzün önünde ölçülemeyecek kadar 
büyük beyaz bir buluta benzeyen ruhsal 
varlıkların çokluğunu sonsuzluk içinde 
görebilirdiniz ve elçiler ya da temsilciler 
kendilerini ondan ayırdıklarında, onların ışık 
kıvılcımları gibi size doğru geldiklerini 
görürdünüz. 
470 Ruhani görüşünüz henüz nüfuz edemiyor 
ve bu nedenle sizinle ötesi hakkında, henüz 
göremediğiniz her şey hakkında konuşmalıyım. 



Ama size söylüyorum, hepinizin görücü olacağı 
ve şu anda sizden uzakta hissettiğiniz, ama 
gerçekte size yakın titreşen, sizi çevreleyen ve 
sizi aydınlatan, size ilham veren ve 
durmaksızın kapılarınızı çalan o muhteşem 
yaşamdan zevk alacağınız zaman gelecek. (71, 
37 - 38) 
471 Duyarlılık, önsezi, vahiy, peygamberlik, 
esin, kahinlik, kurtuluş armağanı, içsel söz - 
tüm bunlar ve diğer armağanlar Ruh'tan 
çıkacak ve insanlar onlar aracılığıyla insanlar 
için yeni bir zamanın doğduğunu 
doğrulayacaklardır. 
472 Bugün bu ruhsal armağanların varlığından 
şüphe ediyorsunuz, çünkü bazıları bunları 
dünyadan saklıyor, onun görüşünden 
korkuyor; yarın bunlara sahip olmak en doğal 
ve en güzel şey olacak. 
473 Bu 'Üçüncü Kez' size geliyorum çünkü 
bedenen ve ruhen hastasınız. Sağlıklı olanın 
doktora, doğru olanın da arıtıcıya ihtiyacı 
yoktur. (80, 5 - 6) 
474 Bugün hala din adamlarına, yargıçlara ve 
öğretmenlere ihtiyacınız var. Ancak ruhsal ve 
ahlaki durumunuz yüksek olduğunda, artık bu 
desteklere ya da bu seslere ihtiyacınız 
olmayacaktır. Her insanın içinde bir yargıç, bir 
papaz, bir öğretmen ve bir sunak olacaktır. 
(208,41) 
 

XVI. Kehanetler ve benzetmeler, 
teselli ve vaatler 

 

Bölüm 64 - Kehanetler  
 
Eski ve yeni kehanetlerin gerçekleşmesi  
1 Peygamberlerin bildirdikleri bu zamanda 
gerçekleşecektir. Yeni Sözüm filozoflara ve 
teologlara ulaşacak, birçoğu onunla alay 
edecek ve diğerleri öfkelenecek. Ama bunlar 
olurken, onların şaşkın gözleri şimdi size 
bildirdiğim kehanetlerin gerçekleştiğini 
görecek. (151, 75) 
2 Geçmiş zamanların peygamberlerine 
yeryüzünde herhangi bir yasal yetki ya da güç 
verilmemiş, herhangi bir otoriteye boyun 
eğmeye zorlanmamışlar ve yalnızca sözünü 
seçtiği kişilerin dudaklarına koyan Rablerinin 
emirlerine itaat etmeye odaklanmışlardır. 

3 İman ve cesaretle dolu olan bu insanları, 
yasalarımı halka öğretme ve rahiplerin 
kayıtsızlığı ve hatalarının farkına varmalarını 
sağlayarak onları dini fanatizmden 
uzaklaştırma görevlerinden hiçbir şey 
alıkoyamadı. (162, 7 - 8) 
4 İnsanlık, şu anda etrafınızı saran acı, sefalet 
ve kaos size öngörülemez geliyor mu? 
5 Eğer şaşırdıysanız, bunun nedeni Benim 
peygamberliklerimle ilgilenmemeniz ve 
kendinizi hazırlamamış olmanızdır. 
6 Her şey öngörülmüştü ve her şey önceden 
bildirilmişti, ama siz iman etmediniz ve bunun 
sonucu olarak şimdi çok acı bir kâse 
içiyorsunuz. 
7 Bugün bile insan aklı aracılığıyla kehanette 
bulunuyorum. Bazı kehanetler yakında, 
bazıları ise sadece uzak zamanlarda 
gerçekleşecektir. 
8 Bunları duyan bu insanlar, bunları insanlığa 
duyurmak gibi büyük bir sorumluluğa sahiptir. 
Çünkü onlar, insanların içinde yaşadıkları 
gerçekliği anlamalarını sağlayan bir ışık 
içerirler, böylece uçuruma doğru çılgınca 
gidişlerinde duraklayabilirler. (276, 41 - 42) 
9 Bu zamanda sizinle konuştuklarımın çoğu 
peygamberlik sözüdür ve bazen gelecek 
zamanlara, bazen de gelecek zamanlara işaret 
eder. Bu nedenle pek çok kişi bu ilahi mesaja 
önem vermek istememektedir. 
10 Ama bu söz gelecek çağların insanları 
arasında ışıkla dolu olarak yükselecek, onlar bu 
sözde doğruluğu ve mükemmelliği bilim 
adamlarını hayrete düşürecek olan büyük 
vahiyleri tanıyacak ve keşfedeceklerdir. (216, 
13) 
 
İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, 10 
Ocak 1945'te uluslara yönelik büyük kehanet 
11 Şu anda yeryüzündeki uluslara 
sesleniyorum. Herkes Benim ışığıma sahiptir; 
onunla, yaşam üzerinde sanki onun sahibiymiş 
gibi tasarrufta bulunmaya cüret ettiklerini 
düşüneceklerdir. 
12 Size doğrusunu söyleyeyim, sizin yıkımınız 
ve acınız birçoklarının derin bir pişmanlık 
duymasına neden oldu ve Beni arayan ve Bana 
yakaran milyonları ışığa uyandırdı ve onlardan 
Bana bir ağıt yükseliyor: Baba, 1945'teki savaş 
muhtemelen sona ermeyecek mi ve Sen 
gözyaşlarımızı kurutup bize barış getirmeyecek 
misin? 



13 İşte aranızdayım, ey yedi ulus! Yedi baş, siz 
ki dünyada kendinizi Benim önümde 
yükseltmişsiniz! 
14 İNGİLTERE: Sizi aydınlatıyorum, adaletim 
size yine de ağır acılar çektirecek; ama size güç 
veriyor, yüreğinize dokunuyor ve size şunu 
söylüyorum: Güç iddialarınız düşecek, 
zenginlikleriniz elinizden alınacak ve kimseye 
verilmeyecek. 
15 ALMANYA: Şu anda gururunuzu arıyorum 
ve size diyorum ki: Kendinizi hazırlayın, çünkü 
soyunuz yok olmayacak. Benden yeni 
topraklar istediniz, ama insanlar yüce 
öğütlerime engel oldular. Boynunuzu 
eğiyorum ve size diyorum ki: Gücümü alın ve 
sizi kurtaracağıma güvenin. 
16 Ama Bana güvenmez ve gururunuza yenik 
düşerseniz, yalnız kalır ve dünyanın kölesi 
olursunuz. Ama bu Benim İsteğim değil, çünkü 
şimdi efendileri devirip köleleri ve tutsakları 
özgür bıraktığım zamandır. Işığımı alın ve 
kendinizi yeniden kurun. 
17 RUSYA: Benim ruhum her şeyi görür. Dünya 
senin olmayacak. Hepinizin üzerinde hüküm 
sürecek olan benim. Benim adımı 
silemeyeceksiniz, çünkü sizinle konuşan Mesih 
bütün insanlara egemen olacaktır. Kendinizi 
materyalizmden kurtarın ve kendinizi yeni bir 
hayata hazırlayın, çünkü bu gerçekleşmezse, 
kibrinizi kıracağım. Sana ışığımı veriyorum. 
18 İTALYA: Geçmişte olduğu gibi artık efendi 
değilsiniz; bugün alay, esaret ve savaş sizi 
mahvetti. Dejenerasyonunuzun bir sonucu 
olarak, büyük bir arınma sürecinden 
geçiyorsunuz. Ama size söylüyorum: kendinizi 
yenileyin, fanatizminizi ve putperestliğinizi 
ortadan kaldırın ve Beni Yüce Rab olarak 
tanıyın. Üzerinize yeni ilhamlar ve ışıklar 
dökeceğim. İyileştirici merhemimi alın ve 
birbirinizi bağışlayın. 
19 FRANSA: Acınızı Benim önüme getirin. 
Ağıtlarınız yüksek tahtıma ulaşıyor. Seni kabul 
ediyorum. Eskiden kendinizi Rab'be 
yükseltirdiniz, şimdi Bana yalnızca yanınızda 
taşıdığınız zincirleri gösteriyorsunuz. 
20 Ne gözetlediniz ne de dua ettiniz. Kendinizi 
bedenin zevklerine teslim ettiniz ve ejderha 
sizi avı olarak ele geçirdi. 
21 Ama karılarınızın ağıtları ve çocuklarınızın 
gözyaşları Bana ulaştığı için sizi kurtaracağım. 
Kendinizi kurtarmak istiyorsunuz ve ben de 
size elimi uzatıyorum. Ama size gerçekten 

şunu söylüyorum: izleyin, dua edin ve 
bağışlayın! 
22 BİRLEŞİK DEVLETLER: Şu anda ben de sizi 
kabul ediyorum. Kalbinize bakıyorum - taştan 
değil, metalden, altından. Metal beyninin 
sertleştiğini görüyorum. Sende hiç sevgi 
bulamıyorum, hiç maneviyat keşfedemiyorum. 
Ben sadece megalomani, hırs ve açgözlülük 
görüyorum. 
23 "Devam edin", ama size soruyorum: Benim 
tohumum aranızda ne zaman kök salacak? 
Rab'bin gerçek Tapınağını yükseltmek için 
"Altın Buzağınızı" ve "Babil Kulenizi" ne zaman 
yıkacaksınız? 
24 İlk andan son ana kadar vicdanınıza 
dokunuyor ve sizi bağışlıyorum. Ziyaretin 
doruğa ulaştığı en zor saatlerde zihninizin 
bulanık olmaması, net düşünmeniz ve benim 
üstünüzde olduğumu hatırlamanız için sizi 
aydınlatıyorum. 
25 Size ışık, güç ve yetki veriyorum. Yüksek 
öğütlerime müdahale etmeyin, çünkü 
talimatlarıma itaatsizlik eder ya da çizdiğim 
çizgiyi aşarsanız, acı, yıkım, ateş, salgın hastalık 
ve ölüm üzerinize gelecektir. 
26 JAPONYA: Sizi kabul ediyorum ve sizinle 
konuşuyorum. Mabedinize girdim ve her şeye 
baktım. Sonuncu olmak istemezsiniz, her 
zaman ilk olmak istemişsinizdir. Ama size 
doğrusunu söyleyeyim, bu tohum Benim 
önümde hoşnut edici değildir. 
27 Yüreğinizin arınabilmesi için acı kâsesini 
boşaltmanız gerekir. "Dilinizin" diğer "dillerle" 
karışması gereklidir. Dünyanın size yaklaşması 
için bu gereklidir. Dünya hazırlanıp 
arındığında, ona teslim edeceğim tohumu size 
getirecektir. Çünkü hazırlıklı kimseyi 
göremiyorum. Sizde Tanrısallığımın ruhani 
tohumunu görmüyorum. Ama ben yolu 
açacağım. 
28 Yakında tüm dünyada dünya görüşleri 
kaosu, bilimler ve teoriler karmaşası 
yaşanacak. Ancak bu kaostan sonra ışık size 
gelecektir. Hepinizi hazırlıyorum, affediyorum 
ve doğru yolda ilerlediğinizden emin 
oluyorum. 
29 Zaman geldiğinde ve uluslara barış 
geldiğinde, direnmeyin, yüksek öğütlerime 
müdahale etmeyin ve isteğime karşı çıkmayın. 
Uluslar barış yaptığında, onları arkadan 
vurmayacaksınız, çünkü o zaman üzerinize 
yargımı getireceğim. 



Yedi ülke! Yedi kafa! Baba size gebe kaldı. 
Önünüzde, sizin yönetiminiz altında bir dünya 
var. Bunun için Bana karşı sorumlusunuz! 
31 "Yedi Mühür Kitabı "nın ışığı her ulusun 
içinde olsun ki, insanlar kendilerini Benim 
isteğim doğrultusunda donatsınlar. Huzurum 
sizinle olsun! (127, 50 - 65) 
 
Savaşlar ve doğal afetler - gökyüzündeki 
işaretler  
32 Şu anda içinde yaşadığınız dünya uzun 
zamandır bir savaş alanıdır. Ancak ataları 
tarafından insana miras bırakılan muazzam 
deneyim yeterli olmamıştır - bu zamanın 
insanlarının önünde vicdan tarafından açılmış 
bir kitap gibi duran acı ve ıstırap verici bir 
deneyim. 
33 Ancak insanın kalbi, bir ışık mirası gibi olan 
bu deneyim meyvesini kabul edemeyecek 
kadar katıdır. Atalarından miras aldıkları tek 
şey, kanlarında onlara aktarılan nefret, gurur, 
kin, açgözlülük, kibir ve intikam olmuştur. 
(271, 65) 
34 Yargı zamanı olduğunu düşünün, çünkü size 
doğrusunu söyleyeyim, her suçun kefareti 
ödenecektir. Yeryüzünün kendisi, insanın onu 
ve doğal krallıklarını kötü bir şekilde 
kullanmasının hesabını verecektir. 
35 Yok edilen her şey sizden hesap soracak ve 
böylece insanların Yaratıcı tarafından sevgi 
niyetiyle yaratıldıklarını ve onları yok 
edebilecek olan İrade'nin onları önemsediğini, 
koruduğunu ve kutsadığını fark etmelerini 
sağlayacaktır. (180, 67) 
36 Denizler ötesine iletmeniz gereken bu 
mesajı size iletiyorum. Sözüm Eski Kıta'yı 
aşacak ve ruhlarındaki sefaletin farkına 
varmadan bir toprak parçası için kardeş 
kavgasına tutuşan İsrail halkına bile 
ulaşacaktır. 
37 Dünyanın nasıl bir sınavdan geçeceğini 
hayal bile edemezsiniz. Herkes barışı bekliyor, 
ama bu ancak doğa güçleri Bana tanıklık 
ettikten sonra gerçekleşecek. (243,52) 
38 Doğa güçlerim serbest bırakılacak ve tüm 
toprakları harap edecek. Bilim insanları yeni 
bir gezegen keşfedecek ve bir "yıldız yağmuru" 
dünyanızı aydınlatacak. Ancak bu insanlığa 
felaket getirmeyecek; sadece insanlara yeni bir 
zamanın geldiğini duyuracaktır. (182, 38) 
- İncillerde bu kıyamet alameti şu sözlerle 
duyurulur: "Gökten "yıldızlar" düşecek". 

39 Halkımın tüm yeryüzüne dağılmış 
olduğunu, yani ruhsal tohumun yeryüzünün 
tüm çevresine dağılmış olduğunu size daha 
önce açıklamıştım. 
40 Bugün önemsiz şeyler yüzünden birbirinizle 
anlaşamıyor ve hatta birbirinize saygısızlık 
ediyorsunuz. Ancak materyalist öğretiler 
hepinizi boğmakla tehdit ettiğinde, ruhla 
düşünen ve hisseden sizler sonunda bir 
olacaksınız. O zaman geldiğinde, birbirinizi 
tanıyabilmeniz için size bir işaret vereceğim - 
aynı şekilde görebileceğiniz ve duyabileceğiniz 
bir şey. O zaman birbirinize tanıklık ettiğinizde 
şaşıracak ve "Bizi ziyaret eden Rab'dir" 
diyeceksiniz." (156, 35 - 36) 
 
Meksika topluluklarının bölünmesine ilişkin 
kehanet  
41 Ey insanlar, şimdi Beni iyi dinleyin ve 
Sözüme layıkıyla ve gerçekten itaat etmeye 
başlayın. 
42 Yüreklerinizde üzüntü taşıdığınızı 
görüyorum, çünkü bu kalabalıkların hepsinin 
ruhunuza yazdığım Yasa'ya uymayacağını 
tahmin ediyorsunuz. Ama size söylüyorum, "İlk 
Zaman "da olduğu gibi bugün de insanlar 
bölünecek. 
43 Sizinle çok konuştum ve herkes için tek bir 
yol belirledim. Bu nedenle, size diyorum ki: 
Çocuklarımdan bazıları Bana itaatsizlik ederse, 
Babanızın İradesiyle bu tezahürü sona 
erdirmek için belirlenen gün geldiğinde bu 
halk üzerinde yargı ilan edilecektir. 
44 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. 
45 Özgürleşme ve ruhsallaşma arzusuyla bu 
yolculuğa çıkan ve Beni takip edenler 
kutsanmıştır; çünkü onlar uçsuz bucaksız çölün 
onlara getireceği sınavlarda asla terk edilmiş 
ya da zayıf hissetmeyeceklerdir. 
46 Öte yandan, imanı çiğneyenlerin, dünya 
şeylerini ruhsal olandan daha çok sevenlerin - 
putlarına ve geleneklerine bağlı kalmaya 
devam edenlerin vay haline! Bana hizmet 
ettiklerini düşünerek "Firavun "un, yani 
"beden "in, materyalizmin, putperestliğin 
kulları olacaklar. 
47 Vaat Edilmiş Topraklar'a, Ruh'un 
Anavatanı'na ulaşmak isteyen her kim olursa 



olsun, dünya üzerindeki yürüyüşünde iyilikten 
bir iz bırakmalıdır. 
48 Bu yoldan gelin ve korkmayın. Çünkü 
umudunuzu Bana bağlarsanız, yoldan çıkmanız 
olanaksızdır. Eğer korkuyorsanız ya da 
imanınız yoksa, imanınız mutlak değildir ve 
size söylüyorum, Beni izlemek isteyen herkes 
Benim gerçeğime ikna olmalıdır. (269, 50-51 
 

Bölüm 65 - Benzetmeler, teselli ve 
vaatler  
 
Kötü kâhyaların benzetmesi  
1 Merhamet arzusuyla aç, hasta ve çıplak 
insanlardan oluşan bir kalabalık bir eve 
yaklaştı. 
2 Evin kâhyaları oradan geçenleri sofralarında 
ağırlamak için sürekli olarak bunu hazırlardı. 
3 Bu toprakların sahibi ve efendisi ziyafete 
başkanlık etmek üzere geldi. 
4 Zaman geçti ve muhtaçlar evde her zaman 
yiyecek ve barınak buldular. 
5 Bir gün o beyefendi masadaki suyun bulanık 
olduğunu, yemeklerin sağlıklı ve lezzetli 
olmadığını ve masa örtülerinin lekeli olduğunu 
gördü. 
6 Sonra yemek masasını hazırlamakla görevli 
olanları yanına çağırıp onlara, "Keten bezleri 
gördünüz mü, yemeği tattınız mı ve sudan 
içtiniz mi?" diye sordu. 
7 "Evet, Rab," diye yanıtladılar. 
8 "Bu açlara yiyecek vermeden önce 
çocuklarınız yesin, eğer yiyeceği iyi bulurlarsa 
bu konuklara da verin." 
9 Çocuklar ekmekten, meyveden ve 
sofradakilerden aldılar; ama tadı iğrençti, 
hoşnutsuzluk ve isyan vardı, şiddetle 
yakınıyorlardı. 
10 O zaman toprak sahibi hâlâ bekleyenlere, 
"Bir ağacın altına gelin, size bahçemin 
meyvelerinden ve lezzetli yiyeceklerden 
sunayım" dedi. 
11 Ama hizmetkârlarına şöyle dedi: "Lekeyi 
temizleyin, hayal kırıklığına uğrattığınız 
kişilerin dudaklarındaki kötü tadı giderin. 
Sizden hiç hoşnut değilim, çünkü size açlık ve 
susuzluk çeken herkesi kabul etmenizi, onlara 
en iyi yiyecekleri ve saf suyu sunmanızı 
söyledim ve siz buna itaat etmediniz. 
Çalışmalarınız beni memnun etmiyor." 
12 Bu toprakların efendisi ziyafeti kendisi 
hazırladı: Ekmek zengin, meyve sağlıklı ve 

olgun, su taze ve ferahlatıcıydı. Sonra 
bekleyenleri -dilencileri, hastaları ve 
cüzamlıları- davet etti ve hepsi ziyafet çekti, 
sevinçleri büyüktü. Kısa süre sonra sağlıklarına 
kavuştular ve acı çekmekten kurtuldular ve 
arazide kalmaya karar verdiler. 
13 Tarlaları işlemeye başladılar, tarla işçisi 
oldular, ama zayıftılar ve Rab'bin talimatlarını 
nasıl izleyeceklerini bilmiyorlardı. Farklı türde 
tohumları karıştırdılar ve ürün bozuldu, 
buğday yabani otlarla boğuldu. 
14 Hasat zamanı gelince, malikânenin efendisi 
gelip onlara şöyle dedi: "Ben size yalnızca 
konukları ağırlamanız için evin yönetimini 
vermişken, siz ne yapıyorsunuz? Ektiğiniz 
tohum iyi değildir, diğerleri tarlaları sürmek 
içindir. Gidin ve toprağı deve dikenlerinden ve 
yabani otlardan temizleyin ve sonra evi 
yeniden yönetin. Kuyu kurumuş, ekmek 
güçlenmemiş ve meyve acılaşmıştır. Benim 
size yaptığım gibi siz de buradan geçenlere 
yapın. Sana başvuranları doyurup 
iyileştirdiğinde, komşularının acılarını 
dindirdiğinde, o zaman seni evimde 
dinlendireceğim." (196, 47 - 49) 
 
Çölden Büyük Şehre geçiş benzetmesi 
15 İki gezgin uçsuz bucaksız bir çölde ağır 
adımlarla yürüyordu, ayakları sıcak kumdan 
ağrıyordu. Uzak bir şehre doğru gidiyorlardı ve 
bu zorlu yolculuklarında onları sadece 
hedeflerine ulaşma umudu canlandırıyordu; 
çünkü ekmek ve su giderek tükeniyordu. 
İkisinden daha genç olanı yorulmaya başladı ve 
yol arkadaşından yolculuğa yalnız devam 
etmesini istedi çünkü gücü tükeniyordu. 
16 Yaşlı gezgin, yakında bir vahaya 
rastlayabileceklerini ve orada kaybettikleri 
gücü yeniden kazanabileceklerini söyleyerek 
gence yeni bir cesaret aşılamaya çalıştı, ama o 
cesaret edemedi. 
17 İhtiyar onu o çorak topraklarda bırakmaya 
niyetli değildi ve kendisi de yorgun olmasına 
rağmen yorgun yol arkadaşını sırtına yükledi 
ve güçlükle yürüyüşe devam etti. 
18 Genç adam dinlendikten sonra, kendisini 
omuzlarında taşıyan kişiye verdiği sıkıntıyı 
düşünerek boynundan kurtulup elinden tuttu 
ve böylece yollarına devam ettiler. 
19 Yaşlı gezginin yüreğini canlandıran büyük 
inanç, yorgunluğunu yenmesi için ona güç 
verdi. 



20 Tahmin ettiği gibi, ufukta bir vaha belirdi, 
gölgesinde bir pınarın serinliği onları 
bekliyordu. Sonunda oraya ulaştılar ve 
karınlarını doyurana kadar o serinletici sudan 
içtiler. 
21 Dinlendirici bir uykuya daldılar ve 
uyandıklarında yorgunluklarının geçtiğini, aç 
ya da susuz olmadıklarını hissettiler. 
Kalplerinde huzur ve aradıkları şehre ulaşmak 
için güç hissettiler. 
22 Oradan ayrılmayı gerçekten istemiyorlardı 
ama yolculuk devam etmek zorundaydı. 
Kaplarını o berrak ve saf suyla doldurdular ve 
yolculuklarına devam ettiler. 
23 Gençlere destek olan yaşlı hacı şöyle dedi: 
"Taşıdığımız sudan sadece ölçülü bir şekilde 
faydalanmak istiyoruz. Yolda yorgunluktan, 
susuzluktan ya da hastalıktan ölmek üzere 
olan bazı hacılarla karşılaşmamız olasıdır ve o 
zaman onlara taşıdıklarımızdan ikram etmemiz 
gerekecektir." 
24 Genç adam, kendilerine bile yetmeyecek 
bir şeyi vermenin mantıksız olacağını 
söyleyerek itiraz etti; böyle bir durumda 
istedikleri fiyata satabileceklerini, çünkü bu 
değerli elementi elde etmek için çok büyük bir 
çaba harcadıklarını söyledi. 
25 Yaşlı adam bu cevaptan tatmin olmadı ve 
eğer içlerinin huzurlu olmasını istiyorlarsa, 
suyu ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaları 
gerektiğini söyledi. 
26 Genç adam somurtkan bir şekilde, yolda 
karşılaşabilecekleri herhangi biriyle 
paylaşmadan önce kabındaki suyu tek başına 
tüketmeyi tercih ettiğini söyledi. 
27 Yaşlı adamın önsezisi yine doğru çıktı, 
çünkü önlerinde çölde kaybolmuş, yok olmak 
üzere olan erkek, kadın ve çocuklardan oluşan 
bir kervan gördüler. 
28 İyi kalpli yaşlı adam aceleyle o insanlara 
yaklaştı ve onlara içki verdi. Yorgunlar hemen 
güçlendiklerini hissettiler, hastalar yolcuya 
teşekkür etmek için gözlerini açtılar ve 
çocuklar susuzluktan ağlamayı bıraktılar. 
Kervan kalktı ve yolculuğuna devam etti. 
29 Soylu yolcunun yüreğinde huzur vardı, 
diğeri ise kabının boş olduğunu görünce 
endişeyle yol arkadaşına geri dönüp 
tükettikleri suyu yerine koymak için pınara 
gitmeleri gerektiğini söyledi. 
30 "Geri dönmemeliyiz," dedi iyi gezgin, "eğer 
inancımız varsa, ileride yeni vahalara 
rastlayacağız." 

31 Ama genç adam kuşkulandı, korktu ve 
arkadaşıyla oracıkta vedalaşmayı, arzu içinde 
kaynağa geri dönmeyi tercih etti. Acıda yoldaş 
olan bu iki kişi ayrıldılar. Biri hedefine olan 
inancından ilham alarak yoluna devam 
ederken, diğeri çölde yok olabileceğini 
düşünerek, kalbindeki ölüm saplantısıyla 
kaynağa doğru koştu. 
32 Sonunda nefes nefese ve bitkin bir halde 
geldi. Ama tatmin olmuş bir şekilde karnını 
doyurdu, yalnız bıraktığı arkadaşını ve aynı 
şekilde terk ettiği şehri unuttu ve o andan 
itibaren çölde yaşamaya karar verdi. 
33 Çok geçmeden yorgun ve susuz kadın ve 
erkeklerden oluşan bir kervan yakınlardan 
geçti. O pınarın suyundan içmek için hevesle 
yaklaştılar. 
34 Ama aniden bir adamın ortaya çıktığını 
gördüler; bu adam, kendisine para 
ödemedikçe içki içmelerini ve dinlenmelerini 
yasaklıyordu. Vahayı ele geçiren ve kendini 
çölün efendisi yapan genç gezgindi. 
35 O insanlar onu üzüntüyle dinlediler, çünkü 
yoksullardı ve susuzluklarını giderecek o 
değerli hazineyi satın alamazlardı. Sonunda 
yanlarındaki az miktardaki parayı ayırdılar, 
susuzluklarını gidermek için biraz su aldılar ve 
yollarına devam ettiler. 
36 Kısa süre sonra o adam lordluktan krallığa 
geçti, çünkü oradan geçenler hep yoksul 
insanlar değildi; bir bardak su için bir servet 
verebilecek güçlü insanlar da vardı. 
37 Bu adam artık ne çölün ötesindeki kenti, ne 
de kendisini omuzlarında taşıyarak o çorak 
topraklarda yok olmaktan kurtaran kardeşini 
hatırlıyordu. 
38 Bir gün bir kervanın kararlı bir şekilde 
Büyük Şehir'e doğru geldiğini gördü. Ama 
hayretle o erkeklerin, kadınların ve çocukların 
güç ve neşe içinde, övgü şarkıları söyleyerek 
yürüdüklerini gördü. 
39 Adam ne gördüğünü anlayamadı ve 
kervanın başındaki kişinin yol arkadaşı 
olduğunu görünce şaşkınlığı daha da arttı. 
40 Kervan vahanın önünde durduğunda iki 
adam karşı karşıya durmuş, şaşkınlıkla 
birbirlerine bakıyorlardı. Sonunda vaha sakini 
kendisine yoldaşlık eden kişiye sordu: 
"Söylesene, bu çölü susamadan ve 
yorulmadan geçen insanlar nasıl olabiliyor?" 
41 Bunu içten içe, kimsenin kendisinden su ya 
da barınak istemeye gelmeyeceği gün başına 
gelecekleri düşündüğü için yaptı. 



42 İyi yolcu arkadaşına şöyle dedi: "Büyük 
Şehir'e ulaştım ama yalnız değilim. Yolda 
hastalarla, susuzlarla, kaybolmuşlarla, 
bitkinlerle karşılaştım ve hepsine beni 
canlandıran inancımla yeni bir cesaret verdim 
ve böylece vahadan vahaya geçerek bir gün 
Büyük Şehrin kapılarına vardık. 
43 Orada o krallığın Rabbinin huzuruna 
çağrıldım; çölü bildiğimi ve yolculara 
merhamet ettiğimi gören Rab, çölün çileli 
geçişinde yolculara rehberlik ve danışmanlık 
yapmam için beni görevlendirdi. 
44 Burada da beni Büyük Şehir'e götürmem 
gereken başka bir kervanın başında 
görüyorsunuz. - Ya sen? Burada ne 
yapıyorsun?" diye sordu vahada kalmış olana. 
- İkincisi utanarak sessiz kaldı. 
45 O zaman iyi yolcu ona şöyle dedi: "Bu 
vahaya el koyduğunu, su sattığını ve gölge için 
para istediğini biliyorum. Bu mallar size ait 
değil, onlara ihtiyacı olanın kullanabilmesi için 
ilahi bir güç tarafından çöle yerleştirildiler. 
46 Şu insan kalabalığını görüyor musunuz? Bir 
vahaya ihtiyaçları yoktur çünkü ne susuzluk 
hissederler ne de yorulurlar. Büyük Şehrin 
Efendisi'nin benim aracılığımla onlara 
gönderdiği mesajı onlara iletmem yeterli ve 
şimdiden yola koyuldular ve sahip oldukları 
yüksek hedef sayesinde her adımda yeni bir 
güç buluyorlar: o krallığa ulaşmak. 
47 Pınarı susayanlara bırak ki, ondan ferahlık 
bulsunlar ve çölün zorluklarını çekenler 
susuzluklarını gidersinler. 
48 Gururunuz ve egoizminiz gözlerinizi kör 
etmiş. Ama bu çorak topraklarda yaşayıp, 
birlikte ilerlediğimiz Büyük Şehir'i tanıma 
imkânından kendinizi mahrum bırakırsanız, bu 
küçük vahanın efendisi olmanızın size ne 
faydası var? İkimizin de sahip olduğu o yüce 
hedefi çoktan unuttun mu?" 
49 O adam, sadık ve özverili bir yoldaş olan 
kişiyi sessizce dinledikten sonra, işlediği 
günahlardan dolayı pişmanlık duyduğu için 
gözyaşlarına boğuldu. Sahte cübbesini yırttı ve 
kendisini Büyük Şehir'e götürecek yolu takip 
etmek için çölün başladığı başlangıç noktasına 
gitti. Ama şimdi yeni bir ışıkla, hemcinslerine 
duyduğu inanç ve sevgiyle aydınlanmış olarak 
yoluna devam ediyordu. 
- Kıssanın sonu - 
50 Ben Büyük Şehrin Rabbiyim ve İlyas Benim 
Benzetimin Kadimidir. O, "çölde ağlayanın 
sesidir", Tabor Dağı'ndaki başkalaşım sırasında 

size verdiğim vahyi yerine getirerek kendisini 
size yeniden tanıtan kişidir. Üçüncü Çağ'da sizi, 
sevgimin ebedi ödülünü vermek üzere sizi 
beklediğim Büyük Şehir'e götürecek olan 
O'dur. 
51 Ey sevgili halkım, İlyas'ı izleyin, 
yaşamınızda, Tanrı'ya tapınmanızda ve 
ideallerinizde her şey değişecek; her şey 
dönüşecektir. 
52 Kusurlu din pratiğinizin sonsuza dek 
süreceğine inanıyor muydunuz? - Hayır, 
müritlerim. Yarın, ruhunuz ufukta Büyük 
Şehir'i gördüğünde, Rabbi gibi şöyle diyecektir: 
"Benim krallığım bu dünyaya ait değildir" 
(28:18-40). 
 
Bir kralın yüce gönüllülüğü üzerine bir 
benzetme  
53 Bir zamanlar, tebaası olan asi bir halka karşı 
kazandığı zaferi kutlamak için etrafı tebaasıyla 
çevrili bir kral varmış. 
54 Kral ve halkı bir zafer ilahisi söyledi. Sonra 
kral halkına şöyle seslendi: "Kolumun gücü 
zafer kazandı ve krallığımı büyüttü; ama 
fethedilenleri sizi sevdiğim gibi seveceğim, 
onlara asma yetiştirmeleri için mülklerimde 
tarlalar vereceğim ve onları benim sevdiğim 
gibi sevmeniz benim isteğimdir." 
55 Aradan zaman geçti ve o kralın sevgisi ve 
doğruluğuyla kazanılmış olan halk arasında, 
efendisine karşı isyan eden ve onu uykusunda 
öldürmeye çalışan, ama sadece yaralayan bir 
adam ortaya çıktı. 
56 İşlediği suçla yüzleşen adam korkuyla kaçıp 
en karanlık ormana saklanırken, kral da onu 
çok sevdiği için tebaasının nankörlüğüne ve 
yokluğuna ağıt yaktı. 
57 Bu adam kaçarken krala düşman olan bir 
halk tarafından tutsak alındı ve egemenliğini 
tanımadıkları birinin tebaası olmakla 
suçlanınca, dehşete kapılan adam avazı çıktığı 
kadar bağırarak, kralı öldürdüğü için kaçak 
olduğunu söyledi. Ancak ona inanmadılar ve 
daha önce şehit edilmiş olduğu için onu 
kazıkta ölüme mahkûm ettiler. 
58 Adam kanlar içindeyken ve onu ateşe 
atmak üzereyken, kral isyancıyı arayan 
hizmetkârlarıyla birlikte oradan geçti ve 
burada olanları görünce kolunu kaldırıp 
uşaklarına, "Ne yapıyorsunuz, isyankârlar?" 
dedi. Kralın heybetli ve buyurgan sesi 
karşısında isyancılar önünde secdeye 
kapandılar. 



59 Hâlâ ateşin yanında prangalar içinde yatan 
ve cezasının infaz edilmesini bekleyen nankör 
tebaa, kralın ölmediğini ve ona adım adım 
yaklaşıp bağlarını çözdüğünü görünce hayret 
ve dehşet içinde kaldı. 
60 Onu ateşten uzaklaştırdı ve yaralarını 
tedavi etti. Sonra ona içmesi için şarap verdi, 
yeni beyaz bir kaftan giydirdi ve alnından 
öptükten sonra, "Kulum, neden benden 
kaçtın? Neden beni yaraladın? Bana 
kelimelerle cevap verme, sadece seni 
sevdiğimi bilmeni istiyorum ve sana şimdi 
söylüyorum: gel ve beni takip et." 
61 Bu merhamet sahnelerine tanık olan 
insanlar şaşkınlık içinde haykırdılar ve içten içe 
dönüştüler: "Hosiannah, Hosiannah!" Bu kralın 
itaatkâr tebaası olduklarını, efendilerinden 
sadece fayda gördüklerini iddia ettiler ve bir 
zamanlar kralının bu kadar çok sevgisinden 
bunalarak isyan eden tebaa, bu sınırsız sevgi 
gösterilerinin karşılığını efendisini sonsuza dek 
severek ve ona taparak ödemeye karar verdi, 
onun mükemmel eylemiyle fethedildi. 
- Kıssanın sonu - 
62 Bakın, insanlar, Benim Sözüm ne kadar 
açık! Yine de insanlar Bana karşı savaşır ve 
Benimle olan dostluklarını kaybederler. 
63 İnsanlara ne zarar verdim? Benim 
öğretilerim ve yasalarım onlara ne gibi bir 
dezavantaj getiriyor? 
64 Beni ne kadar sık gücendirirseniz 
gücendirin, her seferinde bağışlanacağınızı 
bilin. Ama aynı zamanda düşmanlarınız sizi 
incittiğinde onları affetmekle de 
yükümlüsünüz. 
65 Sizi seviyorum ve siz Benden bir adım 
uzaklaştığınızda, Ben de size yaklaşmak için 
aynı adımı atıyorum. Tapınağınızın kapılarını 
Bana kapatırsanız, siz açana ve ben girene 
kadar kapılarını çalacağım. (100,61-70) 
 
Güzel sözler ve kutsamalar  
66 Ne mutlu çektiği acılara sabırla katlanana, 
çünkü gelişim yolunda çarmıhını taşımaya 
devam edecek gücü tam da bu uysallıkta 
bulacaktır. 
67 Ne mutlu alçakgönüllülükle aşağılanmaya 
katlanana ve kendisini kıranları 
bağışlayabilene, çünkü ben onu temize 
çıkaracağım. Ama hemcinslerinin eylemlerini 
yargılayanların vay haline, çünkü onlar da 
yargılanacaklardır! 

68 Kutsal Yasa'nın ilk buyruğunu yerine getiren 
ve Beni yaratılmış her şeyden çok seven kişiye 
ne mutlu! 
69 Ne mutlu o kişiye ki, haklı ya da haksız 
davasında Benim hüküm vermeme izin verir. 
(44, 52 - 55) 
70 Ne mutlu yeryüzünde alçakgönüllü olana, 
çünkü onu bağışlayacağım. Ne mutlu iftiraya 
uğrayana, çünkü ben onun suçsuzluğuna 
tanıklık edeceğim. Bana tanıklık edene ne 
mutlu, çünkü onu kutsayacağım. Ve kim Benim 
öğretimi uyguladığı için yanlış 
değerlendirilirse, Ben onu onaylayacağım. 
(8,30) 
71 Ne mutlu düşüp yeniden kalkanlara, ağlayıp 
Beni kutsayanlara, kendi kardeşleri tarafından 
yaralanıp yüreklerinin derinliklerinde Bana 
güvenenlere. Bu küçükler, acı çekenler, alay 
edilenler, yine de yumuşak huylu ve ruhen 
güçlü olanlar gerçekte Benim öğrencilerimdir. 
(22,30) 
72 Ne mutlu Rabbinin isteğini kutsayana, ne 
mutlu lekelerini temizleyeceğini bilerek kendi 
acısını kutsayana. Çünkü bu, Ruhani Dağ'a 
tırmanmak için attığı adımlara destek verir. 
(308, 10) 
73 Herkes daha iyi bir çağın başlangıcı olacak 
yeni bir günün ışığını, barışın şafağını 
beklemektedir. Ezilenler kurtuluş gününü 
bekler, hastalar sağlıklarını, güçlerini ve yaşam 
sevinçlerini geri getirecek bir tedavi umar. 
74 Ne mutlu son ana kadar beklemesini 
bilenlere, çünkü kaybettikleri kendilerine 
faiziyle geri verilecektir. Bu beklentiyi 
kutsuyorum, çünkü Bana olan inancın 
kanıtıdır. (286, 59 -60) 
75 Ne mutlu sadık olanlara, ne mutlu 
imtihanlarının sonuna kadar sebat edenlere. 
Ne mutlu öğretişlerimin verdiği gücü boşa 
harcamayanlara; çünkü onlar gelecek acı 
zamanlarda yaşamın zorluklarına güç ve ışıkla 
katlanacaklar. (311, 10) 
76 Yaratılış sunağında Beni kutsayan ve 
günahlarının sonuçlarını ilahi cezalara 
atfetmeden alçakgönüllülükle kabul etmeyi 
bilenlere ne mutlu! 
77 Ne mutlu Benim İsteğime itaat etmeyi 
bilenlere ve imtihanlarını alçakgönüllülükle 
kabul edenlere. Hepsi Beni sevecek. (325, 7 - 
8) 
 
Yukarı doğru gelişim için teşvikler  



78 Ruhlarının yükselmesi için alçakgönüllülük 
ve imanla Benden dileyenlere ne mutlu, çünkü 
onlar Babalarından dilediklerini alacaklardır. 
79 Ne mutlu beklemesini bilenlere, çünkü 
merhametli yardımım uygun zamanda ellerine 
ulaşacaktır. 
80 İstemeyi ve beklemeyi öğrenin - hiçbir şeyin 
benim sevgi irademden kaçamayacağını 
bilerek. Her ihtiyacınızda ve her denemenizde 
isteğimin tezahür ettiğine güvenin. (35, 1 -3) 
81 Ne mutlu barış ve uyum dolu bir cennetin 
hayalini kuranlara. 
82 Ne mutlu insana ve ruhuna hiçbir yararı 
olmayan önemsiz şeyleri, boş şeyleri ve 
tutkuları küçümseyenlere ve bunlara 
kayıtsızlıkla bakanlara. 
83 Hiçbir yere götürmeyen fanatik tapınma 
eylemlerini bir kenara bırakan ve mutlak, 
çıplak ve saf gerçeği kucaklamak için eski ve 
hatalı inançları terk edenlere ne mutlu! 
84 Kendilerini ruhsal tefekküre, sevgiye ve iç 
huzura vermek için dışsal olanı reddedenleri 
kutsuyorum, çünkü onlar dünyanın huzur 
vermediğini, huzuru kendi içlerinde 
bulabileceklerini giderek daha fazla anlıyorlar. 
85 Ne mutlu gerçeğin korkutmadığı ve ondan 
öfke duymayanlarınıza; çünkü size doğrusunu 
söyleyeyim, ışık ruhunuza bir çağlayan gibi 
düşecek ve ışığa olan arzunuzu sonsuza dek 
söndürecektir. (263, 2 - 6) 
86 Ne mutlu benim öğretilerimi işitene, onları 
kendine mal edene ve uygulayana; çünkü o 
dünyada nasıl yaşayacağını, dünya için nasıl 
öleceğini bilecek ve zamanı geldiğinde 
sonsuzlukta yeniden dirilecektir. 
87 Sözüme kendini kaptıran kişi ne mutludur, 
çünkü acının nedenini, telafi ve kefaretin 
anlamını anlamayı öğrenmiştir ve umutsuzluğa 
kapılmak ya da küfretmek yerine, ki bu şekilde 
azabını artırır, imanla ve umutla ayağa kalkar, 
borçlarının yükü her gün hafiflesin ve acı 
kadehi daha az acı olsun diye mücadele eder. 
88 Neşe ve esenlik inançlı insanlara - Baba'nın 
isteğini kabul edenlere - yakışır. (283, 45 - 47) 
89 İlerlemeniz veya yukarı doğru tekâmülünüz, 
hem ruhsal hem de her bir eserimde Benim 
gerçeğimi keşfetmenizi ve Benim İlahi 
Varlığımı algılamanızı sağlayacaktır. O zaman 
size şöyle diyeceğim: "Ne mutlu Beni her 
yerde tanıyabilenlere, çünkü Beni gerçekten 
sevenler onlardır. Beni ruhuyla ve hatta 
bedeniyle hissedebilenler kutsanmıştır, çünkü 
onlar tüm varlıklarına duyarlılık kazandırmış, 

kendilerini gerçekten ruhsallaştırmış 
olanlardır." (305, 61 - 62) 
90 "Yüksek Tahtım "dan evreni huzur ve 
bereketimle kuşattığımı biliyorsunuz. 
91 Her saat, her an her şey Benim tarafımdan 
kutsanır. 
92 Benim tarafımdan çocuklarım için herhangi 
bir lanet ya da kınama söz konusu değildir ve 
asla da olmayacaktır. Bu nedenle, doğruları ya 
da günahkârları görmeden, tüm 
kutsamalarımı, sevgi öpücüğümü ve huzurumu 
indiriyorum. (319,49 - 50) 
HUZURUM SENINLE OLSUN. 
 

Tanrı'nın Çağrısı  
 
Bu zamanın insanlarına sesleniyorum:  
"İnsanlar, insanlar, kalkın, zaman daralıyor ve 
eğer bunu bu "günde" yapmazsanız, bu 
dünyevi yaşamda uyanamayacaksınız. 
Mesajıma rağmen uyumaya devam etmek mi 
istiyorsun? Bedenin ölümünün sizi 
uyandırmasını ister misiniz - ruhunuzun 
maddesiz tövbesinin yakıcı ateşiyle? Samimi 
olun, kendinizi Ruhsal Yaşamda, Gerçeğin 
karşısında, hiçbir şeyin materyalizminizi mazur 
gösteremeyeceği, kendinizi gerçekten 
paçavralar içinde - lekeli, kirli ve yırtık - 
gördüğünüz, ruhunuzun giysi olarak giyeceği 
bir konuma yerleştirin. Gerçekten, size 
söylüyorum, orada, sefaletinizi gördüğünüzde 
ve böylesine büyük bir utanç duyduğunuzda, 
Ruh'un şölenine ancak saf olarak 
gidebileceğinizi bilerek, kendinizi en derin 
tövbe sularında temiz yıkamak için büyük bir 
arzu duyacaksınız. Kendinizi şu anda 
gururunuz ve memnuniyetiniz olan tüm 
zaaflarıyla birlikte insan egoizminin ötesinde 
görün ve Bana insanların acılarını hissedip 
hissetmediğinizi, kadınların hıçkırıklarının ya 
da çocukların çığlıklarının kalplerinizde 
yankılanıp yankılanmadığını söyleyin. Söyleyin 
bana: insanlara ne yaptınız? Onlara hayat mı 
verdin?" (228,62 - 63) 
 
Entelektüellere çağrı: 
"Ey ölümden bıkmış ve yüreği hayal kırıklığına 
uğramış aydınlar, Bana gelin. Kafası karışık 
olan ve sevmek yerine nefret eden sizler Bana 
gelin. Sizi dinlendireceğim ve buyruklarıma 
itaat eden ruhun asla yorulmayacağını 



anlamanızı sağlayacağım. Sizi zekayı asla 
şaşırtmayan bir bilimle tanıştıracağım." (282, 
54) 
 
Yorgunları ve yükü ağır olanları çağırın:  
"Ey acı çeken, yalnız ve hasta insanlar, Bana 
gelin. Siz günah zincirlerini yanınızda taşıyan, 
aşağılanmış, doğruluğa aç ve susamış olanlar, 
Benimle olun; Benim huzurumda birçok 
kötülüğünüz yok olacak ve yükünüzün 
hafiflediğini hissedeceksiniz. Eğer ruhun 
mallarına sahip olmak istiyorsanız, onları size 
vereceğim; eğer onları iyi kullanmak için 
Benden dünyevi mallar isterseniz, onları da 
size vereceğim, çünkü isteğiniz asil ve adildir. 
O zaman iyi birer emanetçi olursunuz ve ben 
de size bu malların artmasını sağlarım ki onları 
insan kardeşlerinizle paylaşabilesiniz. (144, 80 
- 81) 
 
Ruhani İsrail'e Çağrı 
"İsrail, insanlığın lideri ol, ona bu sonsuz yaşam 
ekmeğini ver, ona bu ruhani çalışmayı göster 
ki çeşitli dinler benim öğretilerimle 
ruhanileşebilsin ve bu şekilde Tanrı'nın krallığı 
tüm insanlara gelebilsin." (249,66) 
"Beni dinle, sevgili İsrail! Ruhsal gözlerinizi açın 
ve Babanızın görkemini seyredin. Vicdanınız 
aracılığıyla sesimi duyun, ruhsal kulaklarınızla 
göksel melodileri dinleyin ki kalbiniz ve 
ruhunuz sevinsin, huzur hissedebilesiniz; 
çünkü Ben huzurum ve sizi onda yaşamaya 
davet ediyorum. Size her zaman insanlığa 
duyduğum sevgiyi açıklıyorum - İsa'nın "İkinci 
Çağ "da sizi günahtan kurtarmak, size sevgiyi 
öğretmek ve gerçek öğretiyi zihinlerinize ve 
kalplerinize nakşetmek için en değerli Kanını 
dökmesinin nedenini." (283, 71) 
"Yolunuzu kaybettiğinizde gözlerinizi Bana 
dikin; bugün Benimle olun. Düşüncelerinizi 
Bana yöneltin ve bir çocuğun babasıyla 
konuştuğu gibi, birinin dostuyla güvenle 
konuştuğu gibi Benimle konuşun." (280, 31) 
"Benim talimatlarım altında yürüyün, kendinizi 
yeni insanlar olarak hissedin, benim 
erdemlerimi uygulayın; ruhunuz giderek 
hafifleyecek ve Mesih sizin yolunuzda kendini 
gösterecektir." (228, 60) 
"İnsanlar, insanlara gidin, onlarla İsa'nın sizinle 
konuştuğu gibi konuşun - aynı şefkat, kararlılık 
ve umutla. Maddi malların sağladığından daha 
büyük tatminler sağlayan yukarı doğru gelişim 
yolları olduğunu fark etmelerini sağlayın. 

Görünür ve elle tutulur olanın ötesine 
inanmayı ve umut etmeyi sağlayan bir inanç 
olduğunu fark etmelerini sağlayın. Onlara 
ruhlarının sonsuza dek yaşayacağını ve bu 
nedenle kendilerini bu ebedi mutluluğa 
katılmaya hazırlamaları gerektiğini söyleyin." 
(359, 94 - 95) 
 

Bitiş 

 


