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ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 63-2… (Jesus´un) Elçiliği ve Ruhaniyet  

Talimat 2… 112 – 224 

Jesus Christus´un Vahyi 

Tercüme: Jasmin 

Rab şöyle diyor… 

112. Birbirinizi sevmeyi, kutsamayı, affetmeyi, uysal ve sevecen, iyi ve asil olmayı öğrenin ve siz 

bunları yapmazsanız, hayatınızda Ustanız, Jesus Christus´un eylemleri zerre kadar bile insanlara 

yansımayacak. 

113. Herkese hitap ediyorum ve sizi yüzyıllar boyunca gelişmenizde engellemiş olan hatalarınızı 

telafi etmeye davet ediyorum. (21, 22 – 23) 

114. Kaynağınızın benim sevgimde olduğunu unutmayın.  Bugün kalbiniz benciliğinizden ötürü taş 

gibi oldu, fakat o bir kere ruhi ilhama karşı duyarlı olduğu zaman, o kalp insanlara karşı sevgi 

hissedecek, başkalarının acısını kendi çektiği acıymış gibi hissedecek. O zaman: “Birbirinizi sevin!” 

diyen kanunumu yerine getirmeye muktedir olacaksınız. (80, 15) 

115. Bu dünya çalışmak için uygun bir tarladır. Orada acılar, hastalık, her çeşit günah, kötü 

alışkanlıklar, düşmanlık, şaşkın gençler, onursuz yaşlılık, kötüye kullanılmış olan bilim, nefret, savaş 

ve yalan vardır. 

116. Bunlar çalışmanız ve ekmeniz gereken tarlalardır. Fakat size insanlar arasında bekleyen 

mücadele dev gibi görünürse, size doğrusunu söyleyeyim, o dev gibi olmasına rağmen, o kendinizle 

başlamanız gereken mücadeleyle kıyaslanamaz, yani ruhun mücadelesi, aklın mücadelesi, vicdanın 

bedenin tutkularına karşı mücadelesi, kendini beğenmeye, bencilliğe, maddeleşmeye karşı 

mücadele. Kendiniz içindekilere karşı mücadelede zafer kazanmadığınız sürece, nasıl dürüstlükle 

sevgi, itaat, alçakgönüllülük ve ruhta gelişmeden insanlara bahsedebilirsiniz? (73, 18 – 19) 

117. Erdem hor görüldü ve zararlı veya faydasız bir şey olarak görüldü. Şimdi ise sadece erdemin 

size kurtuluş getireceği, size barışı hissettireceği ve içinizi hoşnutlukla dolduracağını kavramanız 

gereken zaman geldi. Ama erdem, bütün kalplerde yer edebilmesinden önce, hâlâ birçok engellere 

ve zorluklara katlanmak zorundadır. 

118. Onu savunan askerler büyük zahmetle ve imanla mücadele etmelidirler. İyiliğin, aktif insan 

sevgisinin ve barışın askerleri nerede? O askerin siz olduğuna mı inanıyorsunuz? 

119. Kendinizi içten sınayıp o asker olmadığınızı yanıtlıyorsunuz. Onun için size hepinizin iyi niyetle 

o askerlere ait olabileceğinizi söylüyorum. Neden, aksi takdirde sizin aranıza geldiğime 

inanıyorsunuz? (64, 16) 

120. Sevmek ve konuşmak zorundaysanız, onları yapın, eğer susmak uygunsa, susun. Hiç kimseye 

benim seçtiklerim olduğunuzu söylemeyin. İltifattan kaçının ve yaptığınız iyilikleri herkese 

bildirmeyin. Sessizce etkinliğinizi gösterin ve sevgi eylemlerinizle bu arada öğretimin hakikatine 

şahitlik edin. 

121. Sevmek sizin için belirlendi. Sevin ki, böylece hem şimdiki hayatınızın, hem de eski (önceki) 

hayatınızın kusurlarını temizleyeceksiniz. (113, 58 – 59) 
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122. Dalkavukluğu kendinizden uzaklaştırın, çünkü o asil duygularınızı yıkacak olan bir silahtır. O 

içinizde alevlendirdiğim imanı öldürebilen kılıçtır. 

123. İnsanların benliğinizin içindeki kürsüyü yıkmasına nasıl izin verebilirsiniz? (106, 47 – 48) 

124. Alçakgönüllülüğü giyimde fakirlikle karıştırmayın. İçinde aşağılık duygusu taşıyan kişinin 

alçakgönüllü olduğuna ve ondan dolayı diğer insanlara hizmet etmek ve onların önünden eğilmek 

zorunda olduğuna inanmayın. Size söylüyorum,  gerçek alçakgönüllülük hüküm verme gücüne 

sahip olandadır, o kişi bazı algılamaya sahip olan kişidir, fakat buna rağmen diğer insanların 

seviyesine inmeye hazır olan ve sahip olduğu şeyleri onlarla paylaşmaya sevinen kişidir. 

125. Eğer insanlar arasında saygın bir kişi size karşı sevgisini, anlayışını, mütevazılığını gösterirse, 

nasıl bir minnettarlık verici bir duygudur. Ayni duyguyu sizden aşağıdaki seviyelerde olanlara ve 

kendisini böyle hissedenlere karşı gösterebilirsiniz. 

126. Kendinizi aşağıya eğmekten anlayın, kendinizi üstün birisi hissetmeden elinizi uzatmaktan 

anlayın, anlayışlı olmayı öğrenin. Böyle durumlarda sadece sevgi, destek veya teselli gören kişi 

mutlu değildir, bilakis onları veren kişi de mutludur, çünkü o onun üstünde sevgi ve 

alçakgönüllülüğün ispatını vermiş olan birisi olduğunu bilir, o da Tanrı’sı ve Rab´bidir. (101, 60 + 62) 

127. Ruhen temiz, alçakgönüllü ve sade yaşayın. İnsanlar arasında adil olanı yerine getirin, ayni 

şekilde ruhunuz konusunda da her şeyi yerine getirin. Hayatınızdan gereksiz, sahte ve zararlı olanı 

uzaklaştırın ve bunun yerine varlığınızda bulduğunuz iyi şeylerle kendinizi canlandırın. (131, 51) 

128. Hiç kimseyi düşman olarak görmeyin, bütün insanları kardeşiniz olarak görmek sizin 

görevinizdir. Eğer sonuna dek bunda ısrarlı kalırsanız, o zaman adalet ve sevgi dünyada zafer 

kazanacak ve bu size çok özlediğiniz barış ve güvence verecek. (128, 65) 

129. Kalbinize özgürlük verin öyle ki, o diğer insanların acılarını hissetmeye başlasın. Kalbinizin 

sadece sizi ilgilendiren şeyleri hissetmekle meşgul olmasına ve çabalamasına izin vermeyin. 

İnsanlığın yaşadığı sınavlar karşısında artık duyarsız kalmayın. 

130. Ne zaman sevginiz o kadar büyük olacak ki, o sevgi, sizin kanı taşıyan ve sizin et ve 

kemiğinizden olan insanları sevdiğiniz gibi, bütün insanları sevebilsin? 

131. Eğer size sizin bedenden çok ruh olduğunuzu söyleseydiler, birçoklarınız inanmazdı. Fakat size 

söylüyorum; siz bedenden çok ruhen kardeşsiniz, çünkü beden geçiciyken,  ruh sonsuzluğa aittir. 

132. Ruhi aile ebediyen varlığını sürdürürken, ailelerin bu dünyada bugün oluşup yarın çözüldüğü 

gerçeğini göz önünde bulundurun. (290, 39 – 41) 

133. Bu sözleri duyan sizlerin kalbine başka mezheplerden olanlara karşı antipati veya kötülük 

ekebileceğimi mi sanıyorsunuz? Asla, öğrenciler, siz hepiniz ayni sempati ve sevgiyle sizin gibi 

düşünenlere baktığınız gibi, kardeşliğin ve ahengin örneğini başlatması gereken kişilersiniz. (297, 

49) 

134. Kavramanız ne kadar çok büyürse, bana olan sevginiz de o kadar büyük olacağını biliyorum. 

Eğer size: “Beni sevin!” diyorsam, o zaman ne demek istediğimi biliyor musunuz? Hakikati sevin, 

iyiyi sevin, ışığı sevin, birbirinizi sevin, gerçek yaşamı sevin. (297, 57 – 58) 

135. Öğrenciler, bilin ki, mücadelenizin hedefi acıların ulaşamadığı bir ruhsal durumdur ve bu 

hedefe hak ettiklerinizle, mücadelelerle, sınavlarla, fedakârlık ve özveriyle ulaşılacak. 
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136. Bazen çevrenizdeki insanlarda keşfettiğiniz sabır, iman, alçakgönüllülük ve teslimiyet 

durumlarına bakın. O (insanlar) ruhlar insanlığa erdem örneği vermesi gereken benim yolladığım 

kişilerdir. Görünüşe göre o yaratıkların kaderi üzücüdür, yine de imanlarında bir misyonu yerine 

getirmek için geldiklerini biliyorlar. 

137. Elçilerimin ve öğrencilerimin büyük örneklerini tarihinizde gördünüz, o isimleri siz 

biliyorsunuz, ama ondan dolayı hayat yolunuzda rastladığınız küçük örneklerin değerini 

tanımamışlık etmeyin. (298, 30 – 32) 

138. Sadece İsrail halkının kucağında peygamberler, yol hazırlayıcıları ve ışıklı ruhlar olduğuna mı 

inanıyorsunuz? Diğer milletlere de onların birkaçını yolladım, fakat insanlar onları Tanrı’nın elçisi 

sanmayıp tanrılar sandı ve onların öğretilerinden dinler ve kültler yarattılar. (135, 15) 

139. Kardeşinizin gözündeki “çöpü” görme hakkına sahip olmadan önce,  gözünüzdeki “kirişi” 

görün, öğrenciler. 

140. Bununla benim öğretimi çeşitli mezheplerden olan insanların davranışlarını yargılamak için 

kullanmayın demek istiyorum. 

141. Size doğrusunu söyleyeyim, bütün o yollarda beni asillikle ve fedakârlıkla dolu yaşamla arayan 

kalpler vardır. 

142. Yine de öğrencilerim bana tekrar tekrar neden benim birbiriyle çelişkili ve farklılık yaratan ve 

insanlar arasında düşmanlığa neden olan o farklı dünya görüşlerine izin verdiğimi soruyorlar. 

143. Ustanız (Jesus) bu konuda size şunu diyor: Tam ayni anlayışa, ayni ışığa ve ayni imana sahip 

olan iki insan ruhu olmadığı için ve ayrıca yolunuzu seçmek için size benden irade özgürlüğü 

verildiği için ona izin verildi. Kanunun yolunda gitmeye asla zorlanmadınız, bilakis (kanuna uymaya) 

davet edildiniz, böylece özgürlüğünüze sahip olarak hakikat arzusuyla gerçekten hak kazanın. (297, 

23 – 24) 

144. Yargılarınızda düşüncesiz olmamayı öğrenmenizi istiyorum, ne de çarçabuk ilk izlenimden 

etkilenin. 

145. Size bir ipucu veriyorum öyle ki, sözümü yorumladığınızda ve öğretiler, dinler, felsefeler, 

kültler ve ruhi vahiyler veya bilim hakkında karar da vermek zorunda kaldığınız zaman, bildiğiniz 

şeylerin var olan her şey olmadığını kavrayın. Ve bildiğiniz hakikat kendisini burada bu şekilde 

beyan eden, ama kendisini sizin bilmediğiniz çeşitli şekilde beyan edebilen sadece kesin hakikatin 

küçücük bir parçası olduğunu kavrayın. (266, 33) 

146. Çevrenizdeki insanların dini kanaatlarına saygı gösterin ve siz onların kiliselerine girdiğiniz 

zaman, dürüst ibadetle şapkanızı çıkarın, çünkü her kilisede ibadet saatinde benim orada 

olduğumu biliyorsunuz. 

147. Benim izimden gitmek için dünyayı inkâr etmeyin ve dünyevi görevlerinizden ötürü de benden 

ayrılmayın. İki kanunu bir kanun olarak birleştirmeyi öğrenin. (51, 53) 

148. Herhangi birisini tercih etmeden bütün insanlığı kutsamıyor muyum? İnayetin “paltosundan” 

hem iyi insanlar ve uysallar, hem de gururlular ve caniler faydalanıyor. Neden beni örnek olarak 

almıyorsunuz? Yoksa diğer insanların davranışlarından tiksiniyor musunuz? 

149. İnsanlığın bir parçası olduğunuzu, onları sevip affetmeniz gerektiğini, fakat onları 

reddetmemeniz gerektiği unutmayın, çünkü bunu böyle yapmak sanki kendinizden 
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tiksiniyormuşsunuz gibi olurdu. Çevrenizdeki insanlarda gördüğünüz her şey az ya da çok sizde de 

var. 

150. Ondan dolayı içinizi keşfetmeyi öğrenmenizi istiyorum öyle ki, ruhi ve ahlaki yüzünüzü tanıyın.  

Böylece kendiniz hakkında hüküm vermekten anlayacaksınız ve başkalarına bakmaya da hakkınız 

olacak. 

151. Çevrenizdeki insanlarda hata aramayın; sizin sahip olduğunuz hatalar yeter. (286, 41 – 42) 

152. Birbirinizi sevin diye size verdiğim kanunu, sevginizi bencilce sadece ailenize verdiğiniz zaman, 

uyguladığınızı mı sanıyorsunuz? Dinlerin o en önemli kanunu, sadece o dinden olanları kabul edip 

diğer mezhepten olanları reddettikleri zaman, uyguladıklarını mı sanıyorlar? 

153. Uygarlık ve gelişmeleriyle gururlanan dünyanın büyük milletlerinin ruhen geliştiklerini ve eğer 

onların bütün çabası kardeş kardeşi öldüren savaşa hazırlandıkları zaman, Jesus´un talimatlarını 

uyguladıklarını iddia edebilirler mi? 

154. Ey insanlar, benim sözümün değerini ne bilmeyi becerdiniz, ne de Rab´bin sofrasına size O 

alçakgönüllü göründüğü için oturmak istediniz! Yine de sofram ruhunuz için yaşamın ekmeği ve 

şarabıyla sizi beklemeye devam ediyor. (98, 50 – 51) 

155. Eserimi yük olarak görmeyin ve Baba’yı ve insanları sevme güzel görevini yerine getirmenin 

ruhunuz için zor olduğunu söylemeyin. Gerçekten zor olan kendi ve diğer insanların kötülüklerinin 

çarmıhıdır ve ondan dolayı ağlamak, kanamak ve hatta ölmek zorundasınız. Eğer nankörlüğün, 

anlayışsızlığın, bencilliğin ve inkârın sizde yer etmesine izin verirseniz, onlar sizin üstünüzde yük 

gibi olacak. 

156. İnatçı insanlara kanunumu yerine getirmek ağır ve zor görünebilir, çünkü o kanun 

mükemmeldir, o ne kötülüğe, ne de yalana teşvik eder. İtaatli insanlar için ise kanun koruyucu 

siper, destek ve kurtuluştur. (6, 16 – 17) 

157. Size şunu da söylüyorum: İnsanlar insanlara inanmalıdır, birbirlerine inanç ve güvene sahip 

olmalıdır, çünkü hepinizin bu dünyada birbirinize ihtiyacınız olduğu kanaatine varmalısınız. 

158. Bana inandığınızı söylediğiniz zaman, bütün dünyadan kuşkulandığınızı bildiğim anda, bunun 

hoşuma gittiğini sanmayın. Çünkü sizden beklediğim çevrenizdeki insanlara gösterdiğiniz sevgiyle 

sevmenizdir ve sizi rencide edenleri affetmenizdir; en yoksullara, en çok hor görülenlere veya en 

zayıflara sevgiyle destek olmanızdır, bütün insanları ayırım yapmadan sevmenizdir ve bütün 

eylemlerinizde en büyük özveri ve dürüstlüğü göstermenizdir. 

159. Benden öğrenin, çünkü ben asla size olan güvenimi yitirmedim, kurtuluşunuza inanıyorum ve 

gerçek yaşama ulaşmak için kuvvetinizi toplayacağınıza güveniyorum. (167, 5 – 7) 

160. Babanız’ı sevin, çevrenizdeki insanlara merhamet edin, insan olarak hayatınıza veya ruhunuza 

zararlı şeylerden uzaklaşın. Benim öğretim bunu öğretir. Zorlukları ve imkânsızlıkları nerde 

görüyorsunuz? 

161. Hayır, sevgili halk, sözümü uygulamak imkânsız değildir: Bu zor değildir, bilakis sizin 

düzelmeniz, yenilenmeniz ve ruhen gelişmeniz zordur, çünkü sizde yüce duygular ve yüce çabalar 

eksiktir. Fakat sizin bütün çaresizlik, bilgisizlik ve kararsızlığınızın yok olması gerektiğini bildiğim için 

size öğretmenlik yapmaya devam edeceğim, çünkü benim için imkânsız olan bir şey yoktur. Taşları 
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sonsuz yaşamın ekmeğine dönüştürebilirim ve kristal gibi berrak suyun kayadan çıkmasını 

sağlayabilirim. (149, 63 – 64) 

162. Vicdanınızdan silinmesi mümkün olmayan, ne kalbinizin unutabileceği, ne de şüpheli 

görebileceğiniz kanunu size hatırlatıyorum, çünkü o bilge bir zekâ, evrensel bir zekâ tarafından size 

dikte edildi öyle ki, her insan içinde onu Tanrı’nın yoluna götüren ışığa sahip olsun. 

163. Kanunu iyice kavramanız kaçınılmazdır öyle ki, bütün hayatınızdaki davranışlarınız hakikate ve 

adalete dayansın. Kanunu bilmeden zorunlu olarak birçok hata yapacaksınız. Fakat size soruyorum: 

Vicdanınız size kavramanın ışığını vermedi mi? Size doğrusunu söyleyeyim, vicdanınız asla pasif ve 

vurdumduymaz kalmadı. Dıştaki ışığın parlamasından büyülenerek, yani dünyanın biliminden, 

kalbiniz ve de aklınız içinizdeki ışığı reddetti. (306, 13 – 14) 

164. Bugün talimatımın ayrıntılı açıklamasını verdiğim için ruhunuzu ve bedeninizi yöneten kanuna 

aykırı yaptığınız her şey ikisinin de zararına yol açtığını sizin kavramanızı sağlamalıyım. 

165. Vicdan, sezgi ve kavrama size güvenli yolu gösteren kılavuzdur ve onlar sizin düşmenizden 

kaçınmanızı sağlayacaklar. Bu ışıklar ruha aittir, ama onların parlamasını sağlamak gereklidir. Bir 

kere o berraklık her birinizde olduğu zaman, siz: “Baba, senin kurtuluş tohumun benliğimde 

filizlendi ve sözün nihayet hayatımda çiçek açtı” diye sesleneceksiniz. (256, 37 – 38) 

166. Ben ruhunuza büyüklük vermek için geldim – kanunumu uygulamaya dayanan bir büyüklük ki, 

o da benim sevgimdir.  Fakat bu büyüklüğe, Ustanız Jesus´un izinden gitme misyonunu yerine 

getirmekle, kendinizi layık yapmalısınız. (323, 29) 

167. Hep size şunu söyleyeceğim: Dünyanızın size verebileceği hoşnutluklardan faydalanın, ama 

onların tadını kanunumun çerçevesi içinde çıkarın ve siz mükemmel olacaksınız. 

168. Vicdanınızın suçlamasını tekrar tekrar duyuyorsunuz ve çünkü bedeninizi ve ruhunuzu benim 

verdiğim kanunla ahenk içinde tutmadınız. 

169. Çoğunlukta günah işlemeye sizin (Tanrı tarafından) affedilmeyeceğinize inandığınız için devam 

ediyorsunuz. Bu yanlış bir fikirdir, çünkü benim kalbim pişman olan kişi için hep açık kalan bir 

kapıdır. 

170. İçinizde artık sizi cesaretlendiren, daha iyi bir geleceğin ümidini veren ümit yok mu? Hüzün ve 

çaresizliğin size egemen olmasına izin vermeyin. Hep sizinle olan sevgimi düşünün. Şüphelerinize 

yanıtı bende arayın ve kendinizi yakında yeni bir vahiyden aydınlanmış hissedeceksiniz. İmanın ve 

ümidin ışığı ruhunuzun derinliklerinde parlayacak. O zaman zayıflara koruyucu bir siper olacaksınız. 

(155, 50 – 53) 

171. Ruhen hep uyanık olun öyle ki, sizi incitmiş olan kişileri bütün kalbinizle affedebilesiniz. 

Çevresindeki insanları inciten kişi sadece içinde ruhsal ışığın eksikliğinden dolayı incittiğini önceden 

düşünün. Fakat size affın o kalplere getirebilen tek ışık olduğunu söylüyorum. Garaz ve intikam 

karanlığı çoğaltırlar ve acılara neden olurlar. (99, 53) 

172. Sizden mükemmel eserler isteyen ve bekleyen vicdanınız çevrenizdeki insanları gerçekten 

affedinceye kadar rahatlık vermeyecek. 

173. Eğer onlar sadece bana ulaşmanız için basamaksa, sizi rencide edenlerden neden nefret 

edesiniz? Affederseniz, hak kazanacaksınız ve cennette olduğunuz zaman, dünyada sizin ruhi 

gelişmenize faydalı olmuş olan insanları tanıyacaksınız. Sonra siz onların da bir yolunu bulup 
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kendilerini kurtarması ve Rab´be ulaşması için Baba´ya rica edeceksiniz. Şefaatiniz onların bu lütfa 

kavuşmalarını sağlayacak. (44, 44 – 45) 

174. Çaresizliklerinde bana ve size karşı kötü konuşanlara sırtınızı dönmeyin. Size onlar için 

balsamımın bir damlasını veriyorum. 

175. Sizin için en kıymetli olan şeyde sizi inciten herkesi affetmeye hazırlanın. Size doğrusunu 

söyleyeyim, eğer siz her seferinde bu sınavlarda dürüstçe ve hakikaten affederseniz, o ruhi gelişme 

yolunda ulaştığınız bir basamak daha olacak. 

176. Yoksa garaz mı hissedeceksiniz ve sizin bana daha da çok yaklaşmanıza yardım edenlere affı 

reddedecek misiniz? Beni örnek olarak almanın ruhi mutluluğundan mı vazgeçeceksiniz ve her 

darbeye karşı darbeyle yanıt vermekle şiddetin beyninizi karartmasına mı izin vereceksiniz? 

177. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlık hâlâ affın gücünü ve onun mucizelerinin etkisini bilmiyor. 

Eğer bir kere sözüme inanırlarsa, onlar bu hakikatin kanaatine varacaklar. (111, 64 – 67) 

178. Sevilen halk: Kardeşlerinizle birleşin öyle ki, benimle diyalogdayken size verdiğim sevgi ilhamı 

yoluyla en ağır incitmeleri de affedebilesiniz. Ne yaptığını bilmeyeni neden affetmeyesiniz? Bu 

kötülüğü kendisine yaptığının farkına varmadığı için o kişi bilmiyor. (359, 25) 

179. İncitildiğiniz kadar çok affedin. Affetmek zorunda olduğunuz olayların sayısını bile hesaba 

katmayın. Sizin için belirlenmiş olan hedef öyle yüksek ki, ayağınız yolda tuzağa takılı kalmamalıdır; 

çünkü ilerde sizi daha büyük görevler bekliyor. 

180, Ruhunuz hep sevgiye, anlayışa ve iyiliğe hazır olsun öyle ki, yüksek seviyelere yükselin. 

181. Tıpkı geçmiş devirlerde kardeşlerinizin çoğu eylemleriyle ruhun ebedi kitabini güzel sayfalarla 

doldurdukları gibi, siz de onları örnek olarak alarak dünyaya gelecek olan yeni nesillerin sevinci için 

o tarihi devam ettirin. (322, 52) 

182. Barışı koruyun, sevin ve onu her yerde yayın, çünkü insanlığın ona ne kadar çok ihtiyacı var! 

183. Hayatın değişken olayları tarafından kendinizi yıldırtmayın öyle ki, hep güçlü kalın ve sahip 

olduğunuz şeyleri vermeye hazır olun. 

184. Her ruhun genetik mirası olan huzur bu devirde kaçtı, savaşa zemin hazırladı ve milletlere acı 

çektirdi, kurumları yıktı ve ruhları mahvetti. 

185. Bunun nedeni ise kötülüğün insan kalbine egemen olmasıdır. Nefret, sınırsız hırs, frensiz 

açgözlülük yayılıyor ve zarar veriyor. Ama bunların egemenliği çok kısa olacak. 

186. Sevinmeniz ve sakinleşmeniz için size kurtuluşunuzun çok yakın olduğunu ve kardeşlik, ruhi 

temizlik ve sağlığın atmosferinde teneffüs etmek isteyen birçok insanın bu amaç için harekete 

geçeceklerini bildiriyorum. (335, 18) 

187. Bütün hayat yolunuzda insan sevgisini uygulayın; bu sizin görevinizdir. Özverili yardım 

yapabilmek için çeşitli yeteneklere sahipsiniz. Eğer hazırlanmasını bilirseniz, imkânsız dediğiniz 

şeyleri başaracaksınız. 

188. Bir parayla yapılan sevgi eylemi – o da sevgi eylemi olmasına rağmen – daha az yüce olanıdır. 

189. Sevgi, af ve barışı çevrenizdeki insanların kalbine getirmelisiniz. 
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190. Artık kanunumda korunan Ferisiler ve ikiyüzlüler istemiyorum. İnsanların acılarını hisseden 

öğrenciler istiyorum. Pişmanlıkla ayağa kalkan herkesi, hangi tarikat veya kiliseden olursa olsun, 

affedeceğim ve onlara gerçek yolu berraklıkla gözlerinin önüne koyacağım. (10, 104 – 107) 

191. Beni dinleyin: Dünyada alçakgönüllü olun, orada iyilik ekin öyle ki, onun meyvelerini cennette 

toplayabilesiniz. Kötülük yaptığınız zaman şahidinizin olması sizin hoşunuza gitmiyorsa, iyilik 

yaptığınız zaman şahidiniz olması size neden hoş geliyor? Görevinizi yerine getirdiğiniz için 

hangisinden kıvanç duyabilirsiniz? 

192. Övgünün ruhunuza zarar verdiğini anlayın, çünkü hâlâ tecrübesizsiniz ve insansınız. 

193. Neden hemen iyi bir iş yaptıktan sonra, Babanız’ın ödülünüzü vermesini bekliyorsunuz? Böyle 

düşünen kişi özverili değildir ve ondan dolayı onun iyiliği yanlış türdendir ve onun sevgisi gerçek 

sevgi olmaktan çok uzaktadır. 

194. Dünyanın sizin iyi işler yaptığınızı görsün, fakat şeref ödülleri almak için değil, bilakis sadece iyi 

örnekler ve dersler vermek ve hakikatime şahitlik etmek için bunları yapın. (139, 56 – 58) 

195. Ruhunuz “ruhsal vadiye (öbür dünyaya)” dünyadaki hayatı ve yaptığı işler hakkında hesap 

vermek için ulaştığı zaman, size en çok sorduğum şey, çevrenizdeki insanların yararı için neler rica 

ettiğiniz ve onlar için neler yaptığınız olacak. Sonra bu günkü sözlerimi hatırlayacaksınız. (36, 17) 

196. “İkinci Devirde” insanlık bana ağaçtan bir çarmıh verdi ve insanlar beni o çarmıhın kurbanı 

olarak yargıladı. Ama ruhumda diğer bir ağır ve kanlı şey taşıdım: O da sizin kusurlarınız ve 

nankörlüğünüzdür. 

197. Sevgi ve fedakârlığın çarmıhını çevrenizdeki insanlar için omuzunuzda taşımaya ve böylece 

bana ulaşmaya muktedir olur muydunuz? Bakın, işte onun için sizi bu dünyaya yolladım; ondan 

dolayı da bana geri dönüşünüz göreviniz yerine getirilip bittiği zaman, olacak. Bu çarmıh vaat 

edilen krallığın (cennetin) kapısını açan anahtar olacak. (67, 17 – 18) 

198. Sizden her şeyi arkanızda bırakmanızı “İkinci Devirde” izimden gitmiş olan insanlardan 

istediğim gibi, istemiyorum. Onların arasında bazısı anne-babasını, diğeri hayat arkadaşını, evlerini, 

sahili, balıkçı teknesini ve ağlarını terk ettiler – bütün bunları Jesus´un izinden gitmek için terk 

ettiler. Bu devirde kanınızı akıtmanız gerektiğini de söylemiyorum. (80, 13) 

199. Siz ruhen ve fiziksel olarak değişmelisiniz, atalarınızdan kalma miras olan birçok adetleriniz ve 

gelenekleriniz ruhaniyete yer açmak için hayatınızdan kalkmalıdır. (63, 15) 

200. “Ruhaniyetin” ne demek olduğunu şu an hepiniz anlamıyorsunuz, ne de sizin içten yükselişe 

ulaşmanızı neden istediğimi kavrayabiliyorsunuz. Eğer siz sizden ne istediğimi bile açıkça 

anlamadıysanız, kanunlarıma karşı istekle itaatli olabilir misiniz? 

201. Ama bazıları Usta Jesus´un öğrencilerine ilham olarak verdiği ideali anlıyorlar ve onlar O´nun 

izahatlarının izinden gitmek için acele edecekler. (261, 38) 

202. Eğer gerçekten ruhta gelişmenin ustası olmak istiyorsanız, metanetli, sabırlı, öğrenmeye hırslı 

ve dikkatli olmalısınız, çünkü o zaman yolunuzda azar azar eserlerinizin meyvesini toplama fırsatına 

sahip olacaksınız ve böylece ışık ve gerçek yaşamın kavranması olan tecrübe kazanacaksınız (172, 

9) 

203. Size yeni bir ders getiriyorum, bu yolla Tanrı’nın insanlar için belirlemiş olduğu dünyada ruhen 

yaşamayı öğreneceksiniz. 
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204. Size çoktan “ruhaniyetin” ne dindarlık, ne de dini fanatizm veya doğaüstü pratikler olduğunu 

söyledim. Ruhta gelişme ruhun bedenle ahengidir, Tanrı’nın ve insanların kanunlarına uymaktır, 

sadelik ve hayatta (ruhi) temizliktir, Baba´ya kesin ve derin imandır, Tanrı’ya, insanlara hizmet 

etmek yoluyla güvenle ve sevinçle hizmet etmektir, ahlaki ve ruhi mükemmelleşme idealidir. (279, 

65 – 66) 

205. “Göksel merdivenin yedi basamağının” anlamını kendinize soruyorsunuz ve Ustanız kesinlikle 

şunu söylüyor: Yedi sayısının anlamı ruhaniyettir, seçtiğim İsrail halkında görmek istediğim 

ruhaniyettir. 

206. Siz bütün yetenekleriniz ve gelişmiş hünerlerinizle bana gelmelisiniz. Gelişmenizin yedinci 

basamağında veya etabında bana ulaşacaksınız ve sizi kabul etmek için cennetin kapılarının 

açıldığını göreceksiniz. (340, 6) 

207. İnsanlar tamamen ruhi gelişmeye ulaşmadıkları sürece, maddi kiliselere ihtiyaçları olacak ve 

gözlerinin önüne benim yanlarındaki varlığımı hissedebilmelerini sağlayan heykeller ve resimler 

koyacaklar. 

208. Ruhta gelişmenin veya insanların materyalizminin derecesini onların dini ibadet şekillerinden 

anlayabilirsiniz. Materyalist kişi beni dünyanın eşyalarında arar ve beni dileğine göre göremezse, 

benim onun gözünün önünde olduğu duygusunu veren bana herhangi bir şekil verir. 

209. Beni ruh olarak kavrayan kişi, beni içinde, dışında ve çevresini saran her şeyde hisseder, çünkü 

o kişi benim kendi tapınağım oldu. (125, 49 – 51) 

210. Bana ruhsal hürmet gösterin ve altın ve cevahirle süslü kiliseler ve kürsüler yapan, uzun hac 

gezileri yapan, kendisine kaba ve şiddetli işkenceler yapan, ezbere dualar eden (dua ederken kalbi 

başka yerde olan) ve uzun ibadetlerde diz çöken, ama kalbini bana henüz teslim etmeye muktedir 

olmayan kişiler gibi olmayın. Sizi vicdanınız yoluyla uyardım ve onun için size şunu diyorum: Yaptığı 

iyiliklerden söz eden ve herkese yayan kişinin göksel Baba’nın yanında hak ettiği hiçbir şey yoktur. 

(115,9) 

211. Kanunumu yerine getirmek için dua etmeli ve ruhunuzu hep Babanız’a doğru yükseltmelisiniz. 

212. Sizin tercihen dua etmek için ıssızlığı seçtiğinizi gördüm ve eğer dua yoluyla benden ilham 

almayı veya bana teşekkür etmeyi istiyorsanız, bunu yapmakla iyi ediyorsunuz. Fakat size ayni 

şekilde hangi durumda olursanız olun, dua etmenizi söylüyorum öyle ki, hayatınızın en zor 

durumlarında bir şeyi hafife almadan, kendinizi kontrol etmeden ve kendinize güveni 

kaybetmeden benim yanınızdaki varlığıma inanıp beni yardıma çağırın. (40, 34 – 35) 

213. Issızlıkta bana dertlerinizi anlatın, bana özlemlerinizin sırrını verin. Her şeyi bilmeme rağmen, 

ruhunuz mükemmel bir diyalogla Babanız’la ilişki kurmayı öğreninceye dek, yavaş yavaş kendi 

duanızı ifade etmeyi öğrenmenizi istiyorum. (110, 31) 

214. Duanın etkisinin bilincine vardınız ve dua ettiğiniz zaman, hem ruhi bir sıkıntınızı önlemek, 

hem de maddi sıkıntınızın çözümünü bulmak için duadaki sonsuz gücü kavradınız. 

215. Bütün benliğinizin Tanrı’ya doğru yükselmesini sağlamak ve kalbinize O´nun sevgisinin verdiği 

teselliyi bulması için çoğu kez “Baba” kelimesini söylemenizin yettiğini hatırlayın. 

216. Bilin ki, her ne zaman kalbiniz içtenlikle beni anarsa, benim ruhum da sevinçle sarsılır. 
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217. Bana “Baba” derseniz, bu isim içinizden gelirse, sesiniz cennette duyulacak ve Tanrı’nın 

bilgeliğinden bir gizemin çözümünü almış olursunuz. (166, 49 – 51) 

218. Rica etmeyi, beklemeyi ve almayı beklemeniz ve size verdiklerimi diğer insanlara vermeyi asla 

unutmamanız gereklidir, en büyük hak etmiş olmuş şeyler onlardadır. Her gün savaşlarda ölenler 

için dua edin. Temiz kalbiyle dua edenlerin 1950 yılından önce savaşta ölenlerin ruhen ışığa 

canlanması için duasını yerine getireceğim. (84, 53) 

219. Bugün siz henüz öğrencisiniz ve size verdiğim dersleri anlamaya muktedir değilsiniz. Fakat 

önce kalbinizle, düşüncelerinizle Tanrı’yla konuşun ve O size benliğinizin içinde yanıt verecek. 

Vicdanınızda konuşan O´nun mesajı yavaş yavaş keşfedeceğiniz berrak, bilge ve sevecen bir ses 

olacak ve sonra o sese alışacaksınız. (205, 47) 

220. Eğer size bütün dinlerin görkemi, gücü ve şatafatının yok olması gerektiğini söylüyorsam, ne 

şaşın, ne de kızın. Ve bu gerçekleştiği zaman, sevgi ve hakikate acıkmış insan kitlelerinin 

yaklaşacağı ruhsal sofra hemen kurulmuş olacak. 

221. Bu sözleri duydukları zaman, birçok insan bu sözlerin benim olduğunu inkâr edecekler. Fakat 

onlara neden kızdıklarını ve aslında neyi savunduklarını soracağım. Hayatlarını mı? Bunu 

savunuyorum. Kanunumu mu? Onların ayni şekilde ben bekçisiyim. 

222. Korkmayın, çünkü hiç kimse benim davamı savunmakla ölmeyecek; sadece kötü ölecek, çünkü 

iyilik, hakikat ve adalet ebedi sürecek. (125, 54 – 56) 

223. Bu bilimci ve maddeci dünya bir kere daha ruhen gelişme eğilimini hissedeceğini inanılması 

imkânsız mı sanıyorsunuz? Hiçbir şeyin inanılması imkânsız olmadığını söylüyorum, çünkü benim 

gücüm sınırsızdır. Ruhunuz için içten (Tanrı’ya doğru) yükseliş, iman, ışık ve iyilik bedeniniz için 

yemek, su ve uykudan daha çok zorunlu gerekliliktir. 

224. Ruhunuzun yetenekleri ve becerileri ve özellikleri uzun zaman boyunca uyumuş olsa bile, 

benim seslenişimle onlar uyanacaklar ve ruhen gelişmenin insanlara bütün mucizeleri ve 

vahiyleriyle geri dönmesini sağlayacak ve bunlar geçmiş zamanlardakilerden daha büyük olacak, 

çünkü siz şimdi bunları daha iyi anlayacak durumdasınız. (159, 7 – 8) 


