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431. Hayatınızda daha fazla hatalar yapmamak için öğretimi kavrayın; çünkü insanlara sebep olduğunuz her
incitme, ister sözle, isterse eylemlerinizle olsun, uzlaşmaz sitemlerle unutulmaz bir hatıra olarak
vicdanınızda kalacak.
432. Size bir kez daha hepinizin gerekli olduğunu söylüyorum öyle ki, Tanrı’nın planı gerçekleşsin ve böylece
ruhi sefillik insanlar arasında son bulsun.
433. Bencillik var olduğu sürece, acılar da varlığını sürdürecek. Kayıtsızlığınız, bencilliğinizi ve
aşağılamalarınızı sevgiye ve empatiye dönüştürün ve hemen huzurun size geldiğini göreceksiniz. (11, 38 –
40)
434. İnsancıl hayatınızda ilerlemeye çalışın, fakat asla fazla hırsın size egemen olmasına izin vermeyin;
çünkü o zaman özgürlüğünüzü kaybedeceksiniz ve materyalizm sizi köle yapacak. (51, 52)
435. Hatalarınızı affediyorum, ama ayni anda sizi düzeltiyorum öyle ki, kalbinizden bencilliği atın, çünkü o,
ruhu en aşağıya çeken zaaflardan birisidir.
436. Sizin vicdanınız yoluyla sizi etkiliyorum öyle ki, siz kardeşleriniz arasında görevlerinizi hatırlayın ve size
“İkinci Devirde” öğrettiğim gibi yolunuzda sevgi eserleri ve af ekin. (300, 29)
437. Bugün sizi maddenin gücü ve dünyanın etkisi egoist yaptı. Ama madde ebedi değil, dünya da ve
dünyanın etkisi de ebedi değil ve yaşamın ve zamanın efendisi olan ben adaletimin sabırlı Hâkim´iyim. Beni
inkâr edenleri yargılayamazsınız, çünkü o zaman sizi onlardan daha suçlu bulacağım.
438. Cellatlarımı yargılamak için sesimi yükselttim mi? Onları sevgi ve uysallıkla kutsamadım mı? O kişilerin
çoğunun bu hatalarından ötürü bir ara dünyada doğru yolu kaybetmiş olup bugün ise arınmış olarak ruhsal
dünyada yaşadıklarını keşke bir bilseydiniz! (54, 47 – 48)
439. Çevrenizdeki insanların gizli duygularını ortaya çıkarmaya çalışmayın, çünkü her yaratıkta sadece benim
bilebildiğim bir gizem vardır. Fakat siz için kutsal olması gereken o şeyi keşfederseniz – o sadece kardeşinize
ait olduğu için – onu herkese bildirmeyin, bu perdeyi açmayın, onu daha çok örtün.
440. Ne kadar sık insanları kardeşinin kalbini onun ahlaki ve ruhi çıplaklığını ondan zevk alıp hemen herkese
yaymak için keşfedinceye kadar incelediğini gördüm.
441. Bir insanın özel hayatının kutsallığını bozan kişilerden hiç biri, eğer birisi onu hayat yolunda rezil edip
alay ederse, şaşmasın. O kişi onu ölçen adaletin arşını diye söylemesin; çünkü o çevresindeki insanları
adaletsizliğin arşını ile ölçmüş olacak.
1

442. Diğer insanlara dikkat edin, rezil edilenleri merhametinizin mantosuyla örtün ve zayıfları insanların
dedikodu hevesine karşı savunun. (44, 46 – 48)
443. “Caddelerde ve sokaklarda” dolananların ve geçmiş zamanların olaylarından söz edenlerin ve
kehanetleri yorumlayanların veya vahiyleri açıklayanların hepsi benim elçilerim değildir; çünkü onların çoğu
benim mesajlarımı kibirden, hayata küskünlükten veya insani çıkarlardan ötürü incitmek, yargılamak,
aşağılamak veya yaralamak ve hatta “öldürmek” için kötüye kullandılar. (116, 21)
444. Yola koyul, insanlık, yolu keşfet, bu yaşamın sebebini keşfet! Bir millet öbür milletle, birleşin, hepiniz
birbirinizi sevin! Bir evi öbür evden ayıran duvar ne kadar da çok incedir ve buna rağmen orada yaşayanlar
birbirlerine ne kadar da çok uzak! Ve ülkelerinizin sınırlarında – kaç tane şartın yerine getirilmesi isteniyor
öyle ki, yabancılar içeri girebilsin! Eğer siz bunu insanlar arasındaki kardeşlerinize yaparsanız, öbür
dünyadakilere o zaman ne yaptınız? Onlarla kendi aranıza bir perde çektiniz – eğer o unutkanlığınızın
perdesi değilse, o zaman bir sis gibi olan bilgisizliğinizin perdesidir. (167, 31)
445. Sadece sınırsız güç hırsını tatmin etmek için yaşayan insanlara ve bununla Ben Yaratan’ın insanlara
verdiği hakkına aldırmadan, çevresindeki insanların hayatını çiğneyenlere bakın! Onların eserlerinin sadece
haset, nefret ve açgözlülükten söz ettiğinin vargına varıyor musunuz? Yani tam öyle insanlara ışığa çok
ihtiyacı olmayanlardan daha çok dua edin.
446. Size sebep oldukları bütün acılar için o insanları affedin ve temiz düşüncelerinizle akıllanmalarına
yardımcı olun. Onların etrafındaki sisi daha da yoğunlaştırmayın; çünkü eski eylemlerinin hesabını vermek
zorunda oldukları anda, onlara dua etmek yerine, kötü düşünceleriyle sadece karanlık yollayanlardan da
hesap soracağım. (113, 30)
447. Kanunda: “Benden başka diğer tanrılara tapmayasın” diye size söylendiğini hatırlayın. Buna rağmen
tapmak, onlara vergi ödemek ve hatta onlara hayatı kurban etmek için insanların hırsının yarattığı birçok
tanrılar var.
448. Benim kanunumun eskimediğini ve onun sizin bilincinizde olmadan, sürekli vicdan yoluyla size
seslendiğini kavrayın; fakat insanlar hâlâ pagan ve putperest.
449. Onlar (insanlar) bedenlerini seviyorlar, kendini beğenmişliklerine yağ çekiyorlar ve zaaflarına boyun
eğiyorlar; onlar için barışlarını ve ruhlarının geleceğini kurban ettikleri dünyanın definelerini seviyorlar.
Etlerine (bedene) hürmet ediyor ve bazen bunda yozlaşmış sınırına kadar ulaşıyorlar ve hatta eğlence
arzusuyla ölümü buluyorlar.
450. Dünyanın eşyalarını Babanız´dan daha çok sevdiğinize kendinizi ikna edin. Beni çevrenizdeki bir insanda
sevmekle ve bana hizmet etmekle ne zaman kendinizi bana kurban ettiniz? Ne zaman koyununuzu kurban
ediyorsunuz veya yardım etmek ve çevrenizdeki insanların başına gelen acıları dindirmek için sağlığınızı
tehlikeye atıyorsunuz? Benim öğretimin ilham olarak verdiği yüce ruhlu bir ideal için ne zaman ölümün
eşiğine kadar gittiniz?
451. Sizin için dünyada yaptığınız kültler ruhsal yaşama hürmet göstermekten daha önde geldiğinin farkına
varın. Neden size taptığınız diğer tanrılarınız olduğu ve onlara gerçek Tanrı’dan daha çok hizmet ettiğinizi
söylememin nedeni budur. (118, 24 – 26)
452. Günaha öyle alıştınız ki, hayatınız size en doğal, en normal ve en makbul görünüyor ve buna rağmen
Sodom, Gomorra, Babil ve Roma bütün kötü alışkanlıklarını ve günahlarını bu insanlığın üstüne yuvarlamış
gibi görünüyor. (275, 49)
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453. Siz bugün kötülüğe iyi dediğiniz, orada karanlığın olduğu yerde ışığı gördüğünüzü sandığınız ve gereksiz
olan şeyleri önemli şeylerden daha çok tercih ettiğiniz ruhun şaşkınlık devrinde yaşıyorsunuz. Ama benim
her zaman hazır ve yardımcı merhametim sizi kurtarmak için zamanında müdahale edecek ve size
uzaklaşmış olduğunuz ışıklı hakikatin yolunu gösterecek. (358, 30)
454. Bütün sınavlarda zafer kazanmak için Usta’nın size öğrettiğini yapın: nöbet tutun ve dua edin öyle ki,
gözleriniz hep uyanık olsun ve siz ayartmalara yenik düşmeyin. Kötünün sizi ayartmak, alaşağı etmek,
yenmek ve zayıflığınızdan faydalanmak için büyük bir sezgiye sahip olduğunu göz önünde bulundurun.
Keskin zekâlı olun öyle ki, eğer o size pusu kurarsa, siz onu keşfedebilmeyi becerin. (327.10)
455. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlık bu karanlıklardan ışığa giden yolu bulacak. Fakat bu adım yavaş
olacak. Eğer insanlar bir anda onları ayartmış olan bütün kötülüğü anlasaydılar, onlara ne olurdu? Onların
bir kısmı aklını kaybeder, diğerleri ise intihar ederlerdi. (61, 52)
İnsanlığın Arınması ve Ruhen Gelişmesi
456. Siz kanunu(mu) unuttunuz ve tabiat faciaları size benim adaletimi hatırlatıncaya dek, beklediniz:
kasırgalar, seller, depremler, kuraklıklar, su baskınları sizi uyandıran ve size benim adaletimden söz eden
seslenmelerdir.
457. İnsanlık bana bu devirde düşmanlık ve materyalizmden başka hangi diğer meyveyi sunabilir? Yıllarca
benim talimatlarımı duymuş olan bu halk da ayni şekilde beni hoşnut eden hasat sunamaz. (69, 54 – 55)
458. Adaletin çağrısını duymuyor musunuz? Bir bölgeden öbür bölgeye felaket getiren tabiat güçlerini
görmüyor musunuz? Eğer erdemli bir yaşam sürdürseydiniz, adaletimin kendisini böyle hissettirdiğine gerek
olduğuna inanıyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ben sizi ruhen temiz bulmuş olsaydım, sizi
arındırmaya hiçbir neden olmazdı. (69, 11)
459. İnsanlığa barış sağlamak şu an size imkânsız görünmesine rağmen, insanlık barış ve daha fazlası: ruhta
gelişmeyi yaşayacağını size söylüyorum.
460. Bu devir başlamadan önce dünya birçok musibet yaşayacak. Ama o acılar, hem bu dünyada, hem de
öbür dünyada, insanlığın iyiliğine olacak. O, insanların azgın kötülükleri, bencilliği ve zevki için “Buraya
kadar ve daha ileri gitme” gibi olacak.
461. Böylece denge sağlanacak; çünkü kötülüğün güçleri iyiliğin güçlerini yenemeyecekler.
462. Arınma, hep en hassas ve sevgili olanın başına geldiği için, o ceza olmadan, ceza gibi görünecek. Çünkü
o (arınma) yoldan uzaklaşmış veya yolu kaybetmiş olan ruhları gerçekten kurtarmak için bir araçtır.
463. Her kim dünyevi bakış açısından hüküm verirse, ıstırapta faydalı hiçbir şey keşfedemez; ama her kim
ölümsüz bir ruha sahip olduğunu göz önünde bulundurursa, ayni ıstıraptan ışık, metanet ve yenilenme
kazanır.
464. Eğer ruhen düşünecek olursanız, sadece sevgi olan bir Tanrı’dan ıstırap gelince, nasıl olur da o zaman
ıstırabın insanlığa bir bela olduğuna inanabilirsiniz?
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465. Zaman geçiyor ve o büyük sınavların görünmeye başlayacağı an gelecek ve barışın son bir izi bile
dünyadan çekilip gidecek ve insanlık kanunumun yolunu buluncaya dek ve ona durmadan “Tanrı yaşıyor!
Tanrı içinizde! O´nu tanıyın, hissedin, O´nunla barışın!” diye söyleyecek olan içindeki sesi duyuncaya dek,
barış geri gelmeyecek.
466. O zaman hayat tarzınız değişecek. Bencillik yok olacak ve herkes diğer insanlara faydalı olacak. İnsanlar
benim adaletimden yeni kanunlar yürürlüğe getirmek ve milletleri sevgiyle yönetmek için ilham alacaklar.
(232, 43 – 47)
466. Maddi açıdan da ayni şekilde değişme göreceksiniz: Nehirlerin suyu bol olacak, verimsiz tarlalar verimli
olacaklar, doğa güçlerinin alışılmış dengeleri yeniden geri gelecek, çünkü insanlar ve Tanrı arasında, insanlar
ve tanrısal eserler arasında, insanlar ve yaşamın Yaratan’ının dikte ettiği kanunlar arasında ahenk egemen
olacak. (352, 65)
468. Sevgili şahitler, endişelenmeyin. O kadar uzun zaman boyunca sadece dokunduğu, gördüğü ve sınırlı
zekâsıyla kavradığı şeye ve bilimiyle ispat ettiği şeylere inanmış olan bu materyalist insanlığın tinsel
olacağını ve beni ruhsal gözüyle görmeye ve hakikati aramaya muktedir olacağını bildiriyorum. (307, 56)
469. Eğer ruhen hazırlanmış olsaydınız, gözünüze çok büyük beyaz bir buluta benzeyen sonsuzlukta ruhların
sürülerini görebilirdiniz ve haberciler veya elçiler o buluttan ayrıldıklarında, onları bir ışığın kıvılcımları gibi
size doğru geldiğini görürdünüz.
470. Ruhsal gözünüz henüz her şeyi göremiyor ve ondan dolayı size öbür dünya hakkında, henüz görmeyi
beceremediğiniz şeylerden bahsetmeliyim. Ama size söylüyorum, zaman gelecek, siz görebileceksiniz ve şu
an kendinizi ondan uzak hissettiğiniz o harikulade yaşamdan zevk alacaksınız, ama o yaşam aslında
yakınınızda titreşiyor, çevrenizi sarıyor, aydınlatıyor, ilham veriyor ve durmadan kapılarınızı çalıyor. (71, 37 –
38)
471. Hassaslık, sezgi gücü, vahiy, kehanet, ilham, vizyon gücü, şifa yeteneği, içten gelen söz – bütün bunlar
ve diğer yetenekler ruhtan doğacaklar ve bunlar yoluyla insanlar insanlık için yeni bir çağın başladığını tasdik
edecekler.
472. Bazı insanlar ruhsal yeteneklerini dünyadan gizli tuttukları için bu yeteneklerin varlığından bugün
şüpheleniyorsunuz, çünkü onlar insanların tepkisinden korkuyorlar; yarın o ruhsal yeteneklere sahip olmak
en doğal ve en güze şey olacak.
473. “Üçüncü Devirde” size geliyorum, çünkü bedeniniz ve ruhunuz hasta. Sağlıklı kişinin doktora ihtiyacı
yoktur, ne de adil kişilerin arınmaya ihtiyacı vardır. (80, 5 – 6)
474. Bugün din adamlarına, hâkimlere ve öğretmenlere ihtiyacınız var. Fakat sizin ruhsal ve ahlaki
durumunuz bir kere yükseldiği zaman, ne bu desteklere artık ihtiyacınız olacak, ne de bu seslere. Her
insanda bir hâkim, ruhsal danışman, öğretmen ve bir ibadet kürsüsü olacak. (208, 41)
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