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Önsöz 

Tanrı’nın Üçüncü Devir için vahiyleri                                                                                                     
Meksika, 1884 - 1950 

Sevgili Kardeşlerim, 

İnsan benim “sloganlarımın” tükendiğini sanıyor – hayır, hayır, korkmayın! Eğer uzayın 
Yaratıcısı söz konusu ise, nasıl bir şey “tükenebilir” sona erebilir, sıkıcı olabilir, bomboş 
görünebilir…                                                                                                                                             
…ve hemen ne yapacağınızı da biliyorum: Google´da araştırmak…“Üçüncü Antlaşma”, bu 
yine ne ola ki? Varlığı doğru mu? Kim onu yazdı? Kaç yaşında? Nereli? 

Önceden bildireyim: Bu başlık altında da bir sürü çizgi roman resimleri, menfaat birlikleri ve 
inanılması güç aptalca şeyler gibi hurda bulacaksınız. Gerçek “Üçüncü Antlaşma’nın” 
ardında gerçekten büyük bir şeyin gizli olduğunu bunların en iyi “ispatı” olduğunu söyleyebilir 
miyim? 

Jackie ve ben, çok kez az kalsın her önemli kavram için uygun resim ararken müthiş şeyler 
ortaya çıktı. Ara sıra şeytani suratlar bilgisayarda göründü ki, ekrandakileri aşağı yukarı 
görüntülerken o tuştan duman çıktı. Birisi acaba “selfie” mi çekti? Şaka bir yana – Tanrı’yla, 
Jesus´la, kurtuluşla, kurtarmayla, peygamberlerle, vahiylerle ve sonsuz yaşamla vs. ilgili her 
iyi ve önemli ifade kötüler için müdahale, karışma ve bozmaya değer. Ondan ötürü size iyi 
nasihatim: O dokümanı kapın, okuyun ve hayrete düşün! Bilgisayarınıza yüklemek için 
hazırlandı. 

Arkadaşlar, göksel Babamız, Yaratanımız, Ustamız ve Kurtarıcımız´ın bize bildirdikleri tam 
anlamıyla dâhice! 
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Tanrı’nın Ruhu´nun Meksika´da etkisinden kaynaklanan toplam 66 yıldan son aşağı yukarı 
20 yılın kayıtları, Tanrı’nın bu etkinliğin 31 Aralık 1950 yılında sona ereceğini bildirmesiyle, 
yüzlerce büyük ve küçük cemaatlerden toplanıp 12 ciltte birleştirildi. Hizmetimize hazır olan 
ve 600 sayfadan fazla bu kısa kitap özetin özetidir. 

Meksika – ama neden… Kendime utan diye düşündüm… Hep bu kendini üstün görmeler – 
lütfen beni affedin, Meksikalı Kardeşlerim. Onu düzeltmeye çalışacağım. Hiçbir insan 
diğerlerinden daha iyi, daha kıymetli ve daha özel değildir. Ben o hataya düştüm, aynısını 
yapmayın,  sevgili Dostlarım. Jesus Christus´un bütün çocuklarına olan sevgisini gözlerimin 
önüne getirdiğimde, çok etkileniyorum. En kötü katil bile, eğer kalbi iyiliğe yönelirse, Tanrı’da 
iyilik ve merhamet buluyor. 

Okurken, oturun ve kemerlerinizi bağlı bırakın, çünkü Usta Jesus Christus açık açık 
izahlarıyla yanlış yorumlarımızı düzelteceğini, puta tapmamızı açığa vuracağını ve yanlış 
yollarımızı doğrultacağını söylüyor. Evet, O yapıyor – hem de nasıl! En büyük sevgi ve 
uysallıkla, ama açık ve anlaşılır şekilde. Bir sürü “gizemleri”  temizliyor, yanlış “yasakları” 
ortadan kaldırıyor ve manevilik, ruhun ilhamı ve hatta reenkarnasyon kelimelerini bile 
rahatlıkla kullanıyor ki, şaşkınlıktan birkaç kere gözlerimi ovalamak zorunda kaldım. Öyle 
şeyler açığa çıkıyor ki, bütün mezhepler bunları zındıklık olarak ilan ederlerdi, tabii ki günün 
birinde okusalar… Evet, okuyacaklar. Erken okumak geçten daha iyi. 

Örneğin, Rab şöyle diyor (Üçüncü Antlaşma, bölüm 17, mısra 167-170): “167. Christus´un 
öğretisi manevi idi, ama insanlar onu ritüellerle ve adetlerle daha aşağılarda olan insan 
ruhunun idrak seviyesine indirdiler.”                                                                  168. Siz, büyük 
vahiylerin geleceği Ruh Devrine girdiniz ki, o devirde tapınmada maddeleşme, dolandırıcılık 
ve eksiklik yok olacak. Her insan, ruhu yoluyla ruh olan Tanrı’yı tanıyacak. Bu yolla O´nunla 
mükemmel karşılıklı konuşma şeklini keşfedecek.                                 169. İnsanlar benim 
ruhumla karşılıklı konuşmayı bir kere öğrendiklerinde, kitaplara başvurmaya ve soru sormaya 
gereksinim duymayacaklar.                                                  170. Bugün onlar hâlâ 
kendilerinden daha çok bildiklerini sandıkları insanlara soruyorlar veya yazılarda ve 
kitaplarda hakikati bulma arzusuyla arıyorlar.                             

Sevgili Arkadaşlar, her şeye hazırlanın! Tanrı, Jesus Jehova Zebaoth kendi anlayışına göre 
ruhun “özgürlüğünü” gerçekten çok ciddiye alıyor.  

Ben şahsen Üçüncü Antlaşma´dan pek etkilendim, ayni zamanda kendi körlüğümü ve küçük 
inancımı gördükçe daha da küçüldüm. İyi ki, istediğimiz sürece bu sona erebilir. (Bu arada 
söyleyeyim: Bu kitap Swedenborg, Lorber, Mayerhofer´in yazdıklarının mükemmel devamı, 
Clare ve Timothy´nin yazdıklarının tamamlamasıdır.) 

Tanrı’nın zengin lütfu ve çeken sevgisi bizi kollarına alacak! 

Aşağıdaki sözler “Üçüncü Antlaşma’nın” önsözünden alınmıştır ve o her elde bulunan dilde 
filme çevrildi: 

…“İsterim ki, size verdiğim bu sözlerle benim kehanetlerimin gerçekleşmesiyle kitap ciltlerini 
birleştirin, sonra özetleri ve yorumlarını yapın ve çevrenizdeki insanların bilmesini sağlayın 
(bölüm 59,1).” 

…“İnsanlığın sonunda Üçüncü Anlaşma olarak kabul edeceği bu kitapla benim mevzumu 
savunun. İnsanlık sadece “İlk Devrin” kanununu ve Birinci ve İkinci Antlaşma´da yazılı 
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olanları biliyor. Ama Üçüncüsü birleştirecek ve insanların hazırlık ve anlayış azlığından ötürü 
değiştirdiklerini düzeltecek (bölüm 6, 9-10).” 

…“Size seslenen bu ses tanrısal Usta’nın sesidir. Bu söz, her şeyi Yaratan’ın sözleridir. Bu 

yapıtın özü, gelecekte bütün düzenlerin üstünde duracağı temel taş olacaktır. Her şeye gücü 

yeten, taştan kalplerinizi sevginin ve yükselmenin kutsal yerine çevirecektir. Sırf karanlığın 

olduğu yerde ışık yakacaktır.” 

 

Rota değişti… Üçüncü Antlaşma ile ilgili yeni yollar  

Rab bunları söylüyor:                                                                                                       

“Öğretilerimi çok az pekiştireceğinizi bildiğim için ve vahiylerimi yorumlarken düşeceğiniz 

hataları önceden gördüğüm için, size hakikatin ruhunu yollayacağımı söylemekle geri 

geleceğimi bildirdim öyle ki, o ruh birçok gizemleri açıklasın ve anlamadıklarınız konusunda 

sizi aydınlatsın.” 

Çünkü vahyimin temelinde bu devirde Sina Dağında olduğu gibi yıldırım ve şimşekle 

gelmeyeceğimi ve de insan olmayacağımı, sevgimi ve sözlerimi “İkinci Devir´de” olduğu gibi 

insanlaştırmayacağımı (Jesus Christus´da Tanrı olarak) bildirmiştim. Daha ziyade bilgeliğimin 

ışınında sizin ruhunuza geleceğimi, aklınıza ilhamın ışığıyla sürpriz yapacağımı ve kalbinizin 

kapısında ruhunuzun anlayacağı bir sesle sizi çağıracağımı bildirmiştim. O önceden 

bildirilenler ve vaatler şimdi gerçekleşiyor (Üçüncü Antlaşma, bölüm 1, mısra 44+ 45). 

Candan sevgili Kardeşlerim 

 “Üçüncü Antlaşma´yı” yayımladıktan sonra bize ulaşan haberler azdır. Şimdi ne diyeyim? 

Ben? Hiç… Ama Rab… Bir ah çektikten sonra kendime (bir kutudan) kutsal söz çektim ve şu 

yazılıydı: 

 “Bu şeyler oluyor. Ama devam etmenin zamanıdır. Evet, mesajı yayınla ve çoğunuz 

düşmanın (şeytan) kalbinize aşıladığı şeylerin farkına varıp rotanızı değiştirdiğinizi 

söylememe izin verin. Siz bana sevinç veriyorsunuz. Çok şey öğrendiniz ve kısa zamanda 

her şeyi ciddiyetle başardınız. Yani düşmanı şimdi daha da iyi tanıyorsunuz. Sizin için bir 

sonrasına lütuflarım var. Devam etmenin zamanıdır ve lütuflarımla ben gelinceye dek 

yaşamanızdır.” 

 

 “Sizin birkaçınız kutsamak amacıyla yağlandı (Bir vazife için Tanrı tarafından seçildi). 

Şimdiye dek yapmak isteyip de bir türlü cesaret edemediğiniz şeylerin içinizde nasıl 

çoğaldığını hissedebilirsiniz. Reddedileceksiniz, ama direnci göz ardı edin ve ilhama sarılın. 

Onu yeni doğmuş bir bebek gibi koruyun, çünkü o yaşam doludur, ama oldukları yerde 

kalmayı tercih edenlerin ve başarısızlıkla sonuçlanabilecek şeylere girişmeyen insanların 

alay ve aşağılamalarına karşı yaralanabilir türdendir. Ama size karşı düşmanın taktikleri 

hakkında biriktirdiğiniz bilgelik kesinlikle kullanmanız gereken bir şeydir. Düşmanın onu 

aklınızdan çalmasına izin vermeyin.” 

 (5 Mayıs 2016 tarihli, “Düşüş nasıl olur?” isimli Jesus´un Clare kardeşe mesajından) 

Arkadaşlar, o ilerliyor, gerilemiyor! Çoğunuz Jesus´un Clare´e verdiği mesajları dinliyor ve 

(sadece) okuyorsunuz. Çok azınız “Tanrı’nın trompetini” okuyorlar ve Jesus´un Jakob Lorber 

ve Gottfried Mayerhofer´e verdiği mesajlar daha da az okunur. Hepsi “Üçüncü Antlaşma” gibi 

ayni Tanrı’nın Ruhundan kaynaklanır. 
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Lütfen birkaç dakika bana kulak verin. Gördüğüm, okuduğum ve duyduğum ret ve panik. 

Kilise idmanlı ruhların gerginlik ve engel olmalarını hissediyorum. 

Aşağıdaki üç nokta ruhuma dokundu:                                                                                  

Rab´bin dili                                                                                                                           

Ruhumuzun gelişme durumu                                                                                              

Gelecekteki görevler 

Rab´bin dili                                                                                                                            

Kutsal Kitap İncil’i bildiğimizi söylüyoruz. Onu biliyor muyuz?  Mayerhofer´in yazdığı 

“Jesus´un 53 Vaizi” ve Lorber´in yazdığı “Jesus´un Kutsal Kitabın Açıklamaları” adındaki 

kitabi okumuş olan Tanrı’nın sözlerini bilmediğini kabul etmek zorundadır. Her düşüncede, 

her sözün açıklamasında yanıltıldığımızı görüyoruz. Kimin tarafından olduğu önemli değil. En 

kötüsü ise kendi dileğiyle yanıltılmış kalmak istemektir. Tanrı’nın dili bizim konuştuğumuz 

bugünkü dilden daha üstündür. O´nun bize öğretmek istediklerini – bizim 

kavrayamayacağımızı göz önünde tutarsak – dile getiremez. 

Okul yıllarımı hayal meyal hatırlıyorum. Hiçbir şey anlamadığımı kaç kere itiraf etmek 

zorunda kalmıştım. Öğrenim yıllarında her şey gibi yeni öğrenmem gereken şeylerle 

karşılaştım. Meslek hayatında da her gün yeni şeyler öğrenmem gerekiyordu. Tanrı, Jesus 

Jehova Zaboath´in yaratıkları, kurtuluş öğretisi ve kurtuluş planları konusunda başka türlü mü 

olsun? Biz tam olarak sonsuz, kudretli ve en sevecen Babamız konusunda her şeyi kavradık 

mı? Bu gerçekten aşırı cüret… Biz, eğer Tanrı’nın tekliflerini doğru anlamda kavrayıp, öğretip 

ve yerine getirmekle yaşam ilkemiz haline getirseydik, bizim şimdiki yaşamımız toplam 

insanlık olarak ulaşabildiğimiz seviyenin ışık yılı kadar aşağısında kalırdı. 

 

Ama biz, Tanrı’yı bildiğimizi, O´nun dilini anladığımızı ve kendi yorumumuza dayanarak 

O´nun dileğini bildiğimizi sanıyoruz… Sevgi dolu Baba’nın biz yaratıklarına verdiği sevgiyi, 

yardımı, merhameti ve sonsuz sabrı kalbinde hissetmelidir. Jesus, Nikodemus´a rüzgârı 

duyduğunu ve hissettiğini, ama nereden gelip nereye gittiğini bilmediğini, söylemedi mi? Biz 

de bazen kendimizi onun gibi hissederiz ve kibirden ölmemek için kendi önemsizliğimizi 

kavrarız. 

Ruhumuzun gelişme seviyesi                                                                                                 

Jesus Christus´un söylediği gibi: “Bana tapmak isteyen bunu ruhta ve hakikatle yapmalıdır.” 

Bu ne demektir? Ruhta? Kelimelerle değil mi? Ve hatta dudaklarıyla dile getirilen sözlerle bile 

değil? Bu nasıl olur? Sevgili Dostum, bunun yanıtını biliyor musun? 

Teoride evet, tamam. Bu demektir ki, kalbimizle Rab´be yöneliriz öyle ki, tutumumuz 

“hakikatle”, yani hakiki, içten gelen, inanç dolu ve sevgiyle Tanrı’yla bağlantı özlemidir. Bunu 

kim başarıyor? İçimizden hangisi Clare gibi Jesus Christus´u görüp sesini işitebiliyor ve kim 

Jakob Lorber gibi O´nu duyma lütfuna sahip? Her şeyi zaten çok iyi biliyoruz – Tanrı’yı da 

biliyoruz. Tanrı, O´nu hayal ettiğim gibi olmak zorunda… 

Birisi İncil’i bildiğini sanırsa ve “Üçüncü Antlaşma” ile yüz yüze gelirse, bu birinci sınıflılara 

cebir ödevi verilmesine benzer. Ah, içinde harfler var. Harflerin matematik ödevinde işi 

yoktur… Sadece zaman ayırıp da açık ruh ve geniş kalple Tanrı’nın BÜTÜN bize bıraktığı 

yazılara bakıp AYNI ZAMANDA Tanrı’yla bağlantıyı arayan insan, yavaş yavaş, ama 

kesinlikle O´nun dilini öğrenir, dilsel sözvarlığını devralır ve hatta O´nun bize alışılmamış 

gelen düşüncelerini kabul eder. 

Clare´in 8 Agustos 2016 tarihli mesajında Jesus´un sözlerini okuruz: “Size sesleniyorum, 

Benim tatlı Gelinlerim, çünkü sizi ilerletmek istiyorum. Mıntıkanızı genişletmek istiyorum ve 
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size ruhsal hediyelerin tacını takmak istiyorum. Ama önce bu hayatın enkaz yığınını yok 

etmem, dinin eski ve külüstür arabasını ve benim kim olduğum hakkındaki insancıl 

kavramları da ortadan kaldırmam gerekir.” 

Görevler                                                                                                                               

Yaşam değişmedir. Uzun süre ziyaret etmediğimiz bir yer gözümüze değişik gelirse, problem 

o “yerde” değildir. Problem bizim orada bir süre olmayışımızdadır. Alışık tecrübelerin üstünde 

dinlenen kişi, ilerlemeyi kaçırır. Sonra kalkan trene yeniden atlamak istiyorsak, çevremiz 

aniden bambaşka görünür. Önemli değil! Ruhunu aç – Rab´le bağlantını sağla – O´nun 

düşüncelerini dinle, öğren ve sevin! 

Reenkarnasyona (yani ölen bir insanın bir kere daha insan olarak doğmasına) kim karşı 

gelir? Bu ne demektir? İncil’in insanın bir kere yaşaması ve ölmesi kaçınılmazdır  (İbraniler 

9,27) demesi, ölüm olayının bir kereliğini bildiren bir terim midir? Hayır, Arkadaşlar, bu 

dünyaya karşı ölümümüzdür, yani maddi şeylerden vazgeçmemizdir. “Sonra da 

yargılanmamız” da dünyaya karşı ölümümüzden sonra ayni şekilde yargılanmamızın da 

onunla “birlikte ölmesidir!” Bir kere daha yaşam sınavından geçmek senin veya benim 

ruhuma faydalı ise, onu minnettarlıkla Rab´bin elinden kabul ediyoruz. 

Şu alıntı konusunda bana inanan birisi var mı: “Ben ama şunu söyledim: ‘Sağlam inançlı 

insanlara su, sert toprak gibi olduğundan emin olduğunuz için, zevk gezintimize şimdi devam 

etmek istiyoruz.’” 

Eğer “Jesus” adı yerine orada “Theo” adı bu konuda söz konusu olsaydı, bana hiç kimse 

inanmazdı. Elbette Rab için hiçbir şey imkânsız değildir. Bunu Jakob Lorber´in “Yuhanna´nın 

Büyük Sevindirici Haber´i” adlı eserin ikinci cilt, bölüm 110 ve mısra 26´da okuyabilirsiniz.  

Eskiden Jesus´un yanında olan ve O´nun tarafından ayaklarını ayni şekilde suya basmaya 

davet edilen birkaç insan hangi görevlerle karşı karşıyaydı? Bunu yapabilir misin, sevgili 

Kardeşim? 

 

Görünüşe göre Yaratanımız bizi “suya” benzeyen yerde gezebilmemiz ve bilinmeyen 

mıntıkalara girmemiz için onurlu ve epey ilerlemiş sayıyor. Ve O: “Gel, korkma – dünyanın 

sonuna kadar seninleyim!” diyor. 

Sonuçta: Birçok sözde Tanrımız´ı tanırsak, bilmediğimiz birkaç düşünce yüzünden 

başarısızlığa mı uğrayalım? Ey insan, çok şey öğrenmen gerektiği kavra! Ve lütfen kilisenin 

talimatlarını unut. Bunlar insan çocuklarına insancıl nasihatlerdir, ama Tanrı’nın çocuklarına 

Tanrı’dan gelen nasihat değil. Ayrıca Grekçe “testament” kelimesi ve “antlaşma” kelimesiyle 

aynıdır. 

Bu anlamda iyi niyetli nasihatleriniz için size bütün kalbimle teşekkür etmek istiyorum, ama 

bu önemli doküman olan “Üçüncü Antlaşma´yı” silmeyeceğim, aksi takdirde ağır sonuçları 

olan gerileme olur. 

Tanrı sizinle olsun!                                                                                                                   

En içten kalple, sizin Theo 
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 I. CHRISTUS´UN GELİŞİ – ÜÇÜNCÜ VAHİY DEVRİ 

Bölüm 1 – Jesus Christus´un İkinci Gelişini Bekleyiş 

Kurtuluşa Tanıtıcı Şekilde Bakış 

1. Zamanın başlangıcında dünyada sevgi eksikti. İlk insanlar, Tanrı’nın kudretini – o ruhun 
özünü ve bütün yaratılanların kaynağını - hissetmekten ve anlamaktan çok uzaktaydılar. 

2. Tanrı’ya inanırlardı, ama O´nun sadece kudretli ve adaletli olduğuna inaniyorlardı.  
İnsanlar, Tanrı’nın dilini tabiatın elementleri yoluyla kavradıklarına inanıyorlardı. Ondan 
dolayı tabiatı ılıman ve barış içinde gördüklerinde, Tanrı’nın insanların eylemlerinden 
memnun olduğunu düşünüyorlardı. Ama tabiat güçleri kudurduğunda, kendisini böyle 
gösteren Tanrı’nın öfkesini tanıdıklarını sanıyorlardı. 

3. İnsanların kalbinde, öfke ve intikam duygusu taşıyan korkunç bir Tanrı tasavvuru oluştu. 
Tanrı’yı incittiklerine inandıkları zaman, O´na hayvanları sunakta yakmakla kurban ederek ve 
kurban hediyeleri vermekle O´nunla barış ümidiyle teklifte bulunuyorlardı. 

4. Size söylüyorum, o kurban hediyeleri Tanrı’ya olan sevgi ilhamından gelmiyordu. O 
Tanrı’nın adaletinden ve cezasından korku, ilk insanları Rab´be haraç vermeye sürüklemişti. 

5. Tanrı’nın Ruhu´na sadece Tanrı diyorlardı, ama asla Baba veya Usta demiyorlardı. 

6. Tanrı’nın adalet olduğunu, ama harika bir adalet ve her şeyden önce O´nu yaratıklarını 
seven Baba olarak öğretmeye başlayanlar ilk peygamberler ve İsrailoğullarının soy 
babasıydı. 

7. İnsanlık adım adım ve yavaş yavaş ruhsal gelişme yolunda ilerliyor ve hac gezisini 
sürdürüyordu. Bir çağdan öbür çağa geçip Tanrı’nın her zamanda verdiği vahiyler yoluyla 
azar azar tanrısal gizemi öğrenmeye başladı. 

8. Yine de insan tanrısal sevgiyi tamamen tanımaya ulaşamadı, çünkü ne Tanrı’yı gerçekten 
bir baba gibi seviyordu, ne de Tanrı’nın her zaman ona olan sevgisini kalbinde hissetmeye 
muktedirdi. 

9. Mükemmel sevginin (yani Tanrı’nın) insan olması gerekliydi. “Söz” insan olup insanlar için 
dokunulabilir ve görülebilir olmasıyla, Tanrı insanları ne kadar çok ve nasıl sevdiğini nihayet 
böylece görmelerini sağladı. 

10. Jesus´ta Baba’nın varlığının herkes farkına varmadı. Nasıl farkına varsınlar ki? Jesus 
alçak gönüllü, halden anlar ve O´nu incitenlere karşı bile sevgi doluydu. Tanrı’nın 
düşmanlarına karşı güçlü, gururlu, yargılayıcı ve O´nu incitenlere karşı çok korkunç olduğunu 
sanıyorlardı. 

11. Birçoklarının O´nu reddettiği gibi, birçokları da O´na, kalbin derinliklerine kadar giren o 
söze inandılar. Öyle ki, ağrılara ve şifasız hastalıklara okşamayla, merhamet dolu bakışla ve 
ümit dolu sözle şifa getirdi. Yeni bir dünyanın vaadi, ışık dolu bir yaşam ve adalet olan, o 
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Baba’nın direktifi birçok kalpten silinemezdi, çünkü o tanrısal insan (Jesus) Baba’nın 
hakikatiydi ve insanların bilmediği ve onun için de sevemediği tanrısal sevgiydi. 

12. En yüksek hakikatin tohumu ebediyen insanlığın kalbine ekilmişti. Christus tohum ekendi 
ve hâlâ tohumunu koruyor. Bundan sonra o meyveyi ambarına kaldıracak ve hep onda 
sevinç bulacak. Sonra O sözlerinde: “Açım!” veya “Susuzum!” demeyecek, çünkü O´nu 
çocukları onları başlangıçtan beri sevdiği gibi nihayet sevecekler. 

13. Elçiler, Christus hakkında sizinle kim konuşuyor? O´nun kendisi. 

14. İnsanlık, O benim, seninle yeniden konuşan o “söz”. Tanıyın beni, mütevazı 
görünüşümden ötürü benim varlığımdan şüphelenmeyin. Bende gurur olamaz. 

15. Dünyada benim eskiden hayat yolumu tanıyın. Alçakgönüllü doğduğum gibi, alçakgönüllü 
öldüğümü ve yaşadığımı hatırlayın. (296, 4- 16) 

Ümitler ve Bekleyişler 

16. “İkinci Devirde” sizden ayrılışımdan sonra, nesilden nesile bana inancını muhafaza 
edenler tarafından benim yine gelişim beklendi. Anne-babalardan çocuklara tanrısal vaat 
bildirildi ve benim sözüm özlemle ikinci gelişimi görmek için yaşatıldı. 

17. Her nesil, Tanrı’nın sözünün gerçekleşeceği beklentisiyle Tanrı’nın rahmet yağdırdığı 
insan olduğuna inanıyordu. 

18. Böylece yıllar geçti ve nesiller de bu dünyadan göçtü. Vaatlerim zamanla kalplerden daha 
daha atıldı ve nöbet tutmak ve dua etmek unutuldu. (356,4 – 5) 

19. Dünya sınavlar içinde, milletler üstlerine düşecek adaletimin bütün yükünü hissediyorlar. 
Işığım, sizi çağıran sesim kendisini bütün dünyada hissettiriyor. 

20. İnsanlar yanlarında varlığımı hissediyorlar, benim üstlerine gelip de duran evrensel 
ışınımın farkına varıyorlar. Bu eseri (Meksika´da verdiğim vahyimi) bilmeden beni seziyorlar. 
Sözümü duymadan ruhlarını bana doğru yükseltip soruyorlar: “Rab, hangi devirde yaşıyoruz? 
İnsanların karşılaştığı musibetler ve acılar ne anlama geliyorlar, Baba? Bu dünyanın 
inlemesini duymuyor musun? Yine geleceğini söylemedin mi? Ne zaman geleceksin, ya 
Rab?” Ve her inanç grubunda ve din birliğinde çocuklarımın ruhu yükselip beni arıyor, rica 
ediyor, soruyor ve bekliyorlar. (222,29) 

21.  İnsanlar bana soruyorlar ve söylüyorlar: “Rab, eğer sen varsan, diğer zamanda 
dünyamıza kadar insan olarak gelmene rağmen, neden bize vahyini yollamıyorsun? Neden 
bugün gelmiyorsun? İmansızlığımız senin bize yardıma koşmanı engelleyecek kadar büyük 
mü? Hep yitikleri, körleri ve cüzzamlıları aradın, dünya şimdi onlarla dolu. Senin 
merhametine sebep olamıyor muyuz?” 

22. “Elçilerine insanlara geri döneceğini ve şimdi gördüğümüze inandığımız gelişinin 
işaretlerini vereceğini söylemiştin. Bize yüzünü neden göstermiyorsun?” 
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23. Bakın, onların yanında olduğumu hissetmeden insanlar beni bekliyorlar. Ben onların 
gözlerinin önündeyim ve onlar beni görmüyorlar; onlara konuşuyorum, sesimi duymuyorlar ve 
beni nihayet bir an gördüklerinde, beni inkâr ediyorlar. Ama ben, bana ümidini kesmeyenlere 
şahitliğimi yapacağım ve beni bekleyenleri bekleyeceğim. 

24. Size doğrusunu söyleyeyim, vahyimin işareti bu devirde büyüktü. Irmak gibi insan 
kanlarının toprağı sulayarak akması bile, Kutsal Ruh olarak aranızdaki varlığımın zamanını 
gösterdi. (62,27 – 29) 

25. Hiç kimse benim yanınızdaki varlığımdan hayrete düşmesin. Jesus yoluyla size olayları 
hakikatin ruhu olarak benim beyanımı bildireceğimi gösterdim. Gelişimin ruhen olacağını da 
söyledim ki, hiç kimse asla gelmeyecek olan maddi ortaya çıkışımı beklemesin. 

26. Hâlâ Mesih´i bekleyen - onların beklediği şekilde gelmeyen - Yahudi milletine bakın, 
çünkü Hakiki çoktan geldi ve O´nu tanıyamadılar. 

27. İnsanlık, benim ikinci gelişimi size vaat ettiğim gibi değil de, kendi inancınıza göre 
beklemek istediğiniz için, benim yeni vahyimi kabul etmek istemiyor musun? (99,2) 

28. Dünya yeni bir Mesih beklemesin. Size yine gelmeye söz verdiğim gibi, gelişimin ruhen 
olacağını bildirdim, ama insanlar beni karşılamak için hazırlık yapmayı hiç bilmedi. 

29. Eskilerde insanlar Tanrı’nın Jesus´ta gizli olabileceğinden şüphelendiler. Jesus´u her 
insan gibi sandılar ve de herhangi birisi gibi gariban. Buna rağmen Christus´un kudretli 
eylemlerinden ötürü insanlar sonradan bu dünyada doğup büyüyen ve ölmüş olan o insanın 
“Tanrı’nın sözü” olduğu kanaatine vardılar. Elbette bu devirde birçok insan gelişimi İkinci 
Devirde olduğu gibi, insan olarak gelirsem, kabul ederlerdi. 

30. Ruhen geleceğimin ispatları ve kendimi insanlığa duyurmam, edilen şahitliklere rağmen, 
herkes tarafından kabul edilmeyecek, çünkü materyalizm bazılarının gözlerinin üstünde siyah 
bir sargı gibi olacak. 

31. Kaç kişi Christus´un bu dünyada bir kere daha acı çekmesini ve O´nun varlığına ve 
yanında olduğuna inanmak için bir mucize yaratmasını istiyor. Elbette size doğrusunu 
söyleyeyim, bu dünyada ne doğduğumu gören bir ikinci yemlik, ne de ölümümü gören bir 
Golgota daha olacak. Şimdi gerçek yaşama dirilen herkes kalplerinde doğuşumu 
hissedecekler, ayni şekilde günah işlemeyi bırakmayanların hepsi benim ölümümü 
kalplerinde hissedecekleri gibi. (88,27 – 29) 

32. Bakın, ne kadar çok insan bu devirde eski yazıları inceliyor, peygamberler hakkında 
düşünüyor ve Christus´un onlara ikinci gelişi hakkında yaptığı vaatleri kavramaya çalışıyor. 

33. Onların ne nediklerini dinleyin: “Usta yakında”, “Rab, çoktan geldi.” veya “O, yakında 
gelecek.” Sonra da ilaveten: “O´nun gelişinin işaretleri açık ve ortada” diyorlar. 

34. Bir kısmı beni arayıp bana sesleniyor, diğerleri benim yanlarında olduğumu hissediyorlar, 
öbürleri ise benim ruhen gelişimi seziyorlar. 
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35. Ah, keşke herkes idraka susamış olsaydı, keşke herkes en büyük hakikatin bilgisine 
sahip olma hevesinde olsaydı! (239, 68 – 71) 

36. Bakın, her mezhep ve tarikatların insanları nasıl zamanı, hayatı ve olayları benim gelişimi 
bildiren işaretleri anlamak amacıyla inceliyorlar. Onlar, benim kendimi uzun zamandan beri 
bildirdiğimi ve yakında bu çeşit bildirimin sona ereceğini bilmeyen bilgisizler. 

37. Ama size şunu da söylüyorum. Beni o kadar çok özlemle bekleyenler, benim insanlara 
kendimi gösterme tarzımı yaşamış olsalardı, şaşarlardı, daha ziyade beni doğrudan doğruya 
reddederlerdi. 

38. Onlara sadece edilen şahitlikler ulaşacak ve bu yolla çocuklarımın yanında olduğuma 
sonunda inanacaklar. 

39. Siz de beni içten sabırsızlıkla beklediniz; elbette beni tanıyacağınızı ve bu devirde 
hizmetkârlarım olacağınızı biliyordum. (255,2 -4) 

İncil’in Vaatleri 

40. Jesus yoluyla verdiğim vahyimde Kutsal Ruh´un geleceğini bildirdim. İnsanlar onu 
anlayamadan O´nun Tanrı’nın içinde olan bilmedikleri bir ilah olduğuna inanıyorlardı, ama 
ben Kutsal Ruh hakkında konuştuğum zaman, insanlarla insan zekâsı yoluyla kendisi ruhen 
ilişkiye gireceği zamanı hazırlayan tek Tanrı hakkında konuştum. (8,4) 

41. Neden herhangi birisi yeni vahiylerim karşısında şaşırsın? Size doğrusunu söyleyeyim, 
eski zamanın patrikleri çoktan bu devrin gelişinden haberdardılar, diğer devirlerin vizyonerleri 
onu görmüştü ve peygamberler bildirmişti. Ben Jesus´un içinde dünyaya gelmeden önce, o 
insanlara verilmiş olan tanrısal bir vaatti. 

42. Elçilerime ikinci gelişimi bildirdiğimde ve insanlara geliş tarzımı elçilerime açıkladığımdan 
bu yana, o vaat verileli beri çok zaman geçti. 

43. Şimdi o zamanın akışı gözlerinizin önünde. Burada o kehanetler gerçekleşiyor. Kim ona 
şaşırmış olabilir? Sadece karanlıkta (bilgisizlik, tanımamak) uyuyanlar veya vaatlerimi 
içlerinden söküp atanlar. (12,97 – 99) 

44. Öğretilerimi çok az pekiştireceğinizi bildiğim için ve vahiylerimi yorumlarken düşeceğiniz 
hataları önceden gördüğüm için, size hakikatin ruhunu yollayacağımı söylemekle geri 
geleceğimi bildirdim öyle ki, o ruh birçok gizemleri açıklasın ve anlamadıklarınız konusunda 
sizi aydınlatsın. 

45. Çünkü vahyimin temelinde bu devirde Sina Dağı’nda olduğu gibi yıldırım ve şimşekle 
gelmeyeceğimi ve de insan olmayacağımı, sevgimi ve sözlerimi “İkinci Devir´de” olduğu gibi 
insanlaştırmayacağımı (Jesus Christus ´ta Tanrı olarak) bildirmiştim. Daha ziyade bilgeliğimin 
ışınında sizin ruhunuza geleceğimi, aklınıza ilhamın ışığıyla sürpriz yapacağımı ve kalbinizin 
kapısında ruhunuzun anlayacağı bir sesle sizi çağıracağımı bildirmiştim. O önceden 
bildirilenler ve vaatler şimdi gerçekleşiyorlar. 
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46. Işığımı görmek ve ruhumun yanınızda oluşunu hissetmek için biraz hazırlanmanız yeter 
ki, o ruh size geleceğini, öğreteceğini ve hakikati açığa çıkaracağını bildirmiş olan ayni 
ruhtur. (108,22 - 23) 

47. Korkudan ve tembellikten ötürü kendilerini ilerletmemiş birçok insan vardır ve Mesih´in 
gelmiş olduğunu kabul etmeden sadece Musa Peygamber´in kanununa uyarlar. Diğerleri ise, 
Jesus´a inanmalarına rağmen, vaat edilen teselli edici ruhu beklememiş olanlardır. Şimdi ben 
üçüncü kez size geldim ve siz beni beklemediniz. 

48. Melekler vahiyleri bildirdiler ve onların çağrıları gökleri doldurdu. Onları tanıdınız mı? O 
benim varlığıma şahitlik etmek için size gelmiş olan ruhsal dünyadır. Kutsal Kitap´ta yazılı her 
şey gerçekleşecek. Vuku bulan yıkım, insanların gurur ve kendini beğenmişliğini yenecek ve 
o – alçakgönüllü olduktan sonra – beni arayacak ve bana Baba diyecek. (179,38 – 39) 

49. O eski zamanda size şunu söyledim: “Size söylediklerim, size öğretmek zorunda 
olduğum şeylerin hepsi değil. Her şeyi anlamanız için önce benim gitmem ve size hakikatin 
ruhunu göndermem gerekir ki, o ruh söylediklerimi ve yaptıklarımı açıklasın. Size teselli eden 
ruhu sınavlar zamanında göndermeye söz veriyorum.” Ama o teselli edici, o açıklayıcı sizi 
aydınlatan ve size geçmişteki talimatları ve size şimdi verdiğim bu yenileri de anlamanıza 
yardım etmek için geri gelen benim. (339,26) 

50. Kalbinizin özlediği şifa veren balsam ve teselli bilgeliktedir. Ondan dolayı eskiden 
hakikatin ruhunu teselli ruhu olarak vaat ettim. Ama yolda duraklamamak ve de sınavlardan 
korkmamak için inanç zorunludur. (263,10 -11) 

Gerçekleşen İşaretler 

51. Çok az insan, yeni bir devrin başladığını ve benim insanlığa ruhen vahiy ettiğimin 
işaretlerini anladı. İnsanların çoğunluğu, hayatlarını ve çabalarını maddi ilerlemeye ayırıyorlar 
ve bu gaddar ve zaman zaman kanlı mücadelede amaçlarına ulaşmak için körler gibi 
yaşıyorlar, yönlerini kaybediyorlar, ne için mücadele ettiklerini artık bilmiyorlar, seher vaktinin 
parlak ışığını görmüyorlar, işaretlerin farkına varmıyorlar ve vahyimin bilgisini öğrenmekten 
çok uzaktalar. 

52. Bu insanlık, insanların öğretilerine ve sözlerine yıllar boyunca gönderdiğim vahiylerimden 
daha çok inandı. Adaletli Babanız´ın hissetmeniz ve inanmanız için her adımda gördüğünüz 
işaretlerden daha da büyük bir işaret yollamasını mı bekliyorsunuz ki, bunun önceden 
bildirilen hakikatin ruhunun vahyi olduğunu anlayasınız? Ah, siz küçük inançlı insanlar! 
Elçiler, neden size arasıra şunu söylediğimi şimdi anlayacaksınız: “Çölde size sesleniyorum, 
kimse olmadığı için duyan ve önemseyen yok.” (93, 27 - 28) 

53. Dünyada bütün insanların bu mesaja inanabilmeleri için, eski zamanda önceden bildirilen 
kehanet işaretlerini bütün dünyada hissedilebilir şekilde verdim ki, bu eski kehanetler benim 
gelişimi bildiren kehanetlerdi.  

54. Ondan ötürü bu iyi mesaj bütün milletlere ulaştığında,  o zamanda onlara söylenen her 
şeyi araştıracaklar ve inceleyecekler ve şaşkınlık ve sevinç içinde benim gelişim konusunda 
bildirilen ve vaat edilen her şeyin tamamıyla bir dileği, bir sözü ve bir kanunu olan Rab´be 
uygun şekilde gerçekleştiğini keşfedecekler. (251,49) 
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55. “İkinci Devirde” (Jesus´un dünyada yaşadığı zaman) elçilerime yeni vahiylerimin 
geleceğini bildirdim. Hangi işaretlerin o zamanı bildireceğini sorduklarında, birer birer onlara 
vereceğim ispatları bildirdim. 

56. Geleceğimi bildiren alâmetler en sonuncusuna kadar göründü. Bu işaretler Jesus´un 
önceden bildirdiği zaman olduğunu açıkladı ve şimdi size soruyorum: Eğer sizin iştirak 
edilmenizi sağladığım bu ruhsal bildiri hakikat değilse, neden o zaman Christus (inançlıların 
beklediği şekilde) görünen alâmetlere rağmen, görünmedi? Yoksa ayartıcı (şeytan) bütün 
yaratıklara ve tabiat güçlerine sizi aldatcak kadar egemen mi? 

57. Sahte peygamberlerin, sahte Christus´ların ve sahte kurtarıcılarını sizi ayartmasına yenik 
düşmemeniz için, sizi önceden uyardım. Yine de size bugün söylüyorum, canlanmış ruh, 
gelişme, idrak ve tecrübesinden dolayı o kadar uyanmıştır ki, onların aldatıcı tezgâhları 
hizmette olsa bile, ona karanlığı ışık olarak sunmak kolay değildir. 

58. Ondan dolayı size söyledim: Kendiniz körü körüne bir inançla bu yola sapmadan önce, 
istediğiniz kadar sınayın! Bu sözlerin hepiniz için verildiğini ve onların bir kısmının asla belli 
insanlar için ayırmadığımın farkına varın! Bu eserde, içinde herhangi bir öğretiyi sizden gizli 
tutmaya çalıştığım hiçbir kitap olmadığı görün. 

59. Elbette o “İkinci Devirde” elçim Yuhanna´nın ağzıyla size şunu söyledim: “Biri sesimi işitir 
ve kapıyı açarsa, onun yanına gireceğim; ben onunla, o da benimle, birlikte yemek 
yiyeceğiz.” Ayni şekilde bakireler hakkında benzetmeyi öğrettim öyle ki, bu devirde ona 
dikkat edesiniz. (63,79 -80) 

60. Eğer alâmetler ve musibetler yerine geldiyse ve ben ne bir havrada, ne de herhangi bir 

kilisede göründüysem, kendi sözüme aykırı davranamadığım için, benim kendi vahyimi 

herhangi bir yerde bildirmem gerektiğini dünya sezmiyor mu? (81,41) 

 

Bölüm 2 - Üçüncü Devrin Seher Vakti  

İlk Vahiy 

1. Bugün hatırlatma günüdür: Bugün gibi bir tarihte benim ilk konuşucularımı kutsadım ki, 
onlar yoluyla yeni talimat ve vahiylerimi bildireceğim. Peygamber İlyas’ın ruhu, Roque Rojas´ı 
Tanrı’nın kanunu olan yolu size hatırlatmak için aydınlattı. 

2. O anki merasimde, orada bulunanların ruhları, korkudan ve çok büyük bir sevinçten 
titriyordu, tıpkı İsrail´in kalbi Sina Dağı’nda, Tanrı’nın onlara kanununu bildirdiği anda ve 
Jesus´un elçileri Tabor Dağı’nda Jesus´un nurlanması Musa ve İlyas’ın O´nun ruhen sağ ve 
solunda durduklarını gördükleri anda titrediği gibi. 

3. O 1 Eylül 1866 yeni bir devrin başlangıcı ve insanlar için başlayan “Üçüncü Devir” adında 
yeni bir günün seher vaktiydi. 

4. O andan itibaren sonu gelmeyen birçok kehanetler ve Tanrı’nın insanlara binyıllardan beri 
verdiği birçok vaatler gerçekleşti. Siz, o zamanda dünyada yaşayan kadınlar ve erkekler, 
sizin zamanınızda onlar gerçekleşti. Acaba hanginiz o kehanetler beyan edilirken ve vaatler 
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edilirken bu dünyadaydınız? Sadece ben onu biliyorum, ama önemli olan size söz verdiğimi 
ve o sözleri şimdi yerine getirdiğimi bilmenizdir. 

5. Elçilerime ölümümden sonra son kez göründüğümde, üstünde durup göklere gittiğim o 
“bulutu” biliyor musunuz? Çünkü “bulutun” üstünde geri geleceğim gerçekten yazılıdır ve ben 
onu yerine getirdim. 1 Eylül 1866 yılında ruhum sembolik bulutun üstünde sizi yeni 
talimatıma hazırlamak için geldi. 1884 yılından sonra size talimatımı vermeye başladım. 

6. İnsan olup gelmedim, daha ziyade ruhen, ışında sınırlanmış olarak ruhumu bir insan 
zekâsında durup kalması için geldim. Bu benim dileğimle o devirde sizinle konuşmak için 
seçilmiş olan yöntemimdir. Bu sözüme olan inancınızı hesaba katacağım. 

7. Çünkü bu devirde sizi çölden geçirip vaat edilen ülkeye götüren Musa Peygamber 
olmayacak ve size yaşam sözünü kurtuluşa ve özgürlüğe giden yol olarak duyuran insan 
olan Christus da olmayacak. Şimdi sizin kulaklarınıza ulaşan bu yaratıkların insancıl 
sesleridir ve içinde varlığımı sürdürdüğüm tanrısal özü keşfedebilmeniz için ruhen gelişmeniz 
gereklidir. Ondan dolayı size, bu sözüme inanmanız takdire değerdir, diyorum, çünkü sözüm 
size mükemmel olmayan yaratıklar tarafından verilecek. (236,46 – 50) 

8. 1866 yılında bu eserin elçileri sayesinde ilk spiritüalizm cemaati oluştu. Ruhumun ışığında 
ve İlyas´ın öğretmenliği sayesinde o ilk öğrenciler, - şimdi tamamen elinize geçmiş olan - 
mesaj ışınlarını almaya başladılar. (255,10) 

Bütün Dünyada Mesajlar ve İzahlar 

9. Rab´bin yolunu hazırlamak için önce gelmesi gereken İlyas, kendisini ilk defa 1866 yılında 
insan aklı yoluyla bildirdi. İlyas´ın bildiri zamanına rastlayan, her alanda vuku bulan alâmet ve 
olayları keşfetmek için biraz zaman harcamak istemiyor musunuz? Yine o yıldızları inceleyen 
Eski Çağda sihirbaz denen alimler, gökyüzünde işaretlerin olduğuna – ki bu işaretler 
Tanrı’nın çağrısıydı –  tanıklık edecekler. (63,81) 

10. İnsanların bu sözümü duyduğu, kendimi çocuklarıma göstermek için seçtiğim bu yerin 
dünyanın o köşesindeki sadece tek yer olduğunu düşünmeyin. Çünkü size doğrusunu 
söyleyeyim, benim çeşitli tarzdaki bildirim evrenseldir. 

11. Size kendisini bildiren ve benim bildirimin yolumu insan zekâsı yoluyla hazırlayan İlyas,  
sadece sizin yaşadığınız bu ülkeye gelmedi. O dünyanın bir yerinden öbür yerine gidip 
başlayan Yeni Devri haber verdi ve Göklerin Egemenliği´nin yaklaştığını bildirdi. 

12. Her taraftan benim ikinci gelişimi haber veren sesler yükseldi: sarsılan doğa dünyayı 
yerinden oynattı, bilim yeni vahiylerden dolayı şaşkına döndü, ruhsal dünya*) insanların 
üstüne çöktü ve buna rağmen insanlık benim çağrılarıma, yeni bir çağın belirtileri karşısında 
sağır kaldı. 

*) Ruhsal dünya terimi öbür dünyada yüksek düzeylerde yaşayan ruhları, Tanrı’nın ışık 
dünyasında ışık ruhları ile ilgilidir. 

13. Tanrısal bir ışık seli, insanları kendi karanlığından çıkarmak için gökten yeryüzüne düştü. 
Ama bu insanlar –  bencil ve maddeleşmiş*), ruhunu mükemmelleştirmekten ve dünyada 
yaşamının ahlâken düzelmesiyle uğraşmaktan aciz – o ışığı sadece tahtlar ve güzellikler, 
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rahatlık ve vücutlarına eğlence ve de insanları yok etmeyi gerekli gördüklerinde silah için 
kullandılar. Gözleri benim ışığımın yoğunluğundan dolayı kamaşmıştı. Kibirleri ise kendi 
başlarına belâ oldu. Ama size onların hakikati bu ışıkla bulacağını, yolu keşfedeceğini ve 
kendilerini kurtaracağını söylüyorum. 

*) Maddeleşmiş terimi, ruhen gelişmiş teriminin tam tersidir, yani sadece maddi ve vücudun 
isteklerini yerine getiren bir yaşam ve düşünce tarzıdır. 

14. O ışığı aklıyla algılayabilenler ve Tanrı’nın mesajı olarak kabul edenler, vicdanlarının 
adımlarını ve eylemlerini yönlendirmesine izin verdiler. Çünkü Tanrı’nın yeniden geldiğini ve 
O´nun insanlarla birlikte olduğunu sezdiler. 

15. Çeşitli tarikat ve mezheplerin üyeleri beni kabul etmek istemiyorlardı. Kalpleri, onurları ve 
sahte büyüklükleri beni ruhen kabul etmeye engel oluyordu. Ondan dolayı bütün dünyada 
yeni bir çağın gelişini hisseden ve dua etmek ve Tanrı´nın verdiği ilhamı almak için ıssızlığı 
arayan gruplar, arkadaşlıklar ve birlikler oluştu (37,76 – 81). 

16. Geri gitmek üzere olduğumu bilmeden, benim ikinci gelişime hazırlık yapmaya çalışan din 
birlikleri vardır. 

17. Onların hepsini çağırdım. Aslında benim çağrım ve kendimi insanlara şu anda bildirdiğim 
söylentisi dünyanın her köşesine tanıklıklar ve benden söz eden ispatlarla ulaştı. 
Günahkârların yeni bir insan olması, imansızların Tanrı’ya dönmesi, “ölülerin” (ruhen) 
dirilmesi, şifasız hastaların şifa bulması, cinlilerin kurtulması ispatı gibi. 

18. Ama birçok insanı sağır, diğerlerini fiziki görünüşünden ötürü kendini beğenmiş ve bir 
kısmını da benim bildirimi ruhun hakikati olarak insanlara haber vermekte korkak buldum. 
Bana gelenlerin ve sevgime güvenenlerin hepsini kabul edip onlara öğretmenlik ettim. (39,17 
- 19). 

19. Bu zamanda yaşadığınız ruhsal olaylar ve benim size verdiğim vahiy ve kehanetlerim 
hakkında merakla sorular sormak için akın akın insanlar diğer ülkelerden bu millete 
gelecekler. 

20. Çünkü benim tanrısal ışınımın bu devrin insanlığına konuşmak için batıda bir yere gökten 
geldiğini söyleyen mesajlarım dünyanın çeşitli yerlerinde alındı.  

21. Zamanı geldiğinde, nasıl diğer halklardan ve milletlerden insanların sizi aramak için size 
geldiğini yaşayacaksınız. O zaman büyük mezheplerin adamları benim onlara 
yönelmediğime afallayacaklar. (276,45) 

22. Dünya, ne kadar da az benim yeni demecimle ilgileniyor! Nöbet tutanlar ve beni 
bekleyenler ne kadar da az ve uyuyanlar ne kadar da çok! 

23. Beni bekleyenler hakkında söyleyebilirim ki, onların hepsi benim yanlarında varlığımın 
gerçek biçimini bu devirde tahmin edemeyecekler. Çünkü bir kısmı eski inançlarının etkisi 
altında insan olarak geleceğimi sanırken, diğerleri her göze görülebilir bir kişi olarak gelmem 
gerektiğine inanıyorlar. Onların çok azı hakikati tahmin edip gelişimin ruhsal olacağını 
seziyorlar. 
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24. Hangi şekle gireceğimi, hangi saatte, hangi günde ve yerde dünyada kendimi 
göstereceğimi insanların bir kısmı kendilerine sorarken, insanların diğer kısmı ise herhangi 
bir görünüş biçimimi ve zamanını düşünmeden: “Usta çoktan aramızdadır. Ruhu olan ışığı 
bizi aydınlatıyor” diyorlar. 

25. Bu mesaj bütün kalplere ulaştığında, insanların bir kısmı için sevinç çığlığı anı olacak, 
çünkü bu olayda sezgileri ve inançlarının onaylandığını görecekler. Diğer insanlar ise benim 
mesajımın gerçek olduğunu reddedecekler, çünkü vahiylerimin gerçekleşme şekli ve tarzı o 
konudaki kendi inançları ile ahenk içinde değildir. (279,41 – 44) 

Tanrı’nın Yolunu Hazırlayan İlyas´ın Etkinliği 

26. Peygamber İlyas´ı “Üçüncü Devirde” dünyaya geri yolladım (bölüm 38´e bakınız). “İkinci 
Devirde” de onun geleceğini önceden bildirdim ve şöyle dedim: “Size doğrusunu söyleyeyim, 
İlyas aranızdaydı ve siz onu tanıyamadınız. Dünyaya geri döneceğim, ama size doğrusunu 
söyleyeyim: Benden önce İlyas dünyaya geri gelecek.” 

27. Usta’nın söylediği her söz gerçekleştiği için, İlyas “Üçüncü Devirde” benden önce 
insanların ruhlarını uyandırmak, Kutsal Ruh´un saatinin kapılarını açıp insan ruhlarına 
gözlerini açsınlar diye, İkinci Devrin eşiğinden Üçüncü Devre geçmek için hazırlanmaları 
gerektiğini sezdirmek için geldi. İlyas’ın bildirisinin “Üçüncü Devirde” anlaşılabilmesi için, 
dürüst bir adam yoluyla onun sözlerini söylettim. O adam Roque Rojas´dır. 

28. İlyas, bu adamı öbür dünyadan ruhen aydınlattı, ilham verdi, kuvvet verdi, başlangıçtan 
sona kadar ona gittiği yollarda önderlik etti. 

29. Elbette, İlyas’ın Roque Rojas´ı insanlar arasından seçtiğini gerçekten söylemiyorum. Onu 
(İlyas´ı) ben seçtim, merhametimle hazırlanmış olan ruhunu yolladım. Ona ayni şekilde 
benim tarafımdan hazırlanmış vücut verdim ve onun alçak gönüllü olduğunu ve Baba’nın 
onun alçak gönüllülüğü ve erdemi yoluyla büyük eylemler gerçekleştirdiğini biliyorsunuz. 
İlyas, peygamber, konuşucu, vizyoner ve önderdi. Her şeyden önce halka parlak bir örnek 
oldu. 

30. Kendi milleti İlyas ile eğlendi ve onunla alay etti. Çölde Musa Peygamber gibi İlyas tehdit 
edildi ve orada halkı için dua etmek ve sorumluluğunu üstlenmek amacıyla dağların zirvesine 
geri çekildi. 

31. O öğretmeni gibi rahipler ve din bilginleri tarafından aşağılandı ve yargılandı. Jesus gibi 
ona da inanan, izinden giden ve çevresinde olan insanlar çok azdı. Bazı insanları inandıran, 
diğerlerinde de şaşkınlık yaratan ellerinden şifa getiren güçler akıyor, mucizeler yaratıyordu. 
Bazı insanlar için ağzından kelimesi kelimesine gerçeklesen kehanetler çıkıyordu. Ağzı hasta 
kalplere teselli dolu nasihatler veriyordu. 

32. Onun ruhu büyük ilhamları alma gücüne sahipti ve diğer dürüstler, elçiler ve 
peygamberler gibi vecite gelebiliyordu. Ruhu bu dünyayı ve vücudunu terk edebilip ruhsal 
boyutlara ve alçak gönüllülükle Rab´bin gizli hazine odalarına girebiliyordu. Ruhunun 
yükselişi yoluyla İlyas kendisini ilk tanıklara Usta Jesus´un ışığı gelmeden önce bildirdi. 
(345,57 - 58)  
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33. Roque Rojas, bir gurup imanlı ve iyi niyetli kadın ve erkekleri topladı ve orada ilk 
toplantısının kucağında İlyas o habercinin aklı yoluyla konuşmakla kendisini vahiy etti: “Ben, 
Tabor Dağı’nda görünen Peygamber İlyas’ım.” İlk öğrencilerine ilk dersleri verdi. Ayni 
zamanda ruhen gelişme devrinin başlayacağını bildirip göksel Usta’nın (Jesus) ışınının 
yakında gelip halkına kendisini bildireceği kehanetini de verdi. 

34. Günün birinde, Roque Rojas´ın imanlılarla dolu sade toplantı yerine İlyas konuşucusunun 
aklını aydınlatmak için gökten geldi. Benim ilhamımla o imanlılardan yedi tanesini ki, bu yedi 
adam yedi mührü temsil ediyordu, kutsayıp görevlendirdi. 

35. Sonra, vaat edilen kendi bildiri anım geldiği zaman, yedi görevlendirilenlerden sadece bir 
tanesinin benim, halis damadın gelişini beklerken buldum. O kalp, bakire Damiana 
Oviedo´nundu. Onun aklı, sebat ve hazırlığına ödül olarak göksel ışının ışığını ilk olarak 
almaya layık görüldü. 

36. Damiana Oviedo İncil’deki altıncı mührü *) temsil ediyordu. Bu, bugünkü devri aydınlatan 
altıncı mührün ışığı olduğunun bir ispatı daha idi. 

*)Yuhanna´nın vahyindeki bu terim, yedi mühürden altıncısını temsil eder ki, bu mühür 
sembolleri kurtuluşu içeren üç devrin 7 çığrını tanımlar. (daha fazla bilgiler bölüm 38´de) 

37. Sadece birkaç insan Tanrı’nın yolladığının varlığını gerçekten hissedebiliyordu. Bir 
keresinde o çölde çağıran sesti ve yeniden insanların kalbini beklenen Rab´bin gelişine 
hazırladı. Böylece altıncı mühür açıldı ve içindekileri gösterdi ve bir adalet ırmağı ve ışık gibi 
insanlığın üstüne döküldü. Böylece birçok vaatler ve kehanetler yerine geldi. 

38. İlyas, Jesus ve Musa gibi ruhunuzun gözlerini aydınlattı öyle ki, Baba’yı görebilesiniz. 
Musa size: “İnsanları kendini sevdiğin gibi sev!” diye öğretmişti. Jesus size: “Birbirinizi sevin!” 
diye söylemişti. İlyas size: “İnsanlara merhametli olmanızı” teklif etmişti. Ona ilaveten: 
“Babam´ı bütün görkemiyle göreceksiniz” demişti. (81,36 – 37) 

39. İnsanlığı kaplayan karanlık yok olduğu zaman ve ruhsal insanlara aydınlık geldiğinde, 
onlar yeni bir devrin geldiğini hissedecekler. Çünkü İlyas göklerden insanlara geri geldi. 

40. Elbette onlar İlyas’ı görmeye muktedir olmadıkları için, onun ruhu insan aklı yoluyla 
bildirmesi gerekiyordu ve Peygamber İlyas kendisini vizyonerlere bulutların üstünde giden 
ateşten araba sembolüyle gösterdi. 

41.İlyas, bu devirde benim gelişimin yolunu hazırlayıcı olarak geldi. O, peygamber olarak 
yeni devrin mücadeleleri ve denemeleri ve de vahiylerinin bilgeliğini haber vermek için geldi. 
O, ışık vasıtasıyla sizi bulutların üstüne taşıyıp barışın egemen olduğu ruhsal vatana 
götürmeye davet etmek ve vasıtasına bindirmek için geldi. İyi çobana güvendiğiniz gibi ona 
güvenin, ruhen onun peşinden İsrail halkının “Birinci Devirde” Musa’nın izinden gittiği gibi 
gidin, dua edin ki, o görevinizi gerçekleştirmeye yardım edecek. Onun gibi olmak isterseniz, 
olun. (31, 58 – 59) 

42. İlyas, insanların farkına varamadığı büyük güçlü bir ruhtur ve benim hep yolumu 
hazırlamıştır. Bugün o bir kere daha bütün insanlığa ve bana konuşucularım olarak hizmet 
eden insanları hazırlamak için geldi. 
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43. Eğer hazırlanırsanız ve dileğimi öğrenmek için talimatlarını öğrenirseniz, İlyas size 
yardıma koşacak ve sizin desteğiniz ve arkadaşınız olacak. 

44. İlyas, bütün yaratıkları aydınlatan, yönlendiren ve sizi bana getiren tanrısal ışındır. Onu 
sevin, ona çığır açıcınız ve koruyucunuz olarak hürmet edin. (53,42 – 44) 

45. Yolu hazırlayan, “Üçüncü Devrin” habercisi olan Peygamber İlyas, sürüsü için Tanrı’dan 
koruma diler, duadan anlamayanlar için dua eder ve paltosuyla onların ruhlarının 
yenileneceği ümidiyle günahkârların utanç lekelerini örter. İlyas, grubunu ve sürüsünü 
bilgisizlik, günah, fanatizm ve insanların materyalizmi yoluyla oluşan karanlığı yok etmek için 
güçlendirir. (67,69)  

46. Şimdi güçlenmiş ve uyanmış olan herkesin ödevi bu kurtuluşu dünyaya bildirmektir. 
Hatırlayın, bu zaman için vaat edilen İlyas, şu an her şeyi materyalizmin kölesi olmuş 
dünyanın bütün milletlerini firavunun elinden kurtarmak için hazırlıyor, tıpkı bir zamanlar 
Musa’nın İsrail aşiretleri ile Mısır’da ayni şeyi yaptığı gibi. 

47. Çevrenizdeki insanlara İlyas’ın çoktan insan zekâsı yoluyla kendisini bildirdiğini ve onun 
gelişinin ruhen olduğunu ve milletlerin yolunu aydınlatmaya devam edeceğini o insanların 
ruhen ilerlemeleri için söyleyin. 

48. Çobanınızın görevi bütün yaratıkları doğru yola geri döndürmektir. Onların ruhsal, ahlaki 
veya maddi alana ait olup olmadıkları önemli degildir. İlyas yoluyla Tanrı’nın çağrısını kabul 
eden milletlerin kutsanacaklarını ondan ötürü size söylüyorum. Çünkü onlar anlayışın 
meyvesi ve kardeşliklerinin barışını getirecek olan adaletin kanunu ve sevgi ile birleşik 
kalacaklar. Böyle birleşmiş olarak materyalizmin pisliğine ve yalana karşı savaşmak için 
mücadele alanına götürülecekler. 

49. Bu mücadelede bu zamanın insanları yeni mucizeler yaşayacaklar ve onlara 
ölümsüzlükten ve barıştan konuşan yaşamın ruhsal anlamını kavrayacaklar. Birbirlerini 
karşılıklı öldürmeye son verecekler. Çünkü yok et zorunda oldukları bilgisizlikleri, bencillikleri 
ve yıkım ve zor durumlara sebep olan maddi ve manevi yıkıcı tutkuları olduğunu 
anlayacaklar. (160, 35 – 36) 

50. İlyas, ışığıyla sizin karanlığınızı yok eden ve bu zamanın köleliği olan günahtan kurtaran 

Tanrı’nın ışınıdır ki, “vaat edilmiş olan ülkeye”, Tanrı’nın kucağına ulaşıncaya dek, ruhunuzu 

çölden geçirecektir. (256,68) 

 

Bölüm 3 - Christus´un Gelişinin Ruhsal Güneşi 

Christus´un Gelişi 

1. Ben, yeni keşiflerin insanların hayatını değiştirdiği bir zamanda, insanlıkla beraberim ve 
benim yanınızdaki varlığım, beni eskiden tanıdığınız gibi, ayni alçak gönüllülükle 
hissedilebilir. 

2. Tanrı’nın “sözü” ikinci kez insan olmadı, Christus, yeniden bir damın sefaleti içinde 
doğmadı. Hayır, çünkü bir vücudun Tanrı’nın kudretine tanıklık etmesine gerek kalmadı. Eğer 
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insanlar o vücudun bu dünyaya ikinci kez gelmiş olan Tanrı olduğunu sanıyorlarsa, 
yanılıyorlar. Kendimi bir konuşucu yoluyla Üçüncü Devirde size bildiriyorum. Yanınızdaki 
varlığımın maddi bir biçimi olduğunu insanlar düşünmesin. Tanrı’nın yanınızda oluşu ruhen, 
evrensel ve sonsuzdur. 

3. Eğer insanların bu çağda başardıkları, adaletin, müsaade edilenin ve iyiliğin sınırları içinde 
olsaydı, size ikinci kez gelip konuşmama gerek kalmazdı. İnsanların bana sundukları 
eylemlerin hepsi iyi değil: çok suçları, haksızlıkları, yanlış yolları ve kötülükleri var. Ondan 
dolayı benim şefkatli sevgimin, onların kendilerini tamamen işlerine verdikleri anda, hangi 
görevleri unuttuklarını, her şeyi kime borçlu olduğunu ve olacaklarını hatırlatmak için, 
insanları uyandırması gerekiyordu. 

4. Kendisini materyalizme kaptırmış ve beni ruhtan ruha algılayamayan bir insanlığa sesimi 
işitebilmesi ve kendimi onlara bildirebilmem için, onların zekâ ve yeteneklerini kullanmam 
gerekiyordu. 

5. Size kendimi bildirmek için gökten “aşağıya” gelmemin açıklaması şudur: Ruhtan ruha 
Rabbiniz´le konuşmak için ruhunuzu O´na yükseltmekten aciz olduğunuz için, benim bir 
basamak aşağıya inmem gerekiyordu, yani henüz ulaşamadığınız ruhsal ve tanrısal 
düzeyden aşağıya. Sizin beyninizdeki Tanrı’nın ilhamını fiziki sözlere çeviren zekâ organınızı 
kullanmak zorundaydım. 

6. İnsanların geniş bilgiye ihtiyacı vardır ve insanlara gelip bilgeliğini emanet eden Tanrı’dır. 
Kendimi size kısa bir süre bildirmem için konuşucularımın zekâ organı yoluyla seçtiğim 
yöntem size değerli gelmiyorsa, size doğrusunu söylüyorum ki, onlar yoluyla verilen 
mesajlarım çok büyük olacak. İnsanlara verdiğim mesajların şatafatlı ve merasimle olmasını 
tercih ederdiniz. O sizi çok etkilerdi, ama aslında ruhi açıdan bakacak olursak, o tür bildiri 
gerçek ışıktan mahrum ve kurumlu bir bildiri olurdu. 

7. Yıldırımlar ve fırtınalarla da kudretimi size hissettirebilirdim; elbette o zaman insanların 
Tanrı’nın varlığının yanlarına geldiğini kabul etmek ne kadar çok kolay olurdu! Tabii ki, 
korkunun ve anlayamadığınız bir şeyin tasavvur korkusu da kalbinize geri gelmez miydi 
sanıyorsunuz? Baba´ya olan her sevgi duygusunun O´nun adaletinden korkuya dönüşeceğini 
sanmaz mıydınız? Tanrı her şeye egemen güç olmasına rağmen, bu güçle sizi 
yenmeyeceğini ve size bir şeyi zorla kabul ettirmeyeceğini bilesiniz. Daha ziyade O´nun 
kullandığı tek güç sevgidir. 

8. Bugün evrene konuşan Tanrı’nın Ruhu´dur. Eski devirlerde farkına varmadığınız her şeye 
ışık getiren o ruhtur. O bütün insanlar için yeni bir günün seher vaktidir, çünkü O sizi yanlış 
korkulardan kurtaracak, ruhunuzu ve aklınızı özgürlüğe kavuşturmak için şüphelerinizi yok 
edecek. 

9. Size söylüyorum: Talimatlarımın temelini ve kanunlarımın adaletini kavradıktan sonra, 
tasavvurunuzun size koyduğu ve engel olduğu ve sizin daha az hakikate ulaşmanızı 
sağlayan sınırları da tanıyacaksınız. 

10. İcat ve keşif etmenize engel olan artık ceza korkusu olmayacak. Sadece kavraması güç 
olan şeyleri tanımak istiyorsanız, vicdanınız size o yolu yasak edecek, çünkü bilmelisiniz ki, 
insanlara hakikatin hepsini öğrenmesi verilmedi ve ona uygun olan hakikatin sadece bir 
kısmını kavraması yeter. 
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11. Halk: Gelişim savaşlar ve tabiat faciaları, bulaşıcı hastalıklar ve kargaşalıklar esnasında 
olacağı önceden bildirildiyse, o faciaları size getirdiğim için gerçekleştiğini düşünmeyin, 
çünkü benim yanınızda varlığım o kriz saatinde insanlığa yardımcı olduğu içindir. 

12. Benim ikinci gelişim hakkında söylenenlerin işte şimdi gerçeklemesi buradadır.  Yeni bir 
insanlığa yol açmak için, dünya ölümle can çekişirken ve ölüm hırıltısıyla yeryüzü sarsılıp 
yerinden oynarken, insanlara geliyorum. Ondan dolayı “Üçüncü Devirdeki” Tanrı’nın çağrısı, 
sevgi çağrısıdır ki, o adaleti, kardeşliği, barış içeren ve ona ilham getiren bir sevginin 
çağrısıdır. 

13. Christus´un sözleri eskiden O´nun elçilerinde ve O´nun izinden giden halkta filizlenmiş ve 
tohumu büyümeye başlamıştı. Christus´un öğretisi her tarafa yayılıp onun anlamı bütün 
dünyada kök saldı. Bugünkü bu öğreti de dünyaya yayılıp onu hissedip ve anlamaya 
muktedir olan insanlar tarafından kabul edilecektir. (296, 17 – 27,35) 

Bütün Gözler Beni Görecek 

14. Jesus elçilerine: “Sizden çok kısa süre ayrı kalacağım, geri geleceğim” demişti. Sonra 
onlara Usta’nın “bulutun üstünde”, çevresinde meleklerle ve ışık ışınlarıyla yeryüzüne 
geleceği bildirildi. 

15. Şimdi ben buradayım “bulutun üstünde”, kendilerini benim Tanrılığımın elçisi olan ve 
kendilerini iyi kılavuz olarak size bildiren ruhsal yaratıklar etrafımdadır. Işık ışınları ise size 
yeni vahyimi getiren ve her zekâyı bilgelikle dolduran benim sözümdür. 

16. Görmeden inananlara ne mutlu! Çünkü onlar benim varlığımı yanlarında hissedenlerdir. 
(142, 50 – 52) 

17. İnsanlar, ruhları sayesinde hakikati keşfedecekler, herkes benim varlığımı yanlarında 
hissedecek, çünkü ben eski zamanda, zamanı geldiği zaman, her gözün beni göreceğini 
söyledim.  

18. Şimdi içinde yaşadığınız bu zaman, benim sözüm ve eski zamanların peygamberleri 
tarafından bildirilen ve bütün insanların beni duyguları ve ruhlarının kabiliyeti sayesinde 
göreceği zamandır. 

19. Beni gördüklerini söyleyebilmeleri için beni sınırlı bir insan olarak görmelerine gerek 
yoktur. Daha ziyade beni gördüklerini hakikate uygun şekilde söyleyebilmeleri için onların 
ruhlarının beni hissetmesi, akıllarıyla beni algılamaları yeterlidir. 

20. Sevgi, inanç ve zekâ gözlerinize kıyasla daha ileriye sonsuza dek bakabilirler. Ondan 
dolayı size söylüyorum ki, yanınızdaki varlığımı insancıl bir şekilde ve herhangi bir sembol 
figürü yoluyla sınırlandırıp beni görmenizi sağlamama gerek yoktur. 

21. “İkinci Devirde” beni görenlerin ve benim izimden gidenlerin büyük bir kısmı benim kim 
olduğumu bilmiyordu. Benim insan olarak doğduğumu bile bilmeyen birçokları ise beni ruhen 
gördüler ve ışığımda beni fark edip inançlarından dolayı onların yanında oluşuma sevindiler. 
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22. Gözlerinizi açın ve imanınız sayesinde ışığın çocukları olduğunuzu ispat edin. Hepinizin 
beni görmesi mümkündür, ama imanınızın olması kaçınılmazdır. (340, 45 – 51) 

23. Size söylüyorum: Eğer insanlık sevgisizliğinden, adaletten ve iyilikten uzaklaşmasından 
dolayı daha çok bana karşı olursa, ona kendi görkeminin yolunda görüneceğim – tıpkı 
Saulus´a göründüğüm gibi – ve benim sesimi duymasını sağlayacağım. 

24. O zaman onlardan kaç kişinin – farkında olmadan – bana zulüm edenlerin kendileri 
değişmiş ve aydınlanmış olarak iyilik, sevgi ve adaletin yolunda izimden gitmek için harekete 
geçtiklerini göreceksiniz. 

25. Onlara şunu söyleyeceğim: Dur yolcu ve kristal gibi suyun kaynağından iç! Sizin 
üstünüze yüklediğim ağır hayat yolu gezisinden dinlenin. Benimle dertlerinizi güvenle 
paylaşın. Bakışımın ruhunuzun derinliklerine kadar girmesine izin verin, çünkü size lütuf 
yağdırmak ve sizi teselli etmek istiyorum. ( 82,46) 

26. Sevgim sizin en hassas tellerinizi titretecek. Göksel konseri duymanızı mümkün kılan 
sizin vicdanınızla ahenk içinde olacak. Birçoklarınız beni tatlı Jesus görünümünde 
göreceksiniz. 

27. Beni Jesus´un vücudu şeklinde görmenizin mükemmel bir yöntem olmadığına işaret 
etmek zorundayım. Ben size geçmiş zamanlarda: “Herkes beni görecek” dediysem, hepinizin 
hakikati kavrayacağını söylemek istedim. Her insan ruhunun gelişme seviyesine göre 
kendimi sınırlandıracağımı( yani o insanın beni kavrayabileceği seviyeye ineceğimi) buna 
rağmen söylemeliyim. Ama mükemmellik merdiveninin basamaklarında yukarıya çıkarsanız, 
beni bütün görkemimle göreceksiniz. 

28. Şimdi beni belli bir şekilde tasavvur etmeye çalışmayın. Şunu göz önünde tutun: Eğer 
ruhunuz, o sınırlı olmasına rağmen, esans ise, ne başlangıcı, ne de sonu olan Rab´bin 
Evrensel Ruh´u hangi şekilde olabilir? Kavranması mümkün olmayan şeyleri Tanrı’nın 
bilgelik kitabının içinde bırakın. (314, 69 – 70) 

29. “İkinci Devirdeki” sözlerimde size yeniden geleceğimi ve ruhsal meleklerim benimle 
gökten aşağıya ineceğini bildirdim. Ama insanlık benim sözlerimin anlamını kavramadı ve 
doğru yorumlamadı. 

30. Ondan dolayı her din birliği beni aralarında bekliyorlar. Ondan dolayıdır ki, beni ölüme 
mahkûm edilmiş fiziki gözleriyle görmeyi bekliyorlar. Elbette beni böyle bekleyenlerle bir 
zamanlar Jesus´un Mesih olduğunu inkâr edip O´nu hayalci sananlarla tıpatıp aynıdır. 

31. Bugün siz, elçilerime söylüyorum: Beni bütün görkemimle göreceğiniz an gelecek. O 
zamanda dünya ve orada yaşayanlar (günahtan) arıtılmış olacaklar ve vasıf ve ruhun 
güzelliği tamir edilmiş olacak. Bütün acılar yok olacak ve her şey saadet olacak ve sizin için 
sonsuz bir “gün” olacak. Bu mucizeleri görmek istemiyor musunuz? Çocuklarınızın benim 
ruhumla konuşmasını ve günahsız bir dünya kurabilmelerini istemiyor musunuz? (181, 74,81) 

32. Eğer insanlık “Birinci ve İkinci Devirde” bildirilen kehanetleri kavramayı becerebilseydi, o 
kehanetlerin gerçekleşmesi karşısında şaşkın olmazdı. Ayni şey, “İkinci Devirde”, Mesih bu 
dünyada doğduğu zaman, şimdi olduğu gibi size ruhen gelişimle olmuştu. 
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33. Size verdiğim talimatlarımın iki devirde de anlamı aynıdır. Bu talimatlar, sizi bu hayatı 
sevgi dolu bir hayat haline getirip – geçici bir yurt (bu dünya) olsa da – insanların birbirini 
kardeş olarak gördüğü ve davrandığı ve de gerçek kardeşliğin sıcaklığını birbirlerine verdiği 
bir yer yapmanıza hazırlar. 

34. Ruhunuzu da bu dünyadan göçtükten sonra, Rab´bin size hazırladığı o dünyalara ve 
evlere hazırlayın. Dileğim, oraya ulaştığınızda kendinizi yabancı hissetmemenizdir. Bundan 
daha ziyade ruhen gelişmeniz ve içten kavradıklarınızın sizin görmenizi sağlamasıdır. Orada 
gördüklerinizi – sanki önceden oraya gitmiş gibi bulmanızdır. Eğer hemen bu dünyada 
Tanrı’nın Ruhu´yla dua yoluyla bağlantı kurarsanız, onda çok hakikat gizli olacak. 

35. Ben kalbinizin kapısını çalan gezginim. Kapınızı çalıyorum ve siz kimin çaldığını 

bilmiyorsunuz; kapıyı açıyorsunuz ve beni tanıyamıyorsunuz. Ben bir köye gelen ve onu 

orada tanıyan hiç kimsesi olmayan gezgin gibiyim ve yabancı bir ülkeye giden ve dili 

anlaşılmayan bir yabancı gibiyim. Aranızda kendimi öyle hissediyorum. Ne zaman yanınızda 

varlığımı hissedeceksiniz? Ey insanlar, ne zaman beni tanıyacaksınız, tıpkı o zamanlarda 

Yusuf´un Mısır’da kardeşleri tarafından tanınması gibi? (90,1) 

 

Bölüm 4 - Tanrisal Beyanlar Yoluyla Talimat                                                                                             

Beyanların Kaynağı 

1. Hep Tanrı’yla ve onun aynısı Christus´la birlikte olan ve bugün Kutsal Ruh yoluyla 
bildiğiniz “söz” size konuşuyor, çünkü “söz” sözdür, kanundur, mesajdır, vahiydir, bilgeliktir. 
Siz o “sözü” Jesus Christus´un sözleri yoluyla duyduysanız ve Kutsal Ruh´un ilhamı yoluyla 
şimdi aldıysanız, size doğrusunu söyleyeyim, o işittiğiniz Tanrı’nın sesidir. Çünkü sadece bir 
tek Tanrı, bir tek söz ve sadece bir tek Kutsal Ruh vardır. (13,19) 

2. Sözde varlığını sürdüren ve Tanrı’nın konuşucularının dudaklarından söz olarak çıkan 
ışığın kökeninin ne olduğunu biliyor musunuz? Onun kökeni iyilikte, tanrısal sevgide, 
Tanrı’dan çıkıp yayılan evrensel ışıktadır. Size yaşam veren parlayan yegâne ışığın ışını 
veya kıvılcımıdır. O her şeyi hareket ettiren, titreşime neden olan, akım sağlayan ve 
durmadan yörüngesinde gezmesini sağlayan sonsuz kudretin bir parçasıdır. O, sizin tanrısal 
radyasyon dediğiniz ruhları aydınlatan ve yaşam veren tanrısal Ruh´un ışığıdır. 

Hep sizin kurtuluşunuz için gelmiş olan O, şu anda sizinle konuşuyor: Jesus; Tanrı’nın vaadi, 
“İkinci Devirde” Jesus´ta insan olan, insan sözü olan Tanrı “sözü”; sevginin, ışığın ve 
hakikatin ruhu, bir ışında sınırlanmış, benim düşüncelerimi iletmek için vicdan yoluyla 
insanların ruhunu ve aklını etkileyen. (90, 33) 

4. Ben, bu dünyada insanların bana zulmettiği, benimle alay ettiği ve beni suçladığı 
Christus´um. Bana “İkinci Devirde” Jesus´a yaptıklarınızdan sonra, sizi affettiğimi ve 
sevdiğimi bir kere daha ispatlamak için size geliyorum. 

5. Beni çıplak çarmıha gerdiniz ve ayni şekilde size geri geliyorum, çünkü ikiyüzlülüğün ve 
yalanın kostümüne bürünerek ruhumu ve hakikatimi sizden gizli tutmuyorum. Ama beni 
tanıyabilmeniz için, önce kalbinizi temizlemeniz gerekir. (29,27 – 28) 



32 
 

6. Bugün size söylüyorum: İnsanların Celileli “Rabbuni” dedikleri Usta buradadır. Size 
sonsuza dek geçerli olan öğretimi, sevgi öğretisini veriyorum. Sizi bugün davet ettiğim yemek 
şöleni ruhidir. Ekmek ve şarap da ayni şekilde ruhidir. Ama bugün ve eskiden ve her zaman 
olduğu gibi ben yolum, hakikatim ve sonsuz yaşamım. ( 68, 33) 

Vahiy Yerleri ve Beyanları alanlar 

7. Baba’nın “Sözü” olduğumu hatırlayın. Bu sözle aldığınız tanrısal öz, Yaratıcı Ruh´un 
ışığıdır ki, o ruhumun bir parçasını her birinizde bıraktım. 

8. Elbette etrafımdaki beni dinleyen kalabalığın ve içinde toplandığınız odanın basitliğini 
görünce, sessizce bana sorarsınız: “Usta, beyanın için bu devirde sana layık, şatafatlı masalı 
ve merasimle seremonililerin yapılabileceği büyük bir tapınak veya katedral niye seçmedin?” 

9. Ustası hakkında böyle düşünenlere yanıt veriyorum: İnsanlar benim bu fakirliğe 
yönelmeme neden olmadı. Beyanım için bu basit evi şehrinizin fakir bir kenar mahallesinden 
maddi haraç ve dıştan görünen sadakaları sizde aramadığımı kavramanız için, kendim 
seçtim. Bilhassa tam tersine: Ruhen gelişmeniz için size bir kere daha alçakgönüllüğün 
vaazını vermek için geldim. (36, 24 – 25) 

10. Benim şu andaki yanınızdaki varlığıma bazıları inanmıyorlar. Çünkü toplantı yerlerinin 
basitliği ve kendimi onlar yoluyla beyan ettiğim konuşucularımın sadeliğine karşı geliyorlar. 
Elbette böyle şüpheciler Christus´un hayatını iyice incelemiş olsalardı, O´nun asla ihtişam, 
hürmet ve zenginlik aramadığının farkına varırlardı. 

11. Bu yerler o kadar fakir ve basit olabilirler, tıpkı eskiden orada doğduğum dam ve samanın 
basit bir yer olduğu gibi. (226, 38 – 39) 

12. Bu milleti yeni beyanım için ancak son saatte seçtiğimi düşünmeyin. Her şey 
sonsuzluktan beri öngörülmüştü. Bu toprak, bu ırk, ruhlarınız benim aracılığımla hazırlandı, 
ayni şekilde yanınızdaki varlığım dileğim üzerine önceden belirlenmiş olduğu gibi. 

13. Beyanlarımı akıl ve ruhlarını temiz tutanlar arasından en değersiz insanlarla başlatmaya 
karar verdim. Sonra onların hepsinin bana gelmesine izin verdim, çünkü benim masamda ne 
fark, ne de torpil vardır. Benim bu millete yukarıdan gönderdiğim söz basit, mütevazı şekilde, 
sizin için anlaşılabilir, ama anlamı açıklık dolu ve ruhunuz için alçak seviyedeydi, çünkü ben 
bilginin hazinesi olmama rağmen, kendimi basit ve açıkça ifade ve beyan ederim. Ben hiç 
kimseye bir gizem değilim; sır ve gizem sizin bilgisizliğinizin çocuklarıdır. (87,11 – 12) 

14. Beni ilk dinleyenler, benim eserime onların ilk dallarını çeşitli bölgelere ekmek için 
kesmek amacıyla, bir ağaç gibi davrandılar. Bir kısmı benim talimatlarımı iyi yorumladılar, 
diğerleri ise yolu şaşırdılar. 

15. Basit toplantı yerlerinin gölgesinde bir araya gelen gruplar küçüktü. Elbette onların 
sayıları çoğalıp kalabalık büyüdükçe onları birlik kurmalarına çağırdım öyle ki, hepsi 
birbirlerini tek bir Usta’nın öğrencisi olarak tanısınlar ve talimatlarımı ayni şekilde yerine 
getirsinler. Böylece tohum, “işçilerin” *) bildiğine göre değil de, daha ziyade Tanrı’nın dileğine 
göre ekilmiş olsun. 

*) Jesus´un İncil’deki “bağdaki işçiler” hakkında benzetmesi ile ilgili 
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16. Ruhi Yeni Antlaşma Sandığı’nın önünde o kalabalık insan sürüsü teslimiyet, itaat ve iyi 
niyetle and ettiler, ama kasırgalar ve tayfunlar şiddetle üzerine geldiğinde ve ağacın dalları 
kamçı gibi vurduğunda, bazıları korkusuzca direnirken ve yeni “işçilere” bu beyanımı öğretip 
“tarlaları” sürerken, diğerleri de pes edip teslim oldular. 

17. Benim bu vahyimin öneminin farkına varanlar, onları diğerlerinden üstün edecek bilgi ve 
kudret kazanmak için gizemlerimin derinliklerine benim dileğimden daha fazla dalmak 
niyetindeydiler. Ama benim adaletimle çok kısa sonra karşı karşıya geldiler. 

18. Bu eserin önemini onun berraklığı ve basitliğinde keşfedemeyen diğerleri ise, tarikatların 
ve kiliselerin ritüelleri, sembolleri ve seremonilerini benim beyanlarıma merasim görünüşü 
vermek için devraldılar. (234, 27 – 30) 

19. Her ne kadar inançsızlar kendisini göstermiş olsa da – hem akli öğrenim görmüşlerde, 
hem de eğitim görmemiş bilgisizlerde - bu beyan vahiy edilmeye başladığından beri, ruhunuz 
benim talimatım yoluyla aydınlandı. 

20 Bu vahyi inkâr eden ne kadar çok argüman! Bu sözü yok etmeye çalışan ne kadar çok 
teşebbüsler! Ama mesajımın akışını hiçbir şey durdurmadı – tam tersine: ne kadar çok insan 
bu esere karşı savaştıkça, o kadar çok insanın ona inancı alevlendi ve ne kadar çok zaman 
geçtikçe, o kadar çok insan yoluyla sözümü beyan ettim. 

21. Bu bize neyi öğretir? Tanrı’nın gücünün vargılarını yerine getirmesine insan gücü hiçbir 
zaman engel olmaya muktedir olamayacak. 

22. Halk, bu toplantı yerlerinde bir araya geldiği zaman, yapılması gerekeni dünyadan 
korkmadan benim yanlarındaki varlığıma ve korumama güvenle yaptı. Ben onlara imanlarının 
hakikate dayandığını ispat ettim. (329, 28 – 30; 37) 

23. Bu birlikte basit ve mütevazı kalpli, ama bana hizmet için sevgi ve iman dolu yeni bir elçi 
sürüsü oluştu. Tabii ki, aralarında benim yanlarındaki varlığıma inanabilmesi için beni 
görmesi gereken yeni Thomas, bana inanmasına rağmen, korkudan insanlara beni inkâr 
edecek olan yeni Petrus ve sözümü ve hakikatimi para ve iltifat için sahteleştirecek olan yeni 
Yahuda Iskariot eksik değildi. 

24. Bu halkı teşkil eden bir sürü insan günden güne çoğaldı ve şehirlere, bölgelere ve köylere 
kadar yayıldılar. Hakikatin ve adaletin özverili işçileri - Rab´bin öğretisine hevesli –  ve 
hakikati konuşan temiz kalpli peygamberler bu halktan çıktı. (213, 72 – 73) 

25. Yeni vahyimde her şeyi değiştirdim: bilgisizliğe, yanılgıya ve eski vahiylerimdeki gibi, 
sözlerimin yanlış yorumuna engel olmak için yerleri ve beyan araçlarını. Güneşin doğudan 
doğup öğle vakti en yüksek noktaya gelip batıda nasıl batacağını gözetlemesi gibi, benim 
ruhumun ışığı da doğudan batıya doğru ilerledi öyle ki, görkemimi ve kudretimi belli bir yere, 
insanlara ve ırklara sınırlandırmayasınız. (110, 9) 

26. Birkaç insanın beni duyması yeter, çünkü onlar yarın çevrelerindeki insanlara onun 
tanıklığını yapacaklar. Biliyorum ki, herkesi çağırsaydım, dünya işleriyle meşgul oldukları için, 
onların çoğu gelmezdi. Beni inkâr ederler ve beni dinlemeleri için iyi niyetli insanların 
gelmesine engel olurlardı. 
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27. Burada, bu önemsiz yerlerin tenhalığında, kendimi beyan ettiğim yerde tohumumun 
filizlenmesini sağlıyorum. Saf kalpleri cemaatlerde birleştiriyorum. Materyalist bir yaşamın 
gürültüsünden geriye çekildikleri zaman, onlara sevgiden, sonsuz (Tanrı’dan), Ruh´tan, 
gerçek maddi ve manevi değerlerden, hayati duyuları yoluyla değil de ruhen görmelerine 
nasıl etkinlik gösterdiğimden söz ediyorum. 

28. Bu çocuksu kalplere öğrenci adını veriyorum ve onlar, hiçbir şeye sahip olmamış, hiç 
kimse tarafından dikkate alınmamış, benim tarafımdan çağrılmış olmanın hoşnutluğuyla 
doldular ve yeni bir yaşama dirildiler. Rab vahyini onlara verdiği ve onlara sevginin yolunu 
gösterdiği için, çevresindeki insanlara faydalı olabilir kanaati ve mutluluğuyla ayağa kalktılar. 

29. Bazıları onları reddetseler ve kendilerini Jesus´un öğrencileri diye adlandırdıkları için 
onlarla alay etseler bile, ama size doğrusunu söyleyeyim, onlara bu lütuf inkâr edilse bile, 
benim öğrencilerim kalmaya devam edecekler. (191, 33 – 36 ) 

30. Sesimin çağrısını dünya bekliyor; insanların kalbi, imana ölmüş olmasına rağmen, 
Christus´un sesinin ona yaklaştığını ve ona “Kalk ve gezin!” demesini bekliyor. 

31. “Ölüler”, “körler”, hastalar ve hor görülenler güçlü bir halk teşkil ediyorlar. Ben onlara 
geleceğim, çünkü fiziksel ve ruhen acı çekenler benim yanlarındaki varlığıma daha 
duyarlıdırlar. Güç, zenginlik ve dünyevi görkeme sahip olan dünyanın büyükleri, bana 
ihtiyaçları olmadıklarına inanıyorlar ve beni beklemiyorlar. Her şeye sahip olanlar: “Christus 
onlara ne verebilir ki?” diyorlar. Yoksa manevi zenginlikler veya sonsuzlukta bir yer mi? Bu 
onları ilgilendirmiyor! 

32. Öğretimi beyan etmek için, fakir, fiziksel ve ruhi hastaların sürüsünü aramamın sebebi 
bundan dolayıdır, çünkü onlar beni özleyip aradılar. Kendimi yeniden insanlara gösterme 
zamanı geldiğinde, benim yanlarındaki varlığımı hissetmeleri doğaldı. (291,32 - 34) 

Tanrısal Beyanın İletimi 

33. Kim insan zekâsı yoluyla iletilen bu beyandan şüphe ederse, kendisini diğer yaratıklardan 
üstün kılan statüsünü inkâr etmiş gibi davranmış olur - kendi ruhunu inkâr etmiş gibi ve 
sayısız sınavlar, acılar ve mücadeleler yoluyla ulaştığı ruhi ve akli seviyesinin bilincinde 
olmak istemiyormuş gibi. 

34. Zekânız veya ruhunuz yoluyla kendimi size beyan etmemi inkâr etmek, kendini inkâr 
etmek ve kendisini kendisinden aşağıdaki yaratıkların seviyesine koymak demektir. 

35. İnsanın Tanrı’nın çocuğu olduğunu kim bilmiyor? Kim içinde bir ruh taşıdığını bilmiyor? O 
zaman, Baba ile çocukları arasında birbirleriyle anlaşabilmeleri için, bir veya birden fazla 
yöntem olması gerektiğine neden inanılmasın? 

36. Ben zekâ olduğum için, zekânız yoluyla size yöneliyorum; ben ruh olduğum için, 
ruhunuza yöneliyorum. Ama benim beyanımı inkâr edenler, beni asla ruh olarak görmek ve 
tanımak istemiyorlarsa, bu hakikati nasıl kavrayıp kabul etmek istiyorlar? Kalplerinde yanlış 
fikirler geliştirdiler, tıpkı benim insan biçiminde tanrısal bir yaratık olduğumu ve benimle 
bağlantı kurmak için semboller ve resimler sayesinde benim gözler önüne getirilmesi 
gerektiğini düşünen insanlar gibi.  
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37. Yüzyıllar boyunca beni bu yolla arayan insanlar, önlerinde dua ettikleri ve ritüeller 
sundukları resimlerinin ve heykellerinin suskunluğuna alıştılar. Sonunda kalplerinde Tanrı’yı 
hiç kimsenin görme, duyma ve hissetmeye layık olmadığı kanısı oluştu. İnsanlara yaklaşmam 
için çok, çok yükseklerde olduğumu söylemekle, onlar bana hayranca hürmetlerini 
sunduklarına inanıyorlar. Elbette onlar yanılıyorlar, çünkü insanlar gibi küçük yaratıklarla 
yetinmem için çok büyük olduğumu kim iddia ediyorsa, o adam ruhumun size vahiy ettiği 
mütevazılığı – en güzel şeyi – inkâr eden dar kafalıdır. 

38. Christus´a inanıyorsanız, Hristiyan olduğunuzu iddia ediyorsanız, Rab´bin size 
yaklaşması için O´na layık olmadığınızı sananlar gibi böyle saçma düşünceler 
beslememelisiniz. O Tanrı’nın “sözü” insan olduğunda, tam sizin Hristiyanlığa inancınız 
tanrısal sevginin ispatına dayandığını, unuttunuz mu? Tanrısal sesimin insan sesi olarak 
duyulmasını sağlamamdan başka, hangi elle tutulabilir ve insancıl yaklaşma günahkâr, 
maddeci, karanlık ve zayıf ruhlu insanların zekâsına daha fazla kolaylık gösterebilirdi?  

39. Bu kanımla mühürlediğim insanlara olan en büyük sevgi, alçakgönüllülük ve acımamın 
ispatı idi öyle ki, benim lütfuma hiç kimsenin layık olmadığını gözlerinizin önünde tutun. 
Çünkü ben işte o en çok çamura batmış, karanlıkta ve kötülüklerinde kendini kaybetmiş olan 
insanlar için sözümün insan olup (Jesus´ta) aranızda yaşamasını sağladım ve kanımın can 
suyunu sizin için akıttım. 

40. Neden o zaman bütün buna inananlar şimdi yanlarındaki varlığımı ve beyanımı 
reddediyorlar? Neden bunun, Tanrı sonsuz olduğu ve insanların çok aşağılarda, çok önemsiz 
olduğu ve layık olmadığı için, mümkün olmadığını iddia ediyorlar? Size doğrusunu 
söyleyeyim, benim bu zamanda verdiğim beyanımı inkâr eden insan, benim “İkinci Devirde” 
dünyada insan olarak yaşamış olduğumu, sevgimi ve alçakgönüllülüğümü de inkâr etmiş 
olur. 

41. Siz, günahkârlar günah dolu yaşam sürdürürken, kendinizi benden uzak hissetmeniz 
doğaldır. Ben ise buna karşın, ne kadar çok günaha batarsanız ve böylece ruhunuzu ve can 
direğinizi kirletirseniz, o kadar çok size ışığımı vermem, yardım elimi uzatmam, şifa getirmem 
ve sizi kurtarmam için sizinle ilgilenmem gerektiğini hissediyorum. 

42. Ben kendimi çocuklarıma yeniden beyan ettiğimde, onların çoğunun beni inkâr 
edeceklerini biliyordum ve ondan dolayı benim ikinci gelişimi çok eskilerde önceden bildirdim, 
ama aynı zamanda benim gelişimin ruhen olacağını anlamalarını sağladım. Elbette siz 
bundan şüphe ederseniz, benim dört elçimin İncil’in Sevindirici Haber´inde yazdığı sözlerimin 
şahitliği yoluyla emin olun. 

43. Şimdi ben ruhum ve parlayan “buluttan” size sözlerimi gönderiyorum ve de o sözlerimin 
konuşmacılarım sayesinde insanlaşmasını (kulaklarınızın işitmesini) sağlıyorum.  O hepinizi 
ruhunuzla Tanrı’nın Ruhu´yla konuşmayı başarmanız gerektiği için, sizi hazırlayan ders 
talimatlarıdır. (331, 1- 10,13) 

44. Tanrı’nın düşünceleri benim transtaki konuşmacılarım yoluyla kelimelere çevrildi ve 
cümle olarak birleştirilerek vahiylerle ve mükemmel talimatlarla dolu ruhsal bir öğreti oluştu. 

45. Bu önceden vaat edilen teselli edecek olandir. Bu yıllar öncesinden size bildirilen ve size 
her şeyi öğretecek olan hakikatin ruhudur. Hazırlık başlamak üzere. Ruhen güçlü olanların 
size önderlik yapmasına ihtiyacınız olduğu zamanlar gelmek üzere. Çünkü o ruhen güçlüler, 
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size kalplerinin soyluluğu ve basitliğiyle, bilgelik ve merhametle önderlik edecekler. (54, 51 – 
52) 

46. Benim talimatım aklınıza ışık getirmek için geliyor. Elbette bu zamanda size geliş biçimim 
ve yöntemime şaşmayın. Ondan dolayı şaşkına dönmeyin. Hem de alışkanlık haline 
getirmeyin. 

47. Benim tanrısal ışığım, konuşmacım olarak bana hizmet eden o insanların zekâsına 
ulaştığı anda, titreşim olarak yoğunlaşırlar ve böylece bilgeliğin sözü ve sevgiye dönüşürler. 
Benim ruhumun size bu şekilde ulaşabilmesi için, göklerin merdiveninden kaç basamak 
aşağıya doğru size inmesi gerekir! Ve benim “Ruhsal Dünyamı” da size göndermem 
gerekiyordu öyle ki, o size benim talimatlarımın ayrıntılı açıklamasını versin. (168,48) 

48. Kendimi insanların zekâ organı yoluyla beyan ediyorum, çünkü beyin Tanrı’nın yarattığı 
mükemmel bir “cihazdır” öyle ki, orada ruhun ışığı olan zekâ kendisini göstersin. 

49. Bu “cihaz”, sizin bütün bilimlerinizle asla kopyasını yapamayacağınız bir modeldir. Siz o 
beynin biçimini ve yapı şeklini örnek olarak icatlarınız için kullanacaksınız, ama hiçbir zaman 
Babanızın yarattıklarının mükemmelliğine ulaşamayacaksınız. Neden yarattığım şeyleri 
kullanabildiğimden şüphe ediyorsunuz? (262, 40 – 41) 

51. Her devirde Ustanız olarak sevgim insanların ihtiyacı olan sizi eğitmede itinalı ve 
dikkatliydi ve ben size ruhsal ve entelektüel gelişmenizle ahenk içinde konuşmak için hep 
geldim.  

51. İnsanların uydurdukları söz ve öğretilerin ruhunuzun yakıcı susamışlığını 
kandıramadığını gördüğüm için, size geldim. Işığa susamışlık, hakikate susamışlık, 
sonsuzluğa ve sevgiye susamışlık. Ondan dolayı size kendimi takdim ettim ve alçakgönüllü, 
bilgisiz, eğitim görmemiş insanlar yoluyla onların akıllarının ve ruhlarının transa girmesini 
sağlıyorum ki, onların ağzından Üçüncü Devrin mesajı çıksın. 

52. Benim tanrısal düşüncelerimi alıp size bildirmelerine layık olabilmeleri için onların dünyevi 
materyalizmin akışına kendilerini kaptırmamaları ve dünyanın sunduğu ayartmalara karşı 
direnmeleri gerekiyordu. Bu yolla kendi şahsiyetlerini geriye iterek ve kibirlerini uslandırarak 
kendi akıl organlarını tanrısal ilhama sunmakla ve dudaklarından bilgelik, şefkat ve adalet 
sözleri, balsam ve barış çıkmasını mümkün kılmakla, tamamen kendi karakterlerini feda 
etmeyi kısa bir zaman içinde başardılar. 

53. Ruhum o beyinlere, aşağıya yeryüzüne gelmeden, sadece ışığımın bir ışınının onları 
aydınlatması sayesinde, konuşucularımın o kadar çok bilgiyi nasıl dile getirdiklerini ve o 
kadar çok yaşam özünü dinleyicilerin ruhlarına nasıl dökebildiklerini anlayamayan birçok 
insan hep olacaktır. Buna yanıt olarak size söylüyorum, kral yıldız diye adlandırdığınız güneş 
de dünyayı aydınlatmak için yeryüzüne gelmek zorunda değildir, çünkü güneşin o mesafeden 
dünyanıza yolladığı ışık, size aydınlık, sıcaklık ve yaşam vermeye yeter. 

54. Ayni şekilde Baba’nın Ruh´u güneş gibi sonsuz ışın gücüyle her şeyi bütün yaratıklara 
yolladığı ışığıyla – hem manevi, hem de maddi – aydınlatır ve canlandırır. 

55. Işığımın olduğu yerde, ruhumun da olduğunu, anlayın artık. (91, 12 – 16) 
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56. Konuşmacılarımın üstüne Tanrı´nın Sözü ´nün yansıtması olan ruhumun kıvılcımı düşer 
ve böylece beyanımı duymanızı sağlarım. Hangi konuşmacım “sözümün” bütün kudretini 
alabilir? Hiç birisi. Size doğrusunu söyleyeyim, “sözün” ne demek olduğunu henüz 
bilmiyorsunuz. 

57. “Söz” yaşamdır, sevgidir, Tanrı’nın sözüdür, ama konuşmacılarım bütün bunların sadece 
bir atomunu alabilirler. Ama burada o ışığın ışınında, o esansta zaman ve mesafe açısından 
sonsuz olanı ve mutlak olanı (Tanrı’yı) keşfedebileceksiniz.   

58. Kendim hakkında hem büyük eylemler, hem de küçük ve sınırlı beyanlar yoluyla 
konuşabilirim. Ben her şeydeyim, her şey benden söz eder, büyük olanlar ve küçükler ayni 
derecede mükemmeldir. İnsanların bunu anlaması için sadece gözetlemeyi, derin derin 
düşünmeyi ve öğrenmeyi başarması yeter. (284, 2 – 3)  

59. “Sözüm” bir kere daha insan olup size gelmedi. Ben bu devirde öbür dünyanın simgesi 
olan “bulut” üstündeyim. Işınım oradan çıkıp konuşucularımın aklını aydınlatıyor. 

60. Kendimi insanlar yoluyla size bildirmemden hoşnutluk duydum ve benim kararım 
mükemmeldir. İnsanları iyi bilirim, çünkü ben onları yarattım. Ben onları layık görüyorum, 
çünkü onlar benim çocuklarımdır ve onlar benden çıktılar. Ben onlar yoluyla kendime hizmet 
ederim, çünkü onun için onları yarattım ve görkemimi onların aracılığıyla vahiy edebilirim, 
çünkü kendimi onlarda yüceltmek için, onları yarattım. 

61. İnsan! O benimle birdir, çünkü o zekâ, yaşam, bilinç ve iradedir, çünkü o benim karakter 
niteliklerime sahiptir ve onun ruhu sonsuzluğa aittir. 

62. Çoğu kez sandığınızdan daha önemsizsiniz ve diğer zaman ise tasavvur 
edebileceğinizden daha önemlisiniz. (217, 15 - 18) 

63. Eğer biraz düşünüp Kutsal Kitap İncil´i incelerseniz, bütün peygamberlerin insanlara 
ilettikleri sözlerde tek bir ruhi değerin ifade edildiğini anlarsınız. O peygamberler insanlara 
uyarılar, vahiyler ve mesajlar verdiler, ama o zamanlarda halkın uyguladığı maddi yolla 
tapınma hatası olmadan. Onlar kanunu, Tanrı’nın sözüne uymayı öğretip göksel Baba´yla 
bağlantıya girmelerine yardımcı oldular. 

64. Halk, o peygamberlerle bu an onlar aracılığıyla konuştuğum konuşucularım arasındaki 
büyük benzerliği görmüyor musun? Bu konuşucularımın dudaklarına da kanunumun özünü 
koyuyorum, onların sözleriyle benim ilhamım size ulaşıyor ve o insanlardan parlayarak 
dinleyicileri saf kalpleriyle Rab’bi aramalarına çağıran talimatlar çıkıyor. Onlar korkmadan 
konuşuyorlar, onları dinleyenler arasında kolaçan edenler ve fanatikler olsa bile. Görevlerini 
özverili şekilde Baba´ya hizmette yerine getiriyorlar öyle ki, onlar yoluyla Tanrı insanlığa 
konuşsun, insanlara ışığın yeni yollarını açan talimatlar versin. 

65. Halk, peygamberle konuşucularım arasında sadece büyük benzerlik yoktur, bilhassa 
onlar arasında mükemmel bir ilişki vardır. Onlar bunları beyan ediyorlar ve uzun zamanlar 
öncesinde bildirilenleri şimdiki hizmetkârlarım gözleriyle görüyorlar. (162, 9 – 11) 

66. Benim konuşucularımın hepsi bana hizmet etmek için kendilerini hazırlamaya niyetli ve 
yetenekli değildiler. Çoğu kez ışığımı pak olmayan ve faydasız ve de günahla meşgul zekâ 
organlarına yollamak zorundaydım. Hatalarıyla benim adaletimi ön plana getirdiler, çünkü 
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Tanrı’nın mesajını anlatabilmek için, akılları her ilhamdan, dudakları da her güzel konuşma 
yeteneğinden mahrumdular. 

67. O durumlarda dinleyiciler kulaklarını onların basit beyanlarına kapatıp, onun yerine 
ruhlarını benim varlığımı hissetmek ve özümü almak için açtılar. Halk, merhametimin o anda 
onlara yolladığı özümle (esans) besledi, ama konuşucum dudaklarından çıkmayan mesajla 
engel oldu, ilhamımı bu şekilde almaya henüz hazırlanmamış olmalarına rağmen, oradakileri 
ruhtan ruha Usta´yla konuşmasına zorladı. (294, 49) 

Beyanların Şekli 

68. Usta’nın beyanları hep ayni şekilde başlar, çünkü o ayni sevgiyi içerir. O beyanlar 
sevgiyle başlar ve merhametle biter – benim bütün öğretimi içeren bu iki sözdür. Işığın 
bölgelerine ve hakikate ulaşmak için ruha kudret veren bu yüksek duygulardır. (159, 26) 

69. “İkinci Devirdeki” konuşma tarzımla şimdiki konuşma tarzımın farklı olduğunu 
söyleyebilirsiniz. Biraz da haklısınız. Çünkü Jesus o zamanda yaşayan insanların konuşma 
tarzları ve deyimlerini kullandı, tıpkı şimdi beni dinleyen insanların anlayış tarzına göre 
konuştuğum gibi. Ama size eskiden ve şimdi bildirilen sözün manevi değeri aynıdır, tekdir ve 
değişmezdir. Buna rağmen bu kalpleri taşa dönüşmüş ve akılları kapanmış olan çok kişi 
tarafından dikkatinizden kaçtı. (247, 56) 

70. Ey imansızlar! Gelin beni sık sık dinleyin, benim sözlerim sizin şüphenizi yenecek. Benim 
konuşma tarzımın eskisi gibi olmadığı kanısındaysanız, tarza ve dış görünüşe önem 
vermemenizi söylüyorum aksine, ayni olan anlamı arayasınız. 

71. Onun özü ve anlamı hep birdir, çünkü Tanrı’dan olan sonsuz ve değişmezdir, ama 
vahyimin size geliş tarzı veya o yolla hakikatimin bir parçasını size bildirmem ulaştığınız 
anlayış kabiliyetiniz ve gelişmenizle ahenk içindedir. (262, 45) 

Christus´un Bildirisi Esnasında Öbür Dünyanın Yaratıklarının O Andaki Varlığı 

72. Size doğrusunu söyleyeyim, sözlerim insanın zekâ organını aydınlatırken, şimdi binlerce 
fiziksel vücutsuz (et ve kemiksiz) ruhi yaratıklar yanımdalar ve beyanımı dinliyorlar. Onların 
sayıları oradaki insanlardan (fiziksel vücutlu) daha büyüktür. Onlar da sizin gibi yavaş yavaş 
karanlıktan ışığın krallığına giriyorlar. (213, 16) 

73. Benim bu sözümü bu dünyada insan zekâsı yoluyla duyuyorsunuz ve sizden daha 
yüksek yaşam seviyesinde olan ruhi yaratıklar da onu duyuyorlar. Ayni şekilde daha da 
yüksek yaşam seviyesine ait ruhi yaratıkların oturduğu yerde duyulduğu gibi. Çünkü Baba’nın 
“Üçüncü Devirde” size ışıktan ruhlarla birlikte verdiği “konser” evrenseldir. 

74. Size onu söyledim: Benim ışınım evrenseldir, sözüm ve (içindeki) ruhun özü de ayni 
şekilde evrenseldir. Ruhların eriştiği en yüksek seviyelerde bile, onlar beni duyarlar. Şu anda 
size insanlar yoluyla verdiğim beyanımda beni hiç mükemmel olmayan bir şekilde ve tarzda 
duyuyorsunuz. 

75. Ondan dolayı sizi daha yüksek beyanlara hazırlıyorum öyle ki, öldükten sonra ruhsal 
yaşama geçtiğinizde, yeni bir yaşam seviyesi ile birleşebilesiniz ve Babanız´ın ruhunuzla 
birlikte verdiği “konseri” duyabilesiniz. 
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76. Bugün (ruhunuz) henüz maddede (ette ve kemikte)  yaşıyor. Kalbiniz ve ruhunuzu bu 
sözlerimle canlandırın. Ölmeden önce size ait olan ve sizin hâlâ onları baba, karı, koca, 
kardeş, çocuk, akraba veya arkadaş diye adlandırdığınız insanlar öbür yaşam seviyesinde 
varlıklarını sürdürüp ayni sözleri duyuyorlar, ama o sözlerin anlamı ve özü ayni sevinci, 
canlanmayı, cesareti ve ayni ekmeğin zevkini onlara vermesine rağmen, onlar için başkadır. 
(345, 81 -82) 

77. O dünyaya ışığımın bir ışınını gönderiyorum. Size ise insan sözü biçimindeki bu ışığın 
gelmesini sağladım, tıpkı öbür dünyalara ilham yoluyla ulaştığı gibi. 

78. Tanrısal ışının ışığında bütün ruhi yaratıklar o ışıktan göksel bir merdiven yaparak 
birleşecekler. O ışık onları benim Tanrı olarak ruhi bir parçam olan sizi, vaat edilen Tanrı’nın 
Ruhsal Krallığı’na, götürmek için kılavuzluk edecek. (303, 13 – 14) 

Beyanların Zaman Açısından Sınırı 

79. Krallığım acı çeken insanlığa gökten geliyor ve sözlerim bu devirde sesimi duyan 
seçkinler tarafından bildiriliyor öyle ki, beni duyanlar çevresinde insanlara teselli getirsin. 

80. Her devirde benim ve insanlar arasında elçilerim vardı. O yumuşak yürekli ve 
alçakgönüllü insanlar yoluyla size seslendim. Şimdi ise talimatlarımın yeni elçilerini 
hazırlıyorum öyle ki, bu sevindirici haber insanları ruhsal yaşama uyandırsın. 

81. Değerli ruhsal misyon yeteneğine sahip olanların birçoğu dünyanın dört tarafına dağılmış 
şekilde uyuyorlar! Onlar uyanacaklar ve ruhsal gelişmelerini çevrelerindeki insanlara iyi 
kalplilik duygusuyla faydalı oldukları zaman, ruhen gelişmiş olduklarını ispat edecekler. Onlar 
mütevazı olacaklar ve hiçbir zaman kendi üstünlükleriyle övünmeyecekler. (230, 61 – 63) 

82. Benim eserim insanlığa halis şekilde ulaşmalıdır öyle ki, o insanlık, benim kanunumu 
onlara kurtuluş getiren çarmıhı kucaklayarak yerine getirsin. 

83. Onu insanlara, bütün insanlığa vaat ettim ve o vaadi yerine getireceğim, çünkü benim 

sözüm bir kralın sözüdür. Size elçilerim yoluyla sözlerimin altın buğdayını yollayacağım. Ve o 

insanlara güçlenmede yardımcı olacak ki, yakında Tanrı’yla ruhtan ruha konuşabilmeye 

sevinebilsinler. Çünkü 1950 yılından sonra, kendimi bir konuşucumun zekâsı yoluyla ne bu 

yerde, ne de başka bir yerde beyan edeceğim. (291, 43 – 44) 

 

 

Bölüm 5 - Yeni Bir Vahyin Nedeni 

 

Tanrı’nın İnsanları Kurtarma Dileği 

Rab Şunları Söylüyor… 

1. Eğer dünyada bilgisizlik olmasaydı, kanlar akmasaydı, acı ve sefalet olmasaydı, o zaman 
ruhumun sizin kulaklarınızın duyabilir şekilde size gelmesine gerek kalmazdı. Ama sizin bana 
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ihtiyacınız var. Sadece benim sevgimin sizi bu zamanda kurtarabileceğini biliyorum ve ondan 
dolayı ben size geldim. 

2. Eğer sizi sevmeseydim, kendinizi ölüme götürmenizin ve çektiğiniz acılarınızın benim için 
ne anlamı olurdu? Elbette ben sizin Babanızım ki, çocuğunun acısını içinde hisseden 
babayım, çünkü her çocuk babasının bir parçasıdır. Ondan dolayı her sözümde ve her 
ilhamda size ruha yaşam getiren hakikatin ışığını veriyorum. (178,79 – 80) 

3. Şimdi ben aranızdayım ve kalbinizde çarpıyorum. Sizin sürekli çatışmalara karıştığınızı 
gördükçe, mükemmel bir huzur içinde olduğumu mu sanıyorsunuz? Ondan dolayı karanlığa 
ve kötülüğe karşı savaşan büyük cengâver olarak geldim. Benimle birlikte ayni zamanda 
eylemlerimi bitirmek için ruhsal dünyanın (öbür dünya) iyi ruhları da geldiler. Bu mücadele ne 
kadar sürecek? Bütün çocuklarım kurtarılana kadar. Ama size acıları getirmedim. Sizi sadece 
sevgiyle değiştirmek istiyorum. (268, 31) 

4. Benim sözlerim, eski devirlerde olduğu gibi, sizi rahatsız edecek, ama yine de size hakikati 
söyleyeceğim. Hiç kimseyi rezil etmeden ikiyüzlülere ikiyüzlü, zina yapanlara zinacı, kötülere 
kötü demiştim. Hakikat dejenere edilmişti ve onun yeniden parlaması gerekiyordu, tıpkı şimdi 
hakikatin gizlendiği gibi. Ondan dolayı hakikat yeniden insanların gözünde açığa çıkması 
gerekir. (142, 310) 

5. Bir kere değil, aksine çok kez ve çeşitli şekilde elçilerime yeniden geleceğimi vaat ettim. 
Size benim gelişime işaret eden alametleri bildirdim – doğadaki işaretler, insanlığın olayları, 
dünyada savaşlar, günahın doruk noktasında olması gibi. Dünyanın yanılmaması ve beni 
ikinci defa insan olarak gelmemi beklememesi için, Christus´un “bulutun üstünde”, yani ruhen 
geleceğimi bildirdim. 

6. O vaat yerine geldi. Usta burada ruhen ve dünyaya konuşuyor. Barışın Rab´bi ve Işığın 
Krallığı işte buradayım: İnsanların sığınabileceği ve „Birinci Devirde“ Nuh´un insan soyunu 
kurtarmak için gemi yaptığı gibi, ben de kendinizi kurtarabileceğiniz uçsuz bucaksız büyük bir 
gemi yapıyorum. (122, 52 – 53) 

7. Bu zamanda size vahyimi verme tarzım ve şekli „İkinci Devirden“ daha farklıdır, fakat 
amacım aynıdır: İnsanlığı kurtarmak, onları yollarının üstündeki ondan kaçamadıkları 
kasırgadan uzaklaştırmak. 

8. Şeytanın ayartmaları bütün gücüyle doruk noktasına ulaştı ve insanoğlu bir küçük çocuk 
gibi düşüp büyük acılar çekti. Acıların kâsesinden içerek derin şaşkınlıklar içinde bana 
sesleniyor ve Baba onun yanına gitti. 

9. Kâsenin içinde henüz maya geriye kaldı, fakat ben size itaatsizliğinizin sebep olduğu o 
acılara katlanmanıza yardım edeceğim. Beni duyanlara ne mutlu, siz güçlü olacaksınız! 
Fakat o büyük acılar onları bulduğunda, diğerlerine ne olacak? Iman’a mahrum ruhları 
yıkılacak mı? İsrail´in duası*) onlara güç vermeli. (337, 38) 

*) Burada İsrail adı Tanrı’nın yeni milleti, “ruhi İsrail” ile ilişkilidir, ama İsrail Devletinin 
vatandaşı veya Yahudi Milleti ile ilişkisi yoktur. (daha fazla bilgi 39. bölümde) 

10. Sizi sonsuz bir sevgi ile arıyorum. Ruhunuza o kadar çok zarafet ve nimetler koydum ki, 
çocuklarımın bir tanesini bile kaybetmek istemiyorum. Siz, ruhumun bir parçasısınız, benim 
karakterimsiniz. Sizi bu kadar çok arzuyla ve sevgiyle aramam yanlış mıdır? 
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11. Sözümü size iletmek için göklerden aşağıya her seferinde geldiğimde, kalabalığın 
arasında “en sondakileri” buluyorum. Onlar beni kalplerine en çok soranlardır. Elbette onları 
ben hoşnut ediyorum ve hep sorularına yanıt veriyorum. 

12. Bugün en son gelenler benim geri gelişimin nedenini soruyorlar. Onlara yanıtım 
insanların kendi çabasıyla*) eski orijinal ruhi temizliklerine ulaşmalarını sağlamaktır. (287, 19 
– 20) 

*) İnsanların vicdanına koyulmuş olan Tanrı’nın öğretisini uygulamakla ve Tanrı’nın sözüyle 
güçlenmekle anlamındadır. İnsan kendisini tek başına hiç kimsenin yardımı olmadan kurtarır 
anlamına GELMEZ. 

Yanlışlıkların Düzeltilmesi ve Baştan Savma İbadet Şekilleri 

13. “Üçüncü Devir” insanlık için tamamen başladı. Size sözlerimi verdiğimden beri aşağı 
yukarı 2000 yıl geçti. Fakat o öğreti, aradan geçen zamana rağmen, bütün çocuklarım 
tarafından sevilmediğim için, henüz insanlık tarafından tanınmadı. Buna rağmen hepsi bana 
şeref veriyor, herkes benim olan o bir tek Tanrı’nın Ruhu´nu arıyor. Fakat insanlar arasında 
birliği, aynı inancı, aynı yükseliş ve fark etmeyi görmüyorum ve ondan dolayı onların benimle 
birleşmeleri, benim hakikatimin öğretisi olan değişmez sözüm, sevgi kanunum ve adaletimle 
onların mükemmelliğe ulaşmalarını sağlamak için Kutsal Ruh olarak geliyorum. (316, 4) 

14. Aklın kararması, imansızlık ve hakikati bilmemek ruhun karanlığıdır. Ondan dolayı 
insanlık bugün yanlış yoldadır. Nereye gittiklerini bilmeden ve bilmek istemeden basitçe 
yaşayan insanlar nasıl da çoğaldı! 

15. İnsanlara acı, şaşkınlık, güvensizlik ve kuşku dolu yılların geleceğini biliyordum. Sizi bu 
karanlıktan kurtarmaya söz vermiştim ve şimdi buradayım: Ben hakikatin ruhuyum. Neden 
benim yeniden insan olmamı istiyorsunuz? İnsan olarak öldüğümü ve sizi Krallığımda 
beklediğimi söylediğimi hatırlamıyor musunuz? Bu sözlerle ruhun sonsuz ve ölümsüz 
olduğunu anlamanızı sağladım. (99, 7 – 8) 

16. Benim bu devirdeki sözüm size geçmişi hatırlatır, gizemleri vahiy eder ve gelecektekileri 
bildirir. O sözüm insanların eğrilttiğini ve aksini iddia ettiklerini doğrultacak; çünkü ben 
hakikatin koruyucusu olarak kılıcımın coşkusu ve adaletiyle bütün sahte şeyleri yıkmak, 
ikiyüzlülüğü ve yalanı paramparça etmek ve tüccarları hakikatin tapınağından kovmak için 
geliyorum. 

17. Ruhen gelişebilmeniz için hakikati insanların kitaplarında, öğütlerinde ve tekliflerinde 
bulmanıza gerek olmadığını anlayın. 

18. Hepinizin kurtulması gerekir. Ayaklarının üstünde sapasağlam duran bir tek kişi bile 
görmüyorum. Hepinizin hayatı tehlikede olduğu için, fırtınalı bir gecede çevresindeki insanları 
düşünmeden kendi canını kurtarmaya çalışan deniz kazazedelerisiniz. 

19. Elbette size doğrusunu söyleyeyim, kendiniz benim kanunum olan deniz yolundan 
uzaklaştığınız için, sizi bir kere daha arayıp sormaya gelen ben sizin tek Kurtarıcınızım. Sizi 
bekleyen o kutsanmış karaya çıkmanız için, yolunuzu aydınlatıyorum; çünkü o karanın 
kucağında ruh için kıymetli defineler gizlidir. (252, 37 – 40) 

20. Tıpkı Tanrı’nın talimatlarına yanlış anlam verildiği gibi, ayni şekilde öğretim de 
sahteleştirildi. Böylece O´nun size yardım etmesi ve sizin hatalarınızı düzeltmesi için Usta’nın 
bir kere daha size gelmesi gerekliydi, çünkü çok az insan kendi yanılgılarından kendilerini 
kurtarma gücüne sahipti. 
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21. Gerçi size eskiden yeniden geleceğimi vaat etmiştim, elbette size şunu söylemeliyim ki, 
insanların benim öğretimin yolunda gitme kanaatiyle o yoldan çok uzaklaşmış olacakları bir 
zamanın geleceğini bildiğim için, onu yaptım. Bu zaman size geleceğimi bildirdiğim 
zamandır. (264, 35 – 36) 

22. Şu anda sizinle konuşan Christus, İkinci Devirde insan olup dünyada yaşadı. Fakat şimdi 
O ruhen sizle ve insanlığa verdiği vaadini – size en büyük teselli ve hakikatin ışığını getirmek 
ve her şeyi aydınlatmak, her gelen vahyi açıklamak için, yeni bir devirde size yine gelme 
vaadini – yerine getiriyor. (91, 33) 

23. İnsanlık yönünü kaybetmiş durumda, fakat ben onlara Kutsal Ruh´umla kılavuzluk etmek 
için geldim öyle ki, sözlerimin anlamını anlasınlar. 

24. Yıllar boyunca benim elçilerimin bıraktığı yazılar insanlar tarafından değiştirildi ve ondan 
ötürü mezhepler arasında anlaşmazlık vardır. Elbette insanları bir tek ışıkta ve bir tek dilekte 
birleştirmek için, öğretilerimin hepsini açıklayacağım. (361, 28 – 29) 

25. Bugün dünya için, insanların daha büyük düşünce özgürlüğüne çabalayacağı ve ruhunun 
sürüklediği köleliğin zincirlerini kırmaya çalışacağı yeni bir etap başlıyor. Halkların ruhi besin 
ve gerçek ışık hasretiyle fanatizmin bariyerlerini geçtiğini göreceğiniz bir zamandayız. Size 
söylüyorum ki, bir an bile düşünmek, araştırmak ve harekete geçmek için kendisini özgür 
hissetme mutluluğuna erişenler, hiçbir zaman eski hapishanelerine gönüllü olarak geri 
dönmeyecekler. Çünkü artık onların gözleri hakikati gördü ve ruhu Tanrı´nın vahyi karşısında 
hayran kaldı. (287, 51) 

26. İnsanların benim öğretilerimi nesilden nesile gizemli bir hale getireceğini, kanunumu 
değiştireceğini ve hakikati sahteleştireceğini biliyordum. İnsanların onlara yeniden 
geleceğimin vaadini unutacağını da biliyordum ve onların birbirlerini kardeş olarak 
görmeyeceğini ve birbirlerini en azap verici, en hain ve barbar silahlarla öldüreceğini 
biliyordum. 

27. Fakat şimdi vaat edilen günün zamanı geldi ve ben buradayım. Kendimi size beyan 
etmek için seçtiğim şekil ve tarzı yargılamayın, çünkü dünyanın beni yargılamasına hakkı 
yoktur, tam tersine insanları yargılama zamanı geldiği için, insanları yargılayan benim. 

28. İnsanların kalbinde gücü sevgi ve adaletten kaynaklanan, ama dünya gücünden 
kaynaklanmayan, bir krallık kuruyorum – dünyevi bir krallık değil, aksine ruhi bir krallık. 

29. Bakıyorum, beni böyle konuşurken duymanız sizi şaşırtıyor; elbette size soruyorum: 
Neden beni hep ipek, altın ve mücevherlerle giyinmiş olarak hayal ediyorsunuz? Neden her 
devirde size tam tersini vahiy ederken, benim krallığımın bu dünyadan olmasını istiyorsunuz? 
(279, 61 – 64) 

30. Size önceden savaşın çok şiddetli olacağını söyledim, çünkü herkes kendi dininin 
mükemmel ve ibadet şeklinin de kusursuz olduğu kanısındadır. Elbette size söylüyorum, 
eğer bu öyle olsaydı, bu devirde size gelip konuşmama gerek kalmazdı. 

31. Size ilham yoluyla derin bir ruhi öğreti veriyorum, çünkü ibadet tarzınızda Tanrı’nın 
sözünü bilmeyen paganların adetlerinin sizi yönettiğini ve fanatizmin kötü tohumu sizi 
bilgisizlik ve nefret duygularıyla zehirlediğini görüyorum. 

32. Benim ışığımın kılıcı sağ elimde, bütün itaatsizliği, bütün kötülüğü ve bütün yanlışları yok 
eden ben savaşçı ve kralım. Mücadelem sona erdiği zaman ve kalpler dua etme ve yaşamak 
işin birleşmeyi öğrendiği zaman, ruhunuzun bakışı beni sonsuz ışıkta ve sonsuz barışta 
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keşfedecek. Size: “İşte bu benim krallığım!” “Ve ben sizin kralınızım, çünkü onun için ben 
varım ve onun için sizi yarattım: yönetmek için” diyeceğim. (279, 72 – 74) 

Gerçek Yaşam Hakkında Aydınlatma 

33. Bütün insanlar, benim bütün yaratıkların Babası olduğumu ve onların varacağı yerin 
bende olduğunu biliyorlar. Buna rağmen ben o insanlardan ne dikkat, ne de saygı gördüm. 
Benim gibi onlar da icat ediyorlar ve efendi olduklarına ve çevresindeki insanların yazgısına 
gücü yettiğine inanıyorlar. Neden önümde diz çöksünler ki? 

34. Bu yolla insanlar benim sabrımı deneyip adaletime meydan okudu. Ben insanlara hakikati 
bulmaları için zaman verdim, ama onlar benden hiçbir şey kabul etmek istemediler. Baba 
olarak onlara geldim ve sevilmedim; sonra Usta (Jesus) olarak geldim ve anlaşılmadım; fakat 
insanlığı kurtarmak zorunlu olduğu için, şimdi hâkim olarak geliyorum. İnsanların adaletime 
karşı isyan edeceğini biliyorum, çünkü onlar beni hâkim olarak da anlamayacaklar ve 
Tanrı’nın insanlardan intikam aldığını söyleyecekler. 

35. Herkesin Tanrı’nın intikam duygusu besleyemeyeceğini anlamasını isterdim, çünkü 
O´nun sevgisi mükemmeldir. Ayni şekilde Tanrı insanlara acıları yollayamaz; günahlarınız 
yoluyla acıları kendinize çeken sizsiniz. Benim adaletim sizin acılarınızın ve ölümünüzün 
üstündedir. Acılar, engeller ve başarısızlıklar insanların kendine yüklediği deneylerdir ve 
ektiği tohumun meyvesi, arka arkaya biçtiğidir. Böyle yaşam krizlerinde kurtuluşunuz için 
ışığımın ruhunuza ulaşmasına izin vermeniz bana yeter. (90, 5 – 7) 

36. Gizemleri açıklamak, size gerekli bilgiyi vahiy etmek ve gerçek yaşama sevinmeniz için 
göklerden aşağıya gelen hakikatin ruhudur. O, Tanrı’nın yargı mahkemesinin intikam 
olmadığını, tam tersine size ışık, barış ve mutluluk getiren sevgi yargısı olduğuna şahitlik 
etmek için acılarınızın üstüne dökülen Tanrı’nın tesellisidir. 

37. Bilin ki, ruhlarını geliştirenler için rezerve edilen vahiyleri anlayan ve tanıyan kişi, ruhunu 
o vahiy edilen ışıktan artık ayıramaz. İster bilinmez dünyalara gitsin, isterse bir başka 
seferinde bu dünyaya geri dönsün, bir kere aldığı Tanrı’nın kıvılcımını, hep Tanrı’nın ilhamı 
olarak tertemiz özünden yukarıya sezgi olarak çıkmasını sağlayacak. Bazen o tatlı uyanma 
veya kalpleri büyük mutlulukla dolduran ruhi vatana dönüş özlemi gibi, göksel müzik gibi 
canlanacak. Öğretimin ruhtan yaratıklar için, onlar o ruhi dünyaya geri döndükleri zaman, ne 
demek olduğu budur. Ruh kendi geçmişini unutmuş gibi görünür, ama gerçekten o ruh benim 
talimatlarımı unutmaz. 

38. Şu anda ve bu şekilde onlara konuştuğum Tanrı’nın sözü olduğundan şüphe edenlere 
diyorum ki, eğer bana onun ismini vermek istemiyorsanız ve bu sözlerin tanrısal Usta’nın 
olduğunu kabul etmiyorsanız, o zaman bu talimatın özünü benimseyin, bütün düşünceleri 
analize edin ve eğer düşünürken, o sözlerimin insanlara ışık ve hakikat içerdiği kanısına 
varırsanız, onu bu dünyadaki adımlarınıza ölçek olarak kullanın ve böylece hayatınızı 
değiştirin. 

39. Size gerçek bilgeliği verdiğimi biliyorum. İnsanların inandıkları, hakikatimin küçücük bir 
atomunu bile değiştirmez. Fakat insanların neye inandığından, ne bildiğinden ve neyi 
sevdiğinden emin olması gereklidir. Sırf ondan dolayı vahiylerimde insanlığın seviyesine 
iniyorum öyle ki, beni tanımalarını başarsınlar. (143, 54 – 56) 

40. İnsanlığın benim hakkındaki bilgisi çok sınırlı, ruhi bilgisi çok az ve imanı çok küçüktür. 
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41. Dinler, yüzyıllardan beri derin uykuda bir adım bile ileri atmadan yatıyorlar. Uyandıkları 
zaman, içten bir hareketlenme gelir ve gelenekleri yoluyla inşa ettikleri çemberi yıkmaya 
cesaret edemiyorlar. 

42. Işığı, tertemiz bir ruhsal çevreyi, hakikati ve ileri görüşü arayanlar arasından o çemberi 
yıkanlar hor görülenler, fakirler, basit insanlar ve bilgisizler olacak. Onlar halkı uyandırmak 
için, yeni vahiylerimin ruh gelişmesi devrinde gelişini hissettikleri zaman, çanlar ve borazanlar 
çalacaklar. 

43. İnsanlar, (ölümden sonra başlayan) ruhi yaşamın gizemini keşfetmek istiyorlar. İtiraz 
edemeden gitmek zorunda oldukları o yaşamı tanımayı onun için istiyorlar. 

44. İnsanlar hazırlanma zamanının gereğini hissettiklerinden ötürü merhametin ışığı için 
yalvarıyorlar ve rica ediyorlar, fakat her şeye yanıt olarak onlara (ölümden sonra)ruhsal 
yaşamın bir gizem olduğunu ve bu gizemin perdesini açmanın gasp ve Tanrı’ya küfür olduğu 
söyleniyor. 

45. Size doğrusunu söyleyeyim, hakikate ve ışığa susayanlar, susuzluğu kandıran kaynakları 
bu dünyada bulamayacaklar. Ben, ruhi insanların içmek istediği göklerden aşağıya yollanmış 
o bilgeliğin suyu olacağım. Ben, hakikatin kaynağını her ruhun ve aklın üstüne dökeceğim 
öyle ki, “gizemler” yok edilsin. Çünkü size bir kez daha söylüyorum, insanlar için gizemlere 
bürünen ben değilim, tersine o gizemi yaratan sizsiniz. 

46. Tanrı’nın sonsuz olduğunu ve siz O´nun bir küçücük parçası olduğunuzu düşünecek 
olursanız, Babanız´da hiç tanıyamadığınız hep bir şey olacağı akla yatkındir. Ama 
sonsuzlukta (ölümden sonra) kim olduğunuzu bilmek istememeniz ve kendiniz için 
anlaşılmaz bir gizem olmanız ve o ruhi yaşama girinceye dek onu tanımak için beklemeniz 
gerektiği düşüncesi, işte bunların hepsini ben emretmedim. 

47. Eski zamanlarda size bu şekilde konuşulmadığı doğrudur ve ruhi bilgilerin ışığına 
girmeniz için uzun menzilli çağrılar olmadı, çünkü insanlık geçmişte bugün hissettiği gibi o 
konuda acele bilme gereksinimini hissetmedi ve ruhen onları anlama kapasitesine sahip 
değildi. Her arayışında ve karıştırıp durduğunda da onu ilgilendiren gerçek ışıktan ziyade 
meraktı. 

48. İnsanların o ışığa götüren yolu bulmaları için ve yaşam kaynağının suyunu ve bilgeliği 
alabilmeleri için, önce her çeşit dış görünüşlü ibadeti bırakmaları ve kalplerinden fanatizmi 
çıkarmaları gerekir. Kalplerinde yaşayan ve kudretli Tanrı’nın varlığını hissetmeye 
başladıklarında, öz varlıklarının içinden gelen yeni ve tanınmamış, algı dolu, dürüstlük dolu, 
yükselme ve samimiyet dolu, ruhun vahiy ettiği gerçek duanın yükseldiğini hissedecekler. 

49. Bu onun ışığa yükselmesinin ruhen gelişme yolunda ilk adımının başlangıcı olacak. Eğer 
ruh insanlara gerçek duayı vahiy edebiliyorsa, onun sahip olduğu bütün yetenekleri de vahiy 
edebilecek, ayrıca yeteneklerin şekli ve tarzını geliştirmeyi ve sevgi yolunda kılavuzluk etmek 
için de. (315, 66 – 75) 

50. Beyanımda “İkinci Devirde” olduğu gibi ayni talimatları bulabilirsiniz, ama bu devirde size 
Kutsal Ruhum´un ışığı yoluyla anlaşılması imkânsız olanları vahiy ettim ve ruhtan ruha 
konuşma yoluyla size yeni ve çok büyük öğretileri vahiy etmeye devam edeceğim. İncil’in 
Vahiy bölümündeki altıncı mührün bütün içeriğini bu vahiy zamanında bildireceğim. O bildiri 
ben yedinci mührü açtığım zaman, sizi o zamana hazırlayacak. Böylece “anlaşılması 
imkânsız” olanı daha da tanıyacaksınız. Ruhsal dünyanın bütün ruhi yaratıkların vatanı, öbür 
dünyada sizi bekleyen insanlara sevgi ve merhametle yaptıklarınızın karşılığını alacağınız, 
sonsuz ve harika Baba evi olduğunu böylece keşfedeceksiniz. 
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İlerleme, Ruhi Gelişme ve İnsanların Kurtarılması 

51. Size talimatlarımı fiziksel tabiatınıza ahlaki dizgin olsun diye vermiyorum, daha ziyade 
onlar yoluyla ruhi gelişmenizde daha yüksek doruklara çıkasınız. 

52. Size yeni bir din kurmuyorum, bu öğretim de, eğer benim hakikatimin temelinin üstüne 
kurulduysalar, var olan dinleri inkâr etmiyor. Bu Tanrı’dan gelen sevginin mesajı ve sosyal 
kuruluşlara bir çağrıdır. Tanrı’nın niyetini anlayanlar ve benim kanunlarımı uygulayanlar, 
kendisini ilerlemeye ve ruhunun gelişmesine götürdüğünü hissedecekler. 

53. Hayatında başarması gereken ruhi gelişmeyi insan kavrayamadığı sürece, barış da 
dünyanın bir gerçeği olmayacak. Buna karşı kim benim sevgi kanunumu uygularsa, ne 
ölümden, ne de ondan sonra ruhunu bekleyen yargıdan korkacak. (23, 12 – 130) 

54. Size bu vahiylerle sadece dünyaya barış getirmeyeceğim, fiziki acılarınızı da 
hafifleteceğim. Bu beyanımla size ruhi gelişmeden söz eden büyük öğretiler veriyorum. 
Çünkü eğer size dünyanın mallarını getirmek isteseydim, size doğrusunu söyleyeyim, onları 
sezgiyle aydınlattığım ve onlara tabiatın gizemlerini vahiy ettiğim bilim adamlarını 
görevlendirmem yeterdi. Öyle ki, o bilim adamları sizin fiziki acılarınıza şifa getirmek için 
tabiattan ilaç yapsınlar. 

55. Benim eserim, size gezegeninizin ötesinde çevrenizi saran sayısız dünyalarla dolu daha 
uzaktaki ufukları ve size ait olan ve size sonsuzluğun yolunu gösteren sonsuz ufukları 
göstermek istiyor. (311, 13 – 14) 

56. Benim ruhi öğretimin çeşitli amaçları ve görevleri vardır: Birincisi ruhu sürgünde teselli 
etmek ve onu yaratan Tanrı’nın onu sonsuza dek kendi Barış Krallığında beklediğini 
anlamasını sağlamaktır. İkincisi ise kendi kurtuluş ve yükselişi veya ruhi gelişmesi için ne 
kadar çok nimet ve yetenekleri kullanabileceğini bildirmektir. 

57. Bu söz, insanların gözünü açan ruhta gelişmenin mesajını getiriyor ki, insanlar doğru 
hakikate baksınlar ve sadece gözleriyle gördükleri, elleriyle tuttukları ve bilim adamları 
yoluyla ispat ettikleri ve de farkında olmadan geçici olan şeyleri ”gerçek“ sanmasınlar ve 
sonsuz ve de var olan esas gerçeği de tanımayıp inkâr etmesinler. 

58.Bırakın bu mesaj milletlerden milletlere, evden eve ulaşsın ve onun tohumunun ışığını, 

tesellisini ve barışını bıraksın ki, insanlar bir an duraklayıp ruhlarına gerekli olan molayı 

versinler. Her an ruhi dünyaya (öbür dünya) geri dönüş anının gelebileceğini ve gittikleri ruhi 

dünyada biçeceklerinin bu dünyadaki eylemlerine ve ektikleri tohumların meyvesine bağlı 

olduğunu düşünüp hatırlasınlar. (322, 44 – 46) 

 

Bölüm 6 - Büyük Yaşam Kitabı 

Sevginin, Hakikatin ve Tanrı’nın Bilgeliğinin Kitabı 

Rab şöyle konuşuyor. 

1. Benim sözlerimin kitabı Tanrı’nın gerçek sevgisinin kitabıdır; o kitapta değişmez hakikati 
bulacaksınız. Çekinmeden alın, kendinizi ilerletmede ve sonsuzlukta barışa kavuşmaya 
yardımcı olan bilgeliği onda bulacaksınız. Onun anlamını değiştirenler veya sahteleştirenler 
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suç işlemiş olacak ve onun bir tek kelimesini hariç bırakanlar veya benim mükemmel 
öğretimle ahenk içinde olmayan bir kelime ilave edenler kanunumu ağır şekilde çiğnemiş 
olacaklar. 

2. Bu sözü orijinal temizlikte muhafaza edin, çünkü o insanlığa bırakacağım en güzel 
hediyedir. Talimatlarımı yazın ve onları çevrenizdeki insanlara bildirin, onları sadakatle 
muhafaza edin, çünkü bu mirastan sorumlusunuz. 

3. Yarın insanlar, o vahyimin öğretisinin ışığıyla hakikatin yolunda onlara kılavuzluk edecek 
vahyimin özünü orada bulacaklar. 

4. Bu yazılar anne-babalardan çocuklara suları bitip tükenmeden fışkıran ve kalpten kalbe 
giden diri suyun kaynağı olarak miras kalacak. Tanrı’nın size yıllar boyunca yolladığı vahiyleri 
açıklayacak olan Büyük Yaşam Kitabı´nı, ruhta gelişme kitabini inceleyin. 

5. Bütün bilgilerin orijinal hakikatinin açığa çıkacağını vaat etmedim mi? Şimdi size bildirilen o 
zaman geldi. 

6. Gerçekte size söylüyorum: Her kim benim talimatlarım hakkında derin derin düşünürse ve 
bilgisini arttırmak için gerçek hasretle anlamaya çalışırsa, ruhunu ışığa kavuşturacak ve beni 
yanında hissedecek. 

7. Eskilerin ve bugünün efsaneleri çökecek; alelade ve yanlış olan her şey yıkılacak, çünkü 
mükemmel olmayan şeylerle kendinizi artık besleyemeyeceğiniz zaman gelecek. O zaman 
ruh hakikati aramak için yola koyulacak ki, o hakikat ona tek besin olarak hizmet etsin. 

8. İnsanlık, bu talimatlarımda şimdiye dek ruhen gelişmemiş oldukları için anlayamadıkları 
vahiylerimin özünü keşfedecekler. Eski zamanlardan beri size elçilerim, habercilerim ve 
“tercümanlarım” yoluyla onu size emanet ettim, ama o size ondan efsane ve gelenek 
yapmanıza yaradı. Eğer yüzyıllar boyu süren şaşkınlık ve acılara uzak durmak istiyorsanız, 
bu öğretimi saygı ve sevgiyle iyice düşünün ve inceleyin. Fakat düşünün, eğer bu kitaba 
sahip olmakla yetinirseniz, görevinizi yerine getirmeyeceksiniz. Hayır, gerçekten elçilerim 
olmak istiyorsanız, o sizi uyandırsın ve eğitsin. Size gösterdiğim sevgi ve yardımseverliğin 
örneğiyle öğretin. (20, 1 – 8) 

9. Benim talimatlarımın kitabı, size bu devirde insan zekâsı yoluyla dikte ettiğim öğretileri 
içerir. İnsanların sonuçta Üçüncü Antlaşma olarak kabul edecekleri bu kitapla Tanrı’nın 
davasını savunun. 

10. İnsanlık sadece “Birinci Devrin” kanununu ve Birinci ve İkinci Antlaşma’mda yazılı olanları 
biliyor, fakat Üçüncü Antlaşma onları birleştirecek ve insanların hazırlık ve anlayış kıtlığından 
dolayı sahteleştirdiklerini düzeltecek. İnsanlık, ruhi gelişmeye götürecek olan her sözümü 
kavrayarak, tek ideal, tek hakikat ve tek ve ayni ışık olarak keşfetmek için mesajlarımı 
incelemek zorunda kalacak. (348, 26) 

11. Size bilim adamlarının öğretemediği şeyleri vahiy ediyorum, çünkü onlar onu bilmiyorlar. 
Onlar dünyevi büyüklüleri içinde uyudular ve bilgeliğimin arzusuyla bana yaklaşmadılar. 

12. Çeşitli tarikat ve dinlerde ruhi bilgiyi öğretmeleri gereken din adamlarının kalpleri kapalı 
ki, o ruhi bilgi ruhun zenginliğidir. 
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13. Eski zamanlarda insanlığa miras bıraktığım kanun ve öğretilerimin gizlendiğini ve onların 
yerine ritüeller, yüzeysel tapınma ve adetler koyulduğunu gördüm. 

14. Fakat siz, bu sözlerin anlamı İsrail´e Sina Dağı’nda verilen ve insanların “İkinci Devirde” 
Jesus´un ağzından duydukları sözlerle ayni olduğunu derinden anlayanlar, Tanrı sevgisi ve 
iyi eylemlerle Tanrı’nın kanununu aptalca adetlerden – zaten ruhun gelişmesine faydası 
olmayan –  ötürü unutmaması gerektiğini öğretin. (93, 10 – 13) 

15. Size habercilerimin isimlerini hatırlattım ki, onlar yoluyla mesajlar, teklifler, kehanetler ve 
öğretiler aldınız. 

16. Böylece bütün geçmişteki talimatlarımı bir tek talimatta birleştirdim. 

17. Spiritüalizm, üç Antlaşma’nın bir tek ruhi kitapta birleştiği mirastır. (265, 62 – 64) 

18. Ruhi öğreti, ruhi olan şeyleri vahiy ettiği için, insanlara taslak olarak çizilen yoldur ki, bu 
yolla onu yaratan Tanrı’yı tanısın, O´na hizmet etsin ve O´nu sevsin. O insanlara tanrısal 
Baba’sını çevresindeki insanları sevmekle sevmeyi öğreten “kitaptır”. Spiritüalizm iyiliği, ruhi 
temizliği ve mükemmelliği buyuran kanundur. 

19. Bu kanuna uyma zorunluğu herkes için geçerlidir; fakat o kanun hiç kimseyi o kanuna 
uymaya zorlamaz ve yargı gününde onun mücadelesi ve bütün hak ettiği eylemleri hesaba 
katılabilmesi için, her insan ruhu irade özgürlüğüne sahiptir. 

20. Bu öğretinin Tanrı’nın sevgisinin baştan sona kadar bütün çocuklarını aydınlatan ve 
onlara sıcaklık vermiş olan alev olduğunu bilin. (236, 20 – 22) 

Ruh Öğretisi ve Jesus´un Öğretisi Arasındaki Bağlantı 

21. Ruh öğretisi teori değildir, o hem insan yaşamı için, hem de ruhi yaşam için pratik 
talimattır. Bundan daha kapsamlı ve mükemmel bir talimat yoktur. O size dünyaya gelmeden 
önce bile eşlik eder, bu dünyada bütün gün boyunca peşinizden gelir ve bu dünyaya 
gelmeden önceki yurdunuza geri dönmeden önce ruhunuzla birleşir. 

22. İbadetlerinizden bütün seremoni, ritüel ve adetleri kaldıran ben olmayacağım – o, ruhi 
gelişme yolunu aydınlatan daha büyük bir ışığın gereksinimi karşısında kendiliğinden eski 
tasavvurlarını aşan insan ruhu olacak. Yakında insan Tanrı’ya sunabileceği tek şeyin sevgi 
eylemi olduğunu anlayacak, çünkü sevgi iyilik, merhamet bilgelik ve adalet demektir. 

23. Spiritüalizm Christus´un beyan ettiği hiçbir sözü silmez. Eğer o öyle olmasaydı, kendisine 
o adı vermezdi, çünkü o zaman hakikate karşı bir tutum almış olurdu. Bu söz nasıl ona zıt 
olabilir, çünkü onu konuşan Usta’nın kendisidir. Eğer bu öğretinin anlamını gerçekten 
kavrasaydınız, bugünkü sözümün geçmişte söylediklerimin açıklaması ve aydınlatması 
olduğunu anlardınız. Ondan dolayı bugünün ve geleceğin insanlığı eski nesillerden daha çok 
anlamaya muktedirdir ve ondan dolayı kanunu daha temiz, daha yüksek ve dürüst şekilde 
yerine getirebilecektir. 

24. Çevrenizdeki insanları kendi dinlerinin kurallarını yerine getirirken iyice gözetlerseniz, 
onların eskiden ibadetlerinin özdeğini şimdi gönülsüz bir ibadet olarak saydıklarını 
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göreceksiniz. Bunun nedeni ruhun kendiliğinden uyanması ve ona besin verebilen şeyleri 
istemesidir. Ondan dolayı insanlığın baştan savma ibadet usullerinin kaybolması 
belirlendiğini size söylüyorum. (283, 27 – 30) 

25. Bu mütevazı ve gösterişsiz, ama Tanrı’nın ışığıyla dolu kitapta insanlar şüphelerinin 
bütün açıklamasını bulacaklar. Onlar orada geçmişte sadece bir kısmı vahiy edilen 
talimatların tamamlamasını bulacaklar ve eski yazılarda anlamı gizli kalmış bilgileri açık ve 
seçik şekilde yorumlama yolunu bulacaklar. 

26. Her kim bu ruhi mesajları aldıktan sonra, içindeki hakikatten emin olursa ve duyularının, 
putperestliğinin ve fanatizminin arzularına karşı kalbini bütün bu pisliklerden temizlemek için, 
savaşmaya kalkarsa, o kişi ruhunu özgürlüğe kavuşturacak ve ruhuna sevinç ve barış hediye 
edecek, çünkü o şimdi ölümden sonra onu bekleyen sonsuzluğa ulaşmak için mücadele 
edebilecek. Ama baştan savma geleneksel ibadetlerine devam edenler ve bu dünyalık şeyleri 
seven ve ruhun gelişmesine inanmaya diretenler, size doğrusunu söyleyeyim, onlar geride 
kalacaklar ve ruhen geri kalmışlıklarını ve bilgisizliklerinin farkına vardıklarında, gözyaşları 
dökecekler. (305, 4 – 5) 

Yeni Sözlerimden Dolayı Münakaşalar 

27. Eğer öğretim size çok acayip görünüyorsa, beni bilmenize rağmen, hiç böyle sözleri 
duymadığınızı sanıyorsanız, hayretinizin size eskiden vahiy ettiklerimin özünü keşfetmede 
ihmallerinizin sonucu olduğunu söylüyorum. Bu nedenden dolayı bu öğreti, aslında bu ışık 
hep yaşantısında olmuş olmasına rağmen, size yabancı ve yeni gelebilir. (336, 36) 

28. Benim öğretim bu devirde “İkinci Devirde” olduğu gibi, insanlığı sarsacak. İkiyüzlüler 
dürüstlükle münakaşa etmek zorunda kalacaklar. Sahtekârlığın maskesi düşecek ve hakikat 
parlayacak. Hakikat bu dünyayı kapsayan yalanı yenecek. 

29. İnsanlık, hakikati ve mantıklı şeyleri kavramaya ve tanımaya muktedir olacak, fakat onun 
inanmasına zorlanan her şeyi anlamasa bile, reddedecek. Ondan dolayı benim öğretim, 
insanların ihtiyacı olan ışık saçtığı için, yayılacak. Size*) bu eserin büyük bir kısmının 
çevrenizdeki insanlara başlangıç ve hedefini bildirmeniz size düşecek. (237, 28 – 29) 

*) Eskiden: Meksika´daki dinleyiciler… 

30. İnsanlık sözlerime, hakikatime susuz. İnsanlar akılları için ışık arzu ediyorlar, adalet diye 
bağırıyorlar ve teselli bekliyorlar. Bu kritik bir zamandır. Size doğrusunu söyleyeyim, 
yüzyıllardan beri hakikat sayılan birçok düşünceler, teoriler ve doktrinler yerlere çarpılacak ve 
yanlış olarak reddedilecekler. Fanatizm ve putperestlik en çok önyargılı ve ona bağlı olanlar 
tarafından savaşılıp yok edilecek. Tanrı’nın talimatları anlaşılacak onun ışığı, içeriği ve 
karakteri kavranılacak ve hissedilecek. 

31. Sınav zamanından sonra, büyük şaşkınlıklar yaşayacak olan bilim adalarının ruhları 
aydınlanacak ve onlar ruhlarının sesini duyacaklar ve hayalini bile etmedikleri şeyleri 
keşfedecekler. 

32. Size yeniden söylüyorum: Nöbet tutun! Çünkü inançlar ve doktrinler, dinler ve bilimler 
arasındaki münakaşa zamanında insanların çoğu kitapların öğrettiği bilgilerin benim yeni 
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elçilerimi yenebilmek işin sizin yanınızda kitap olmadığını bile bile, onların silahı olacağı 
düşüncesinde olacaklar. (150, 11 – 13) 

33. Elçilerim, size büyük kiliselerle ve küçük tarikatlarla karşı karşıya geleceğinizi söyledim, 
ama ne ondan, ne de öbüründen korkun. Size emanet ettiğim hakikat bellidir, size öğrettiğim 
söz, dıştan bakılınca açık ve basittir, ama anlamı sonsuza kadar derindir ve onlar savaşıp 
kazanacağınız güçlü silahlardır. 

34. Fakat size söylüyorum: Bu dünyada materyalizm dolu ve imansız bir millet güçlenip size 
kendinize İsrail adını verme hakkınızı reddedecek. Bu Mesih´in ikinci gelişini gördüğünüzün 
şahitliğini inkâr etmek için olacak ve o millet de Yahudi milleti olacak. O milletin o olacağını 
düşündünüz mü? O millet, onlara adaleti getiren ve onları diğer milletlerin önünde yeniden 
yükselten Mesih´in, Kurtarıcısının onların ortasına gelmesini bekliyor. O millet, benim ona 
hep geldiğimi biliyor ve “Üçüncü Devirde” ‘Neden Tanrı başka bir millete gelsin?’ diyecek. 
Fakat bakın, işte benim talimatlarım! (332,10) 

35. Bu spiritüal birlik burada kimseden habersiz yaşıyor. Dünya sizin varlığınızdan habersiz, 
güçlüler sizin farkınızda değil, ama spiritüalistler ve “Hristiyanlar”, Spiritüalistler ve Yahudiler 
arasında kavga yaklaşıyor. O kavga, benim öğretimin bütün dünyada kabul edilmesi için 
gereklidir. Sonra insanlar Eski Antlaşma´yı Yeni Antlaşma ve Üçüncü Antlaşma´yla bir öz 
olarak birleştirecekler. 

36. Çoğunuza bu imkânsız görünebilir; o benim için en doğal, en doğru ve en mükemmeldir. 
(235, 63 – 64) 

Gerçek Yaşamın Büyük Kitabı 

38. Benim sözüm bütün devirler için yazılı kalacak. O sözlerimden Üçüncü Devrin kitabı olan 
“Üçüncü Antlaşma´yı”, Baba’nın son mesajlarını birleştireceksiniz. Çünkü her üç devirde 
insanlığa bilgece sözlerini bırakmak için, Tanrı’nın “altın kalemleri”*) vardı. 

*) Tanrı’nın “Yazıcıları” 

38. Musa Peygamber, “Birinci Devirde” geçen olayları silinmez harflerle bir tomara yazmak 
için Tanrı’nın kullandığı ilk “altın kalemdi.” Musa, Tanrı Jahve´nin “altın kalemiydi.” 

39. Elçilerim ve benim izimden gidenler arasında “İkinci Devirde” Jesus´un Matta, Markus, 
Luka ve Yuhanna adında dört “kalemi” vardı. Onlar göksel Usta’nın “altın kalemleriydi.” Fakat 
Birinci Antlaşma’nın sevgi, anlayış ve ruhen ilerleme bağlarıyla İkinci Antlaşma ile birleşme 
zamanı geldiğinde, tek bir kitap oluştu. 

40. Şimdi sözlerini yeniden aldığınız “Üçüncü Devirde” de ayni şekilde “altın kalemlerimi” 
atadım ki, o sözler yazılı kalsınlar. 

41. Zamanı geldiğinde onları tek bir kitap yapacaksınız. Ve bu “Üçüncü Devrin” kitabı – 
zamanı gelince – ayni şekilde Birinci ve ikince Devrin kitaplarıyla birleşecek. Sonra Üç Devrin 
vahiylerinden, kehanetlerinden ve sözlerinden bütün ruhi yaratıkların gelişmesi için Büyük 
Yaşam Kitabı oluşacak. 



50 
 

42. Sonra bütün sözlerimin – baştan sona kadar – gerçekten ve ruhen gerçekleştiğini ve 
bütün kehanetlerin önceden tahsil edilen Baba’nın insanlığa vahiy ettiği tarih akışı olduğunu 
göreceksiniz. Sadece Tanrı gelecekteki olayları yazdırabilir. Peygamberler konuştuğu 
zaman, o onların sözü değildi, daha ziyade Tanrı onlar aracılığıyla sözlerini iletti. 

43. Seçtiğim insanlara yeteri kadar hazırlanmayı mümkün kıldım, tıpkı Musa ve “İkinci 
Devirde” diğer dört elçim gibi ki, sözlerim bütün berraklığıyla, açıklığıyla ve hakikatiyle 
yazılsın, çünkü o gelecekteki nesiller içindir, fakat birisi kasten bir şey ilave etmek veya o 
kitaptan bir şey silmek isterse, ondan hesap soracağım.*) 

*) Bu uyarı sözün özü, anlamı için geçerlidir, kelimeleri için değil. 

44. Şimdi benim candan sevilen çocuklarım: sizin birleştirdiğiniz kitaba kim önem verir? 
Gerçekten hiç kimse! Fakat gün gelecek, insanlık büyük arzuyla, merakla sizin kitabı rica 
edecek ve sonra onlar uyanacak, sözlerimi inceleyecek ve o konuda tartışacaklar. Her fikir 
tartışmasında yeni partiler meydana çıkacak – bilim adamları, din adamları ve filozoflar. Sizin 
sözlerinizin şahitliği ve bilgeliğin kitabı diğer milletlere ulaşacak ve hepsi benim öğretim 
hakkında konuşacak. Bu ise yeni bir mücadelenin, söz, düşünce ve ideoloji savaşının 
başlangıcı olacak. Fakat sonunda tümü bu Büyük Yaşam Kitabı’nın Tanrı tarafından 
yazıldığını hakikaten ve ruhen kavradıkları zaman, birbirlerini kardeşçe kucaklayıp benim 
dilediğim gibi birbirlerini sevecekler. 

45. Neden Tanrı Jahve´nin “Birinci Devirdeki” sözü ve “İkinci Devirdeki” Jesus´un öğretisi 

dünyayı birleştiremedi? Neden 1866 yılından beri vahiy ettiğim sözlerim bu devirde milletlerin 

birbirini sevip barış içinde yaşamasına yetmedi? Bu sözlerimin dünyayı aydınlatması için üç 

kitabın birleşmesi gerekir. O zaman insanlık o ışığın peşinden gidecek ve Babil´in laneti 

ortadan kalkmış olacak, çünkü bütün insanlar Gerçek Yaşamın Büyük Kitabı’nı okuyacaklar, 

hepsi ayni öğretiyi uygulayacak ve birbirlerini ruhen ve hakikaten Tanrı´nın çocukları olarak 

sevecekler. (358 58 – 66) 

Bölüm 7 - Ruhi Öğretinin Etkisi ve Anlamı 

Beyanların Etkisi 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Burada, bu sözler karşısında içten ve dıştan, yani hem ruhen, hem de fiziksel açıdan 
sarsılmayan hiç kimse yoktur. Beni burada dinlerken, o insan yaşamı, ölümü, Tanrı’nın 
adaletini, sonsuzluğu, ölümden sonra gelen ruhsal yaşamı, iyilikleri ve kötülükleri düşünür. 

2. Sesimi duyarken, içinde ruhunun varlığını hisseder ve o ruhun nerden geldiğini hatırlar. 

3. Beni dinlediği kısa bir zaman süresinde, kendisini çevresindeki insanlarla birlik içinde 
hisseder ve karakterinin en derinliklerinde onları gerçek kardeşleri, ruhsal dünyanın 
sonsuzluğundaki kardeşleri olarak farkına varır ki, bu kardeşlere fiziksel akrabalıktan 
kaynaklanan ve zaten bu dünyada geçici olan kardeşlikten kendisini daha yakın hisseder. 

4. İnsanlar beni algıladıkları zaman, hiçbir kadın ve erkek benim bakışlarımı yokmuş gibi 
hissetmez. Ondan dolayı hiç kimse önümde utandırıcı ayıp lekelerini örtbas etmeye veya 
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küçültmeye cesaret edemez. Ben insanların o lekelerin bilincine varmasını sağlarım, ama 
herkesin önünde onları mahcup etmeden, çünkü ben mahcup etmeyen hâkimim.  

5. Aranızda günah işleyenlerin ruhunda bir bulaşıcı hastalık gibi zinakârlar, çocuk katilleri, 
hırsızlar, kötü alışkanlıklar ve kusurlar keşfettiğimi size söylüyorum. Fakat kalbinizin suçlarını 
açığa çıkarabildiğimi göstermekle, sadece sözlerimin hakikat olduğunu ispat etmiyorum. Size 
kötülükleri ve ayartmaları yenmek için silahlar vermekle, size yenilenmeye nasıl 
ulaşılabileceğini öğretmekle ve içinizde iyiye, yüceye ve tertemiz olan şeylere istek 
uyandırmakla ve sizde bütün adiliklere, sahteliklere ve ruha zararlı olan şeylere tamamen 
isteksizlik uyandırmakla, benim talimatlarımın gücünü ispat etmek istiyorum. (145, 65 – 68) 

6. Bugün aydınlığın öncesindeki karanlık günlerde yaşıyorsunuz. Ve fakat – o ışık sisli 
gökyüzünüzün küçük ağarmış yerinden faydalanarak azıcık ışınlarıyla dünyanın belli bir 
noktasına ulaşıp kalpleriniz etkiler, insan ruhunu sarsar ve uyandırır. 

7. Bu ışığın sürprizine şaşıp kalanların hepsi yollarında duraklayıp sordular: “Sen kimsin?” Ve 
ben onlara şöyle yanıtladım: “Ben bu dünyanın ışığıyım, ben sonsuzluğun ışığıyım, ben 
hakikat ve sevgiyim. Ben sizinle konuşmak için geri gelmeyi vaat etmiş olan ve hakkımda 
Tanrı’nın ‘Sözü’ olduğum söylenen kişiyim.” 

8. Şam´a giden Pavlus gibi, onların hepsi gururlarını alçakgönüllülüğe çevirdiler, kibirlerini 
yendiler ve kalpleriyle bana: “Babam ve Rabbim, affet beni. Sana bilmeden zulüm ettiğimi 
şimdi anlıyorum” demek için mütevazılıkla başlarını eğdiler. 

9. O andan itibaren bu kalpler benim küçük elçilerim oldu, çünkü bu “Üçüncü Devirde” 
bugüne dek yeni öğrencilerim arasında hiçbir elçim bu kadar çok bağlılıkla elçilerimin peşini 
kovalamakla beni kovalamadı ve beni bundan sonra bu kadar büyük hislerle de sevmedi. 
(279, 21 – 24). 

10. Hakikat gizli kalırken, kiliseler yüzyıllar boyunca süren alışkanlık ve yerinde sayma 
uykusuna daldılar. Fakat Yahve´nin kanununu ve Tanrısal Usta’nın sözünü bilenler, şimdi 
onlara konuşan bu seste bu devir için vaat edilen hakikatin ruhunun sesini tanımalılar. (92, 
71) 

11. Bu sözü duyduğunuz zaman, kızacağınızı biliyorum, ama insanda insani tabiattan başka 
ruhi bir parçanın varlığını, ruhen şaşkınlar tanımak istemeyecekler. Ya da insan ruhunun 
varlığına inanıp da adetlerinin alışkanlığına ve inançlarının kanısına bağlılıktan ötürü ruhun 
gelişmesi için uzun bir gelişme yolunun gerekli olduğunu inkâr edecekler. (305, 65) 

12. Bu sözleri yazılı olarak bırakacağım ve onlar gelecekteki öğrencilerime ulaşacaklar. Eğer 
o yazıları incelerlerse, ayni şeyleri taptaze ve capcanlı bulacaklar ve ruhları mutlulukla 
titreyecek, çünkü o an onlara konuşan onların Usta’sı olduğunu hissedecekler. 

13. Size söylediğim her şeyin sırf beni dinleyenler için olduğunu mu sanıyorsunuz? Hayır, 
sevgili halkım, sözlerimle buradakilere ve burada olmayanlara, bugün için, yarın ve bütün 
zamanlar için; ölenler için, yaşayanlar için ve ilerde daha doğacak olanlar için konuşuyorum. 
(97, 45 – 46) 
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Yeni Sözün Getirdiği Anlayış ve Ümit 

14. Ben, beni aramış olan acı çekenlere, şok olanlara, ağlayanlara, günahkârlara teselli 
veren sevgi sözüyüm. Sözüm, onların kalbinde susuzluklarını gideren ve kirlerini temizleyen 
yaşam nehridir. O söz, huzurun ve barışın sonsuz vatanına da götüren yoldur. 

15. Yaşam kavgasının – kurbanları, aksilikleri ve sınavları – adaletli ödülünü ölümden sonra 
gelen sonsuzlukta almadan, nasıl ölümle sona erdiğini düşünebilirsiniz? Bu nedenle benim 
kanunum, öğretim vahiyleri ve vaatleriyle kalbinize bir teşvik, okşama ve günlük işlerinizde bir 
balsamdır. Eğer benim talimatlarıma sırtınızı çevirirseniz, o zaman kendinizi aç ve kudretsiz 
hissedersiniz. (229, 3 – 4) 

16. Yarattığım insanlara olan tanrısal sevgimle onların benim eserlerimi keşfetmelerine ve 
bütün yaratılanları kullanmalarına izin veriyorum ki, Tanrı’nın adaletsiz olduğuna bilgeliğini 
çocuklarından gizlediği için, sebep bulduklarını iddia etmesinler. 

17. Sizi yaratıp size irade özgürlüğü verdim ve o özgürlüğü kötüye kullanmanıza ve böylece 
beni incitip kanunumun kutsallığını çiğnemenize rağmen, ona saygı gösterdim. 

18. Fakat bugün affımın okşayışını onlara hissettiriyorum ve ruhunu bilgeliğimin ışığıyla 
aydınlatıyorum öyle ki, çocuklarım arka arkaya hakikatin yoluna geri dönsünler. 

19. Benim ışığım olan hakikatin ruhu ruhta ışık saçar, çünkü siz size bildirilmiş olan her 
gizemin aydınlanacağı devirde yaşıyorsunuz ki, şimdiye kadar doğru olarak açıklanmayanları 
anlayın. 

20. Ben kendimi dünyanın bu yerinde beyan ettim ve sözlerimi bütün insanlara hediye olarak 
bırakacağım. Bu hediye, insanlığın ruhi yoksulluğunu yok edecek. (95, 58) 

21. Herkese doğru şekil ve tarzda Tanrı’ya hürmet etmeyi ilham edeceğim ve doğru şekilde 
de Tanrı’nın kanunuyla ahenk içinde yaşamayı öğreteceğim ki, tek o kanunun uygulanmasını 
Rab her birinizin hesabına katacak. 

22. Ah siz insanlar, sonuçta sözümün içeriği ve anlamını tanıyacaksınız. Sonra sırf Tanrı’nın 
sesinin insanlara konuştuğunu keşfetmeyeceksiniz, ayrıca bütün ruhların da ifadesi olduğunu 
bileceksiniz. 

23. Benim sözüm cesaret veren sestir, özgürlüğe bağırıştır ve kurtaran gemi demiridir. (281, 
13 – 15) 

Tanrı’nın Sözünün Gücü 

24. Benim öğretim insanın her karakter görünümünü geliştirir: hassaslaştırır, kalbi asilleştirir, 
aklı uyandırır ve derinleştirir ve ruhu yüceltir. 

25. Öğretimden talimatlarımı doğru uygulamayı mümkün kılan esaslı öğrenim haline getirin 
ki, gelişmeniz ahenkli olsun; böylelikle sizin ona cesaret vermeniz gereken ruhun ideallerine 
çabalamaksızın, sırf aklınızı geliştirmeyin. 
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26. Bütün karakter yapılarınızı, sözümün aydınlık yolunda bulabilirsiniz ki, o yolda kendinizi 
geliştirip sonsuza dek yetkinleştirebilirsiniz. (176, 25 – 27) 

27. Öğretimin niteliği spiritüeldir, o sizi kötüye karşı mücadelenizde zafer kazandırmak için, 
aşağıya, sizin ruhunuza akan ışık ve kudrettir. Sözüm sırf sizin kulaklarınıza hoş gelmesin, o 
ruhun ışığıdır. 

28. Beni ruhunuzla duymak istiyor musunuz öyle ki, o ruhunuz beslensin ve bu talimatların 
anlamından faydalansın? O zaman kalbinizi temizleyin, aklınızı arıtın ve vicdanınızın size 
önderlik yapmasına izin verin. O zaman tabiatınızda bir değişmenin etkinlik göstermeye 
başladığını göreceksiniz – sırf ruhen değil, ayni zamanda ahlaki ve fiziksel bir değişme de. 
Gitgide olgunlaşma yoluyla ruhun yükselmesi – o berraklığa yavaş yavaş ulaşması – kalbin 
duygularına ve vücudun sağlığına yansıyacaktır. 

29. Tutkular daha da azalacak, kötü alışkanlıklar zamanla yok olacak, fanatizm ve bilgisizlik 
daha gerçek inanç ve benim kanunlarımı kavrama karşısında geri çekilecektir. (284, 21 – 23) 

30. Sadece çok az kişinin bileceği ve bütün insanlık tarafından okunmayacak olan bu öğreti, 
yakında bütün ıstırap çekenlere teselli vermek, inancı tutuşturmak, karanlığı kovmak ve ümit 
vermek için merhem olarak ulaşacak. O sizi günahtan, sefillikten, acılardan ve ölümden 
yükseltecek. 

31. O başka türlü olamaz, çünkü ben Tanrısal Doktor, size vahiy olarak vaat edilen teselli 
edici benim. (295, 30 – 31) 

32. Bir kere ruhen geliştiğinizde, dünyada ulaşmak istediklerine sahip olamadıkları için acı 
çeken ve ümitsizlik içindeki insanlara rastladığınız zaman, onların materyalizmi benim 
izimden giden öğrencilerimin ruhi yükselişiyle tezat teşkil ettiğinde, onların memnuniyeti çok 
büyük olacak. Çünkü onların bu dünyadaki her şeyin geçici olduğu kanısına dayanan 
çabaları ve dilekleri asil olacak. 

33. Ruhu dünyanın sahte definelerine zincirlemek yerine, insan ruhunu Tanrı’nın Ruhuna 
yaklaştırmaya çabalayan bir yaşam yoluyla, benim öğrencilerim dünyaya maneviyatın 
örneklerini konuşacaklar. 

34. Dünya malını sevenlerin (materyalistlerin) gelecek zamanlarda, bu öğretiyi 
öğrendiklerinde kızacaklarını biliyorum, ama onların vicdanı sadece benim sözümün hakikati 
konuştuğunu söyleyecek. (275, 5 – 7) 

35. Sizi bekleyen günlük işinizde size yardımcı olacağım. Benim öğretim dünyada büyük 
değişimlere neden olacak. Geleneklerde ve fikirlerde büyük değişmeler olacak ve tabiatta 
bile değişimler kendisini gösterecek. Bütün bunlar yeni bir devrin başlangıcını insanlığa 
gösterecek. Yakında bu dünyaya göndereceğim ruhlar (insanlar) bütün bu kehanetleri 
dünyanın yenilenmesi ve ileriye doğru gelişmesine katkıda bulunması işin konuşacaklar. 
Onlar sözlerimi açıklayıp olayların anlamını izah edecekler. (217, 27) 

36. “Üçüncü Devir” diriliş zamanıdır. Ruhlar ölüler gibiydi, vücutları ise mağara mezarlarına 
benziyordu. Ama Usta onlara gelip yaşam sözünü: “Dışarı çıkın, ışığa ve özgürlüğe doğru 
yükselin!” dedi. 
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37. Kim gözlerini hakikate açarsa ve sonra yaşamını, eylemlerini ve duygularını sevgiyle 
insanlara doğru yöneltmeyi becerirse, o insan bu dünyayı sürgün yeri veya gözyaşı ve 
kefaret vadisi olarak görmeyecek, çünkü o hep iç huzuru veren gerçek barışın mutluluğunu 
hissedecek. 

38. O mutluluğun bu dünyadaki hali, öbür dünyadaki mükemmel barış ve ışığın yansıması 
olacak. Ruhunun zevk alacağı öbür dünyada ben onu hakkına layık evini hediye etmek için 
huzuruma kabul edeceğim. (286, 13) 

Din Adamlarının ve Materyalistlerin Tepkisi 

39. Size bu devirde konuşanın önceden kehanet yoluyla bildirilmiş olan mucizeler yapacak 
ve Tanrı’nın seçtikleri ürkütüp şaşkına çevirecek olan ayartıcı olduğunu söylerlerse, 
şaşırmayın. Size doğrusunu söyleyeyim, benim bu bildirimi böyle yorumlayanların çoğu 
gerçekten kötülüğe hizmet edenler ve karanlık güçler tarafında olacaklar ve hatta dudakları 
hep hakikati yaydığını garanti etseler bile. 

40. Ağacın meyvesinden tanındığını unutmayın ve size söylüyorum: Meyve, benim 
konuşucularım olan bu saf kalpli erkekler ve kadınların zekâsı yoluyla duyulabilir oldu.  
Tattıkları meyvenin ve onların ruhi gelişmesi aracılığıyla insanlık o ağacı, yani beni 
tanıyacaklar. 

41. Üçlü birlik ve Maria (Meryem Ana) ruhi eseri kendisini yaymaya başlayacak ve böylelikle 
birçokları arasında gerçek alarma neden olacak. Onlar, eskiden Baba’nın insanlara verdiği 
öğretiyi okuyup anlamış kanısında olanlar, insanlığın ulaştığı ruhi gelişmelerinin bilincinde 
olmadan, felsefelerinin bilgisi ve bilimleri sayesinde kibirlenmişler olacaklar. 

42. Ruhlarının tembelliğinden uyanırlarken, bugün insan ruhunun düşünüş ve his tarzının 
farkına varacaklar ve buna “yeni fikir” adını vererek lanetler yağdıracaklar. Bu hareketin 
gelecek olan Christus düşmanı Antichrist´in neden olduğunu her tarafa yayacaklar. 

43. Sonra Kutsal Yazıya, kehanetlere ve benim size “İkinci Devirde” verdiğim sözüme 
sığınarak, yeni bildirilerimi, talimatlarımı ve size söz verdiğim ve bugün yerine getirdiğim her 
şeye karşı savaşmayı deneyecekler. 

44. Sözüm, öğrencilerimin ağzında ve kitaplar yoluyla maddi varlıkların veya bilgi ve kavrama 
gücünün ötesinde olan ve bir kere kabul ettikleri şeylerin haricinde hiçbir şeyi geçerli 
saymayanlara kadar ulaşacak. Ve onlar bana size bu sözümü getirdiğim için, sahte Tanrı 
diyecekler. 

45. Fakat siz bunu duyarsanız, kalbiniz incinmiş olmasına rağmen, inancınız yıkılmayacak. 
İçten gelen hareketle Ustanız size önceden haber verdiği ve sizi sözleriyle cesaretlendirdiğini 
düşünerek bu denemelere dayanacaksınız. 

46. Fakat size söylüyorum: Yolunuzda sahtekârlığa, ikiyüzlülüğe, batıl inançlara, dini 
fanatizme ve putperestliğe rastlamanıza rağmen, hiç kimseyi hatalarından dolayı 
yargılamayın. Sözlerimi öğretin ve gerisini bana bırakın. Sizi yargılama hakkına sahip olan 
tek benim, sahte Tanrı’nın, sahte Christus´un, kötü elçinin ve ikiyüzlü Ferisinin kim olduğunu 
tek ben biliyorum. (27, 32 – 35) 
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47. Fikirlerin, inançların, dinlerin, öğretilerin, felsefelerin, teorilerin ve bilimlerin savaşı 
gelecek ve benim öğretim herkesin ağzında olacak. Benim ikinci gelişim tartışılacak ve 
reddedilecek. Bunun üzerine büyük inançlı insanlar Christus´un yeniden insanlar arasında 
olduğunu beyan edecekler. O zamanda ben sonsuzluğun ötesinden o kalplere cesaret 
vereceğim, onların inançlarını güçlendirmek için yollarında mucizeler yaratacağım. (146, 8) 

Ruh Bilgisinin Etkisi 

48. Işığım dünyada her tarafa yayılırken öyle etki gösterdi ki, hakikatim her öğretide arandı. 
Ondan dolayı insanların inançlarında farklı davranışlar vardır. 

49. Bu önceden bildirilenlerin gerçekleşmesidir. Onlardan hangisi hakikati savunur? Koyun 
postunda kim aç kurdu gizler? Kim tertemiz giysisiyle içinin tertemizliğine garanti verir? 

50. Benim hakikatimi keşfetmeniz için spiritüalizmi uygulayın, çünkü insanlık, insan 
düşüncesinin gelişmesine göre çeşitli inançlara ve dünya görüşlerine bölündü. 

51. Böylece yeni yeni tarikatlar ve mezhepler oluştu ve o mezheplerin içerdiği hakikatin 
miktarı hakkında hüküm vermek sizin için çok zor olacak. 

52. Benim öğretim, insanların düşüncelerini ve fikirlerini aydınlatır ve yavaş yavaş herkes 
yaptıklarını mükemmelleştirmek ve daha yüksek ve mükemmel bir seviyeye getirmek için 
benim öğretimin temellerini kavrayacak. 

53. Her tarikat ve kilisenin kendisini inceleyip benim eserlerime ait olanları arayacağı zaman 
gelecek. Fakat bu defineyi bulabilmeleri için ruhlarını yükseltip vicdanlarının sesini 
dinlemeleri kaçınılmaz olacak. (336, 4 – 8; 29) 

54. Bu dünyada birçok din vardır, ama hiçbiri insanlığı birleştirip birbirlerini sevmesini 
sağlamayacak. Sadece benim ruh öğretim bu birliği getirecek. Dünya boşuna bu ışığımın 
dünyaya girmesine engel olacak. 

55. Benim öğrencilerimin zulüm görmesi en doruk noktasına ulaştığı anda, doğa bütün 
gücüyle insanların üstüne gelecek; ama o güçler benim işçilerimin dualarıyla sakinleşecek ki, 
bu yolla bütün dünya benim onlara verdiğim yetkinin ispatını görsün. (234, 30) 

56. Sözüm bütün milletlerde duyulduğu zaman, dünya kargaşalıklara maruz kalacak, çünkü 
bu vahiye hazırlanan insanlığın ruhu hem sevinçten, hem de korkudan etkilenecek. Sonra 
hakikati tanımak isteyenler kendilerini materyalist fikirlerinin köleliğinden kurtaracaklar ve 
gözlerine görünen aydınlık ufukla canlanacaklar. Fakat ruhunun karanlığında ve bu ışığa 
karşı savaşmakta direnenler bunu yapmaya devam etmekte özgürdürler. 

57. Spiritüalizme doğru giden fikir değişiminde milletler arasında arkadaşlık ve kardeşlik 
doğacak. Fakat hazırlanmanız önemlidir, çünkü münakaşalar çok büyük olacak. İnsanlar 
savaşla birbirlerine başkaldırdıklarında, o savaşı ben istediğim için olmayacak, daha ziyade 
onlar Tanrı’nın kanununu anlamadıkları için olacak. (249, 47 – 49) 

58. Her şeyi kapsayan Yargı Zamanı geldi ve bütün eylemler ve dinler benim tarafımdan 
yargılanacak. Can, yanlış olan her şey açığa çıkacağı için, feryat edecek; sadece hakikat 
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parlayacak. İnsanlıkta bir uyanma olacak ve sonra insanlar bana: “Baba, bize yardım et, bize 
önderlik eden ışığını ver!” diyecekler. Ve o ışık ve o yardım Kutsal Ruh´un öğretisi, size 
verdiğim talimatlar olacak ki, hepinizin Baba’sı olduğum için, onlar hepinize ait olacak. (347, 
27) 

Yeni Vahyin Önemi 

59. Görünüşe göre bu vahiy önemli bir şey içermez, ama gelecekte insanlığa hangi önemi 
olacağını göreceksiniz. 

60. Bu milletin arasında çeşitli öğrencim var; birkaç kişi bu eserin büyüklüğünü sezip 
dünyada tanınmasıyla neden olacağı sarsıntıları çoktan seziyor. Diğerleri bunun iyi bir yol 
olduğuna inanmakla yetiniyorlar. Bu öğretinin büyüklüğünü keşfedemeyen ve onun zaferine 
ve insanların kalbine girebileceğinden şüphelenen bir kısım insan da var. Size söylüyorum, 
talimatlarımı iyice analize etmediğiniz için, size emanet ettiğim ve onun tanrısal ışığını 
keşfetmek istemediğiniz şey bir mücevherdir. Size ışığın tam karanlıkta en çok ışık saçtığını 
söylemiştim ve ayni şekilde bu materyalizm ve günah devrinde size getirdiğim hakikatin 
bütün gücüyle parladığını göreceksiniz. 

61. Eskiden de Christus´un sözlerinden şüphe edildiğini unutmayın. Çünkü insanlar Jesus´u 
soyuna ve giyimine bakarak yargıladı. O´nun Nasıralı bir marangoz babanın ve fakir bir 
kadının oğlu olduğunu öğrendikleri zaman – sonra Celileli fakir balıkçılarla birlikte onlara 
acayip gelen bir öğretinin vaazını verecek olan – köyden köye gezen o gezgin vaaz 
hocasının elbiselerinin adi görünüşüyle Rab’bin İsrail halkına vaat ettiği o kral olabileceğine 
inanamadılar. 

62. Ruhen görülmesi ve hissedilmesi gereken şeylerin önemine inanabilmek için, insanlar, 
duyuların gözünü kamaştıran dış parlaklığı aradıklarını size ipucu olarak veriyorum. 

63. Ben kanımı dökmek, hayatımı vermek ve dirilmek zorunda kaldım öyle ki, insanlar 
gözlerini açsınlar. Ruhum şimdi hangi zehir gibi kâseden içsin ki, bana inanasınız? İnsanlık: 
Sizin kurtuluşunuzu görmek için, neler yapmazdım? (89, 68 – 69 & 71 – 73) 

64. Her kim benim öğretimin insanlığın maddi ilerlemesini tehlikeye soktuğunu iddia ederse, 
büyük bir hata yapar. Ben, ustaların Usta’sı, insanlığa yukarıya doğru gelişmenin ve gerçek 
ilerlemenin yolunu gösteriyorum. Benim sözüm sadece ruhunuza hitap etmiyor; o aklınıza, 
mantığınıza ve hatta duyularınıza da hitap ediyor. Benim öğretim sırf ruhi yaşamı öğretip 
ilham vermez, ayni zamanda her bilime, her alanda ışık getirir. Çünkü benim talimatlarım 
bütün ruhları öbür dünyada evlerine götürmek için sınırlanmamıştır. O öğreti, insan kalbine 
de ulaşıp ona bu gezegende huzurlu ve insan onuruyla bağdaşan faydalı bir yaşam sürmesi 
için de ilham verir. (173, 44) 

65. İçinde yaşadığınız “Üçüncü Devir” büyük gizemlerin açığa çıkacağı zamandır. Bilginler ve 
din adamları bilgilerini size şu an vahiy ettiğim hakikat karşısında düzeltmek zorunda 
kalacaklar.  

66. Bu devir, insanların gözlerini benim bilgeliğimin ışığına açacağı zamandır. Öğretiye 
çevirdiğim o ışık, sizin onun sayesinde ruhen gerçek yaşama dirilmeniz içindir. (290, 51 – 52) 
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67. İnsanlar, vahyimdeki hakikati inkâr etmeye uğraşacaklar, ama gerçekler, ispatlar ve 
olaylar bu hakikati tasdik edecekler ve milletimin ağzından çıkan “Üçüncü Devrin” büyük 
mesajına şahitlik edecekler. Ve yazılarla da benim öğretim bütün dünyaya dağılacak, çünkü 
bu benim eski zamanlardan beri habercilerime ilham verdiğim güvenilir bir yöntemdi. Sadece 
hakikatime göz kulak olmanızı ve onu en temiz ve en basit şekilde kalplere ulaşmasını 
sağlayın. (258, 6) 

68. O “İkinci Devirdeki” insan olarak size gelişime çok az insan kalbi inandı. Buna karşın 
insanlık daha sonra Kurtarıcı´nın doğum gününü yeni bir çağın başlangıcı olarak belirledi. 
Ayni şekilde bu zaman da size beyanlarımın başlangıcı, yani benim Kutsal Ruh olarak size 
gelişim, yarın diğer bir devir olarak belirlenecek. 

69. Tanrısal sevginin insanlaşması olan Christus´un söylediklerini dinleyin: Hakikati seven ve 

sevginin tohumunu eken iyi niyetli insanlara barış gelsin! (258 41 – 43) 

 

Bölüm 8 - Christus´un Yeni Cemaati, Öğrencileri, Elçileri ve 

Tanrı’nın Habercileri 

Vahyin Geldiği Cemaatlerde Işık ve Gölge 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Eğer sözümü bütün milletlere bildirseydim, insandaki kibir, dünya malına sevgi ve 
insandaki sahte büyüklük duygusundan ötürü, ruhen gelişme, alçakgönüllülük ve kardeşlikten 
söz eden öğretimi insanların çoğu reddederlerdi. Dünya, sevgiyi kavramaya henüz 
hazırlanmadı. Ondan dolayı da benim bu şekildeki yanınızda olmama herkes duyarlı 
olamazdı. 

2. Tıpkı Christus´un eskiden insan olarak doğmak için kaya mağarasını seçtiği gibi, bugün 
beni dinlemeye hazır olan ve o kutsal gecede Tanrı’nın Oğlu´nu bağrına basan mağara ve 
yemlikle bir benzerliği olduğu için, dünyanın bu köşesini seçtim. (124, 13 – 14) 

3. Yolunda onu yöneten din adamsız giden ve bana seremonisiz ve sembolsüz sevgi hürmeti 
yağdıran burada bu basit halkın örneği yüzyılların uykusuna dalmış olan sizi uyandırmak için 
çağrı olsun ve çocuklarımın birçoğunu yenilenmeye ve arınmaya teşvik etsin. (94, 39) 

4. Benim öğretimin gölgesinde yüceltilmiş insanların insan ruhuna egemen olabilmeleri için 
tahtlar kurulmayacak. Ne birisine taç takılıp erguvan renginde kaftanla Rab´bin yerini almak 
amacıyla çabalayacak, ne de yargılayan, affeden, lanetleyen, insanların eylemlerine karar 
veren günah çıkartıcı meydana çıkacak. Sadece ben insan ruhu hakkında adaletli ve 
mükemmel hâkim kürsüsünden hüküm verebilirim. 

5. Ben size hatanızı düzelten, öğreten, önderlik eden insanlar yollayabilirim, fakat sizi 
yargılayan ve cezalandıran hiç kimseyi yollamayacağım. Ben size insanlara çobanlık eden 
insanlar yolladım, ama efendiler ve babalar yollamadım. Tek Ruhi Babanız benim. (243, 13 – 
14) 

6. Bu zamanda benim kanunumu uygulayan, hakikati seven ve insan sevgisini gerçek 
hayatta yerine getiren bir halk yetiştireceğim. Bu halk, diğer insanların düştükleri hataları 
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yansıtan ayna gibi olacak. Bu halk hiç kimsenin yargıcı olmasın, ama onun erdemleri, 
eylemleri ve ruhi vazifelerine sadakati bütün yolunda karşılaşan insanların ruhlarını etkilesin 
ve benim kanunuma uymayanlara yol göstersin. 

7. Bu halkın sayısı bir kere çoğaldığı zaman, çevresindeki insanların ilgisini çekecek, çünkü 
eserlerinin temizliği, Tanrı’ya olan hürmetinin dürüstlüğü insanları şaşırtacak. Sonra o 
insanlar birbirine: “Tapınağı olmadan böyle dua etmekten anlayan kim bunlar?” diye 
soracaklar. “İbadet için kilise kürsüsüne gerek duymadan kim bu insanlara duayla Tanrı’ya 
hürmet etmeyi öğretti? Kuşlar gibi ne eken, ne de biçen, ne ip eğiren ve buna rağmen 
varlığını sürdüren bu gezgin hatipler ve misyonerler nerden geldi?” 

8. Sonra size söyleyeceğim: Kanunumu uygulayan ve dünyanın kendine çekici tutkularına 
karşı dirençli bu yoksul ve alçakgönüllü halk bir kimse tarafından geliştirilmedi. İyilik yapmayı 
seven, ilham yoluyla aydınlanmış ve kalplere barış mesajı ve bir damla şifa merhemi getiren 
bu insan sürüsü dünyanın herhangi bir ibadet cemaatinde öğretmenler ve din adamları 
tarafından talimat almadılar. Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, bu devirde dünyanızda 
ruhenTanrı sevgisini öğretebilecek bir tek bile insan yoktur. Ne ritüellerin ve seremonilerin 
şatafatında, ne de zenginlik veya dünyevi güçte hakikatin kökeni vardır ki, bu hakikat 
alçakgönüllü olduğu için kalbi temizleri, asilleri, dürüstleri hakikati seven kalpleri tapınak 
olarak kendine seçer. O kalpler nerde? (154, 12 – 14) 

9. Çocuklarımın birçoğunu onlara bu eserim çerçevesinde çeşitli ödevler, çeşitli görevler 
vermek için çağırdım ve o görevleri size yaptığınız ilerlemeler ve yeteneklerize göre verdim. 
Onların hepsinden benim elçi sürüm olan bir halk oluşturdum. 

10. Birkaçına yönetici olarak görevlendirdim ve görevlerinin ağır ve zahmetli olmaması için 
bu halkı cemaatlere böldüm. 

11. Diğerlerine benim konuşucum olma nimetini emanet ettim öyle ki, benim ilhamımı insan 
sözüne çevirip buraya gelmiş ve bu mucizeyi görmüş olan bu kalabalığa bildirsin. 

12. Birkaçınıza onları peygamber yapmak için kehanet hediyesi verdim ki, gelecekteki olaylar 
onlar aracılığıyla bildirilsin. 

13. “Direk” görevini halkı gezisinde desteklesin ve cemaat yöneticilerine yardımcı olsun diye 
çarmıhın ağırlığını dinleyicilerle birlikte taşımaya yardım edenler aldı. 

14. Diğerlerine ise aracılık yeteneği bağışlandı ve bu insanlar ruhi dünyanın iş araçları olarak 
öğretim gördü ki, ruhi dünyadan mesajları ve benim eserimin açıklamalarını insanlara 
aktarsınlar ve şifa merheminin ve tesellinin sahibi olarak hastalara ve acı çekenlere ruhi 
intişar yoluyla şifa ve merhamet versinler.  

15. Bu zamanda size bırakacağım bu kitaba vahiylerimi, talimatlarımı ve kehanetlerimi 
yazacak olanlara “altın kalem” adını verdim. 

16. Metaneti, istikrarı ve dayanıklılığı ile halka örnek olması gerekenlere “temel taş” görevini 
verdim. Onların sözü, öğütü ve önderliği halk arasında kaya gibi sabit olsun. 

17. Fakat şimdi beyanlarımın zaman süresi sona erdiği için, bütün makamları ve bütün büyük 
görev almaya seçilenleri yargılıyorum. Onları kendilerini ayrıntılı şekilde incelemelerini ve 
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eserlerinin sonuçlarını tanımalarına çağırıyorum. Bu derin düşünce saatinde hepinizin 
desteğiyim. (335, 27 – 28) 

18. Her zamanda olduğu gibi, çok tayin edilenler ve az seçkinler vardı, çünkü ben sadece 
görevini yapmak için zamanında hazır olanı seçerim. Diğerlerine ise ayni şekilde seçilecekleri 
zamanı beklemeyi bilmeleri için bir ışık veririm. 

19. Tayin edilenlerin kaç tanesi, bir göreve seçilme zamanı gelmeden, ruhları bu ağır 
çarmıhın yükünü taşıyabilmek için mutlaka gerekli gelişmeye ulaşmadan ve benim ilhamımı 
alabilmek için akılları gerekli aydınlığa kavuşmadan, kendilerini öğrencilerim ve 
hizmetkârlarımın sırasına girdiler? Seçilmişlerin sırasına girdikten sonra onların çoğu ne 
yaptı? Oranın kutsallığını bozdular, vaziyeti zehirlediler, diğer insanlara kötü eğilimlerini 
bulaştırdılar, yalan söylediler, arabozuculuk yaptılar, adımla ve öğrencilerime verdiğim ruhi 
nimetlerimle tefecilik yaptılar. 

20. Hiçbiriniz onların kim olduğunu keşfetmeye kalkmayın, çünkü onları bilemezsiniz. Sadece 
benim derinliklere kadar ulaşan hâkim bakışım onları gözden kaybetmez. Sözüm onlara 
“Nöbet tutun ve dua edin ki, zamanında hatalarınızdan pişman olabilesiniz, eğer pişman 
olursanız, çabucak sizi ruhen masama oturtup barış ve af şöleni kutlayacağımı size söz 
veriyorum!” deyip onların vicdanına ulaşmasını sağlarım. (306, 53 -55) 

21. Bu hakikattir: Herkes benim eylemlerimi gözerinin önünde olmasına rağmen, sevmez, ne 
de onların hepsi onu kavrayabildiler. Ondan dolayı size söyleyebilirim ki, bir kısmı benim 
eylemlerime aittir, diğerleri ise kendi eylemlerini yaparlar. 

22. Beni severek izimden gidenler sözümü severler, çünkü o sözün, onların hatalarını 
incitmeden düzelttiğini ve yanlışlarını onları mahcup etmeden gösterdiğini, biliyorlar. Bu 
durum davranışlarını mükemmelleştirmede ısrarlı kalmalarını sağlıyor. 

23. Mükemmelleşmeye çabalamaktansa ve ruhun gelişmesi yerine sadece övgü, üstünlük 
duygusu, iltifat ve gelir kazanmayı arayanlar, hataları gözler önüne serildiği zaman, benim 
sözüme tahammül edemezler. O zaman benim eylemlerimden farklı eylemler yaratmalılar. 
Onlar kendi iradelerini kullanmada özgürdür. Onlar, dinleyicilerin beyanlarım esnasında 
yapmaları gereken tek şey mesajlarımı yorumlayabilmesi için beni büyük bir istekle 
dinlemeleri gerektiğini, henüz kavrayamadılar. (140, 72 – 74) 

24. Size kargaşalık ve itaatsizlik zamanı geleceğini söyledim. O zamanda “işçiler” kalkıp 
benim insan zekâsı yoluyla verdiğim beyanların sona ermeyeceğini iddia edecekler. Fakat 
sözümün gerçekleştiği o zaman da gelecek, insanlar benim dileğime karşı gelmek istese bile. 

25. Onlara görev verdiklerimden ve merhametimi emanet ettiklerimden kaç tanesi hata 
yaptılar? 1950 yılından sonra çocuklarımda ne kadar çok anlayışsızlığın yayıldığını 
görüyorum. 

26. Anlayışsızlık ve aptallık yüzünden insanlar yardım eden sevgimi ve merhametimin 
kudretini geri çeviriyorlar ve kanunumun, ahengin ve hakikatin gerçek yolundan uzakta 
duruyorlar. 

27. Bir kere daha İsrail halkı aşiretten aşirete bölünecek. Onların araları açılacak ve temiz ve 
onların eline verdiğim hakiki kanunum ayaklar altında çiğnenmek istenecek. İsrail, bir kere 
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daha eski yolları arayıp fanatizm ve putperestliğin eline düşecek. O halk, tarikatlara 
yönelecek ve şaşkınlık ve karanlık içinde insanların ona sunduğu kulağa hoş gelen sahte 
sözlere Tanrı´ya tapar gibi tapacak. 

28. Kilise ve tarikatçılar İsrail´in bölündüğünü, birbirlerini inkâr ettiğini ve zayıf düştüğünü 
gördükleri zaman, paha biçilmez mücevhere sahip olmak için nedenler arayacaklar. Yeni 
Antlaşma sandığını ellerine geçirmek için yarın insanlar arasında Tanrı’nın gerçek habercileri 
ve benim temsilcilerim olduklarını söyleyecekler. (363, 47 – 49, 51, 57) 

Ruhi Eylemler Hakkında Dinleyicilere Yönelik Uyarılar 

29. Beyanımın bitiminden sonra, bu öğretinin ne olduğu hakkında açık ve belirli bir fikre sahip 
olmanızı istiyorum ki, bu öğretimi doğru bir şekilde uygulayasınız. Çünkü bugüne dek 
sözümü dinlemiş kalabalık arasında gerçek spiritüalistler görünmedi. Şimdiye dek 
uyguladıklarınız gerçek spiritüalizm değildi, sadece benim eserimin algılaması, fakat bu 
gerçek spiritüalizmden uzaktadır. 

30. Kendinizin yenildiğini itiraf etmeniz için güçlü olmalısınız, alışkanlıklarınızı düzeltmek için 
toparlanmalısınız ve aranızda hakikatin ve bu öğretinin temizliğinin parlaması için hevesle 
çabalamanız gerekir. 

31. Benim talimatlarımın özünü değiştirmediğiniz sürece, ibadetinizin dış görünüşünü ve dini 
tapınma şeklini değiştirmeye korkmayın. (252, 28 – 30) 

32. Henüz var olan zamanınızı talimatlarımı dinlemek için kullanın ki, onlar sizi ışık ve 
nimetle doldursun, spiritüalizme doğru sağlam bir adım atın. O adımı, geçmişte materyalizm 
dolu diyanet işinde ve yanılgılarda takılıp kaldığınız için atmadınız. 

33. Şimdiye dek heykellerinizi, ritüellerinizi ve sembollerinizi bırakıp beni sonsuzlukta aramak 
için inancınız eksikti. Spiritüalist olmaya cesaretiniz yoktu ve kendinize ardında materyalist 
fikrinizi ve hatalarınızı gizlediğiniz bir çeşit sahte spiritüalizm uydurdunuz. 

34. Ben sizin ikiyüzlü değil, özellikle dürüst ve hakikati seven insanlar olmanızı istiyorum. 
Ondan dolayı size çok açık bir şekilde konuşuyorum ki, hayatınızı iyice temizleyin ve 
dünyaya bu eserin hakikatini gösterin. Siz kendinize spiritüalist mi diyorsunuz? O zaman 
gerçek spiritüalist olun. Benim öğretimin tam tersini yaptığınız sürece, benim öğretim 
hakkında konuşmayın, çünkü eylemlerinizle insanların o zaman sadece kafasını 
karıştırırsınız. 

35. Benim eserimin her şeyden önce anlayın – kanunumun ne anlama geldiğini, görevinizin 
ne olduğunu ve o görevi nasıl yerine getirmek zorunda olduğunuzu – ki, size önderlik etmeye 
layık birisi yolunuzda yoksa, vicdanınızla ve benim öğretimden kazandığınız bilgiyle 
kendinize önderlik edin. Böylece herhangi bir hatanız ve yanılgılarınızdan dolayı hiç kimseyi 
sorumlu tutamayacaksınız. (271, 27 – 30) 

36. İnsan zekâsı yoluyla kendimi size beyan etmemin başlangıcından beri, ruhi 
yeteneklerinizi pratikte kullanmanız ve ruhi görevinize başlamanız benim dileğimdi ki, size 
veda etme günü geldiği zaman, gitmeniz gereken yolun bir kısmını çoktan almış olasınız ve 
bu ağır görevi yerine getirmeye başlamanız için kendinizi güçsüz görmemeniz içindi. 
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37. Birkaçınız Tanrı’nın düşüncelerini kavramayı başardılar ve onu yerine getirmek için 
zahmet ettiler. Ama bu eserin anlamını yanlış anlayan insanlar da var ki, onlar çoğunluktadır. 

38. Benim bu halkta kusur bulduğum bu yanılgılardır, çünkü uzun süre boyunca benim 
tarafımdan eğitilen bu halkla insanlık tarafından alay edilmesini istemiyorum. (267, 65 – 67) 

39. İnsanların bir kısmı sözümün anlamına ilgi duyarken ve ruhlarının ilerlemesi ve 
gelişmesini isterken, diğerleri de daha ziyade dış ibadet şeklini beğendiler. Ayni şekilde başta 
sözünü ettiğim kişiler talimatlar geldiğinde sevinirken, diğerleri ise hataları hatırlatıldığı için 
rahatsız oldular. 

40. Kimin konuşucularım yoluyla tanıtılması gereken ve tanıtılmayan şeylerden ötürü 
önümde hesap vermek zorunda olduğunu, sadece ben bilirim. (270, 8 – 9) 

41. İyice düşünün ve göreceksiniz ki, ihtiyacınız olan uyum ruhidir ve siz o uyuma 
tutkularınızı ve kendinizi haklı çıkarmayı yenmekle ulaşacaksınız. 

42. Eğer kendi fikrinizi hakikat olarak savunursanız ve ayni zamanda diğer insanların 
fikirlerine karşı yanlış diye savaş açarsanız, nasıl barış sağlayabilirsiniz? 

43. Fanatizm karanlıktır, körlüktür, bilgisizliktir ve onun meyveleri asla ışıklı olamaz. (289, 8 – 
10) 

44. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer benim dileğim gibi birleşmezseniz, insanlık sizi 
dağıtacak ve yaşam tarzınızla vaizleriniz arasında fark çıkarsa, sizi aralarından kovacak. 

45. İnsanlar, her cemaatte farklı bir ibadet şekli ve benim öğretilerimin farklı şekilde yerine 
getirildiğini görünce, ne olacak? 

 46. Bu halkın birleşmesine çalışmanız için, beyanlarımın son üç yılını size emanet ediyorum 
ki, o birleşme ruhi ve dıştan birleşmeyi içersin. Böylece etkinliğiniz ahenk ve fikir birliği içinde 
olsun ki, hepinizi çeşitli toplantı yerlerinde ve ülkenin çeşitli bölgelerinde bir tek TANRI´nın 
sizi yetiştirdiğinin en büyük ispatı olsun. (252, 69 – 71) 

Gerçek Öğrencilik, Yeni Elçiler 

47. Evrensel ve sonsuz olan bu eseri sınırlandırmayın. Ruhi gelişmenizi de sınırlandırmayın, 
çünkü ne kadar çok iyi eylemlerin ve öğrenimin derinliklerine dalarsanız, o kadar çok önemli 
vahiyler size gelecek. Tanrısal eserin önemsiz şeylerden dışarıya sızdığını, her yaratıkta 
kendini gösterdiğini ve benliğinizde kütlediğini hissedeceksiniz. 

48. Spiritualist öğrencilerime öğrettiğim bu sadeliktir ki, onlar da Usta’ları gibi sade olsunlar. 
Öğrenciler, sözlerinin hakikati ve eylemlerinin kudretiyle insanları ikna etsinler ve insanları 
gizli güçler ve olağanüstü yeteneklerle etkilemek istemeden, onların Tanrı’ya dönmesini 
sağlasınlar. 

49. Gerçek öğrencim sadeliğiyle büyüklüğünü gösterecek. O Usta’sını anlayacak ve ayni 
zamanda çevresindeki insanlara onu anlamalarını sağlayacak. (297,15 – 17) 
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50. Jesus´un öğrencisi, sözüyle galip gelir, ikna eder, teselli eder, yükseltir ve uyandırır, 
yenik düşen insanlari kendisinin ve nahoş durumların galibi yapar. 

51. Christus´un elçisi, kendi dertleri ve sıkıntılarını düşünmekle kalbinde bencillik taşıyamaz. 
Kendisi için tasalanmaz ve diğer insanları güvenle ihmal etmediğini düşünür, çünkü Baba, 
kendi derdini unutup hemen ruhi desteğe ihtiyacı olan Tanrı’nın bir çocuğuyla ilgilenen 
herkesi destekler. Ve çevresindeki insanlara ümit tebessümü, üzgünlüğe karşı teselli, acılara 
karşı bir damla balsam getiren ve kendisini unutan herkes, geri döndüğünde evini lütuf, 
sevinç ve barışla aylındanmış bulacak. (293, 32 – 33) 

52. Bu devirde soframda, hem erkek, hem de kadın elçim olacak ve bu sofraya ruhunuzu 
oturtacağım. 

53. Bu devirde spiritüalizmin bayrağını taşıyan kadınlardı. Onlar, hevesle yolda Rab´bin 
kanununa uyan elçinin izlerini bıraktılar. 

54. Benim yeni elçilerim arasında kadınlar erkeklerin yanında duracaklar ve bana hizmet 
etmek için belli bir yaş sınırı olmayacak. Hem büyükler, hem da çocuklar veya ihtiyarlar, genç 
kızlar ve de anneler o görevi yapacaklar. Çünkü size bir kez daha söylüyorum, aradığım 
ruhunuzdur ve o ruhunuz çoktan beri çocukluğunu gerilerde bıraktı. (69, 16 – 17) 

55. Size “İkinci Devirde” benim krallığım bu dünyadan değil dediğim zaman, şimdi de bugün 
size sizin krallığınızın da bu dünyadan olmadığını söylüyorum, çünkü bu dünya çoktan 
bildiğiniz gibi, insanlar için geçicidir. 

56. Size asla materyalizme dayanmamış olan gerçek yaşamı öğretiyorum. Ondan dolayı 
dünyanın güçlü insanları yeniden benim öğretime karşı çıkacaklar. Size sevgi, bilgelik ve 
adaletten oluşan sonsuz öğretimle ve sonsuza dek geçerli talimatlarımla geliyorum. Fakat bu 
hemen anlaşılmayacak, insanlık beni yine yargılayacak ve bir kere daha beni çarmıha 
gerecek. Öğretimin kabul edilmesi ve herkes tarafından sevilmesi için bütün bunların 
yaşanması gerekli olduğunu biliyorum. Benim peşimi en çok kovalayanlar benim en sadık ve 
en özverili tohum ekicilerim olacak, çünkü onlara hakikatimin çok büyük ispatını edeceğim. 

57. “İkinci Devirde” rahiplerin efendisi olan ve esaslı konular hakkında konuşmak için Jesus´a 
gelen Nikodim, bu devirde de benim eserimi itinalı şekilde incelemek için yeniden görünecek 
ve bu eserime inanacak. 

58. Önceki adı Savlus olan Pavlus – kinle benim peşimi kovaladıktan sonra – büyükelçim 
olarak yeniden yollarımda görünecek ve her yerde benim yeni öğrencilerim kendilerini 
gösterecekler – bir kısmı içtenlikle, diğerleri kendi bencil duygularını yenerek. Şu anki saatin 
önemi çok büyüktür. Size sözünü ettiğim vakit daha da çok yaklaşıyor. (173, 45 – 48) 

59. İnsanların sınavlarda dayanma gücüne sahip olanlara, dünyanın büyükleriyle mücadele 
edebilenlere ve ruha aşina insanlara ihtiyacı vardır. İnsanlara yönlerini gösterecek olan ve 
onlara önderlik edebilecek olan böyle insanlardır, çünkü onların kalplerinde herhangi birisine 
baskı yapma veya egemen olma dileği olmayacaktır. İçlerinde bencilliğin yer etmesine izin 
vermeyecekler, çünkü Tanrı’yla ilişkiye girdiği anda O´nun sevgi yağdıran merhametini 
hissettiler ki, o merhameti kardeşlerine iletsinler. (54, 53) 
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Bütün Dünyada ve Her Devirde Tanrı’nın Elçileri 

60. Dünyanın milletleri asla ruhi ışığa mahrum kalmadı. Size doğrusunu söyleyeyim, sırf bu 
halkta peygamberler ve elçiler yoktu, bilhassa her millete onları uyandırmak için elçi 
gönderdim. 

61. Onların öğretilerindeki ışık ve hakikatten dolayı ve ayni şekilde size vahiy ettiklerime 
benzerliği hakkında kendiniz hüküm verebilirsiniz. 

62. Bir kısmı Mesih gelmeden önce yaşadılar, diğerleri ise ben insan olarak yaşadıktan sonra 
etkinlik gösterdiler, ama hepsi insanlara ruhi mesaj bıraktı. 

63. O öğretiler – tıpkı benimki gibi – değişimlere maruz kaldılar, çünkü anlamını 
değiştirmedikleri zaman, öğretiyi bozdular veya hakikate acıkan insanlara gizli tutuldu. 

64. Bir tek hakikat ve bir tek ahlâk insanlara Tanrı’nın habercileri, peygamberleri ve 
hizmetkârları tarafından vahiy edildi. Neden milletler o zaman farklı hakikat, ahlâk ve yaşam 
düşüncelerine sahipler? 

65. Her devirde insanlık tarafından sahteleştirilmiş olan bu hakikat düzeltilecek ve onun ışığı 
o kadar güçle parlayacak ki, insanlara yepyeni bir hakikatmiş gibi görünecek. Aslında o 
Tanrı’nın çocuklarının olgunlaşma yolunu hep aydınlatan ayni ışıktı. 

66. Birçokları hakikati konuştukları için öldüler, birçokları ona konuşan sesi (Tanrı´nın sesini) 
susturmak istemedikleri için, işkence gördüler. 

67. Göklerden sırf ruhtan, sevgiden ve ahlâktan konuşanların gönderildiğini düşünmeyin. 
Hayır, size bilimin meyvelerini hediye edenler de gönderildi ki, onlar insan hayatına ışık 
getiren, yüklerini ve acılarını hafifleten bilgilerdi. Onların hepsi benim habercilerimdi. 

68. Bir de size ruhi ahlâk ve bilimsel keşifler getirmeyen, fakat yaratıkların güzelliğini 
hissetmeniz ve hayran kalmanızı öğreten diğer insanlar geldi. Onlar, görevi kalbi kederle dolu 
insanlara sevinç ve merhem getirmek olan elçilerimdir. 

69. Hakikate karşı kör bir dünya ve güzelliğe ve iyiliğe karşı taş yürekli insanlığın farkına 
vardıkları zaman, onların hepsi acı kâseden içtiler. Yine de, bu devirde her şeyin 
düzeltileceğini söylediysem, her şeyin eski rayına oturtulacağını ve bütün öğretilerimin orijinal 
anlamda düzeltileceğini bildirdiysem, bu dünyaya ruhi parlaklık devri yaklaştığına 
inanabilirsiniz. Unutmamanız gerekir ki, her şeyin  - bu devir başlamadan önce - 
yargılanması ve arıtılması gerekir. (121, 9 – 16) 

71. Tanrı’nın vahyi hep insanlığı aydınlatmak üzere olduğu zaman, insanlara yolu 
hazırlayanlar veya peygamberler yolladım ki, onlar hazırlansınlar ve o ışığın farkına 
varabilsinler. Fakat sırf onların ruhunuz için mesaj getiren benim elçilerim olduğuna 
inanmayın. Hayır, öğrenciler, insanlar arasında herhangi bir şekilde iyiliğin tohumunu eken 
herkes, benim habercimdir. 

71. Bu habercilere hayat yolunuzun her safhasında rastlayabilirsiniz, hem dinlerde, hem de 
bilimde, yönetici insanlar veya iyi ders verenler arasında da. 
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72. Benim iyi hizmetkârım asla gitmesi gereken iyi yoldan sapmaz. Geri çekilmektense, yolda 
ölmeyi tercih eder. Onun ideali, çevresindeki insanların hayatındaki ışığın tohumudur ve 
onun eylemleri diğer insanlar için bir örnektir. Ah, keşke insanlık onlar yoluyla yolladığım 
mesajlarımı anlayabilseydi! Fakat dünyada görevleri müşkül olan çok insan olduğu ve bunlar 
bakışlarını büyük önderlerden öbür tarafa çevirerek kendilerinin beğendiği başka yolu 
seçtikleri için, durum öyle değil. (105, 13 – 15) 

73. Fakat insanlık, benim yolumu hatırlatmak için – yani bilgeliğin, sevginin ve barışın inanç 
yolunu – sana yolladığım o insanlara ne yaptın? 

74. Onların görevlerini bilmek istemiyordunuz ve teori ve mezheplerinizden ötürü ikiyüzlü 
inancınızla onlara savaş açtınız. 

75. Gözleriniz, her elçimin size sevgi mesajı olarak getirdiği ışığı görmek istemiyordu. Onlar 
sizin için şimdi ister peygamber, vizyoner, aydınlanmış, doktor, filozof, bilim adamı veya 
isterse ruhi danışman olsun.  

76. O insanlarda karizma vardı, fakat onların ışığını tanımak istemiyordunuz. Onlar 
önünüzden gitti, ama siz onların arkasından gitmek istemiyordunuz. 

77. Onlar size fedakârlık, acı ve iyilik dolu bir yaşam yolunun örneğini bıraktılar, ama siz 
onlar gibi olmaya korktunuz. Çünkü benim izimden gidenlerin çektiği acıların ruh için sevinç, 
çiçek dolu bir yol ve vaatlerle dolu bir ufuk olduğunun bilincinde değildiniz. 

78. Onlar, ne yeryüzündeki çiçeklerin kokusunu içlerine çekmek için, ne de dünyanın kısa 
eğlencelerinden sarhoş olmak için geldiler, çünkü ruhlarının istekleri artık ruhi pisliklere 
yönelik değildi, bilhassa yüceliklere yönelikti. 

79. Onlar acı çektiler, ama teselliyi aramadılar, çünkü kendilerinin teselli edici olarak 
geldiklerini biliyorlardı. Onlar dünyadan hiçbir şey beklemediler, çünkü yaşam 
mücadelesinden sonra, onları sevinç beklediğini – hakikatten vazgeçenlerin ruhunun inanca 
ve yaşama dirilişini göreceklerini biliyorlardı. 

80. Hakkında konuştuğum o insanlar kimlerdir? Size söylüyorum, ışığın, sevginin, ümidin, 
sağlığın, inancın, kurtuluşun mesajını getirmiş olan insanlar burada söz konusudur. Onların 
isimleri önemli değildi, ne onların gördüğünüz hayat yolları, ne de dünyada sahip oldukları 
ünvanları. (263, 18 – 24) 

81. Beyanlarım esnasında çevremde toplanmış olan bu halkı Baba Tanrı sevgisiyle dünyanın 
diğer halklardan üstün tutmadığını, bir kere daha size söylemek zorundayım. Rab bakışını, o 
halk ruhi yaratıklardan oluştuğu ve Tanrı’dan yeni bir vahiy geldiği zaman, hep yeryüzünde 
oldukları için, o halka yöneltti. O halk İsrail halkının ruhi çocuklarıdır ki, peygamberlerin, 
habercilerin, vizyonerlerin ve İsrail´in soy babalarının halkıdır. 

82. Beni bu zamanda o halktan daha iyi kim kabul edebilirdi, vahyimin yeni şeklini 
kavrayabilir ve vaatlerimin gerçekleşmesine şahitlik edebilirdi? (159, 51 – 52) 

83. Çok sayıda bu halkta (Meksika) barınan İsrail halkının kucağına göklerden geldim. 
Diğerleri ise benim göndermemle öbür halkların arasında dağıldı ve onlara kendimi ruhen 
beyan ettim. Bunlar benim bana sadık seçkinlerimdir. Kalpleri pisliklere bulaşmadı ve ruhu 
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benim ilhamlarımı alabilecek durumdadır. Onlar aracılığıyla dünyaya şu an büyük bir 
bilgelikle dolu define veriyorum. (269, 2) 

84. Az sayıda gelmiş olan, sevgili çocuklar, size doğrusunu söyleyeyim, benim derinlere 
kadar ulaşan bakışlarım, her yerde benim yanınızda olma zamanını ruhen hisseden 
seçkinlerimi keşfediyor. Onlar sözümü sizin gibi duymadı, fakat benim yeniden insanlar 
arasında olduğumu söyleyen bir sesi ruhen duyuyorlar ve benim ruhen “bulutun üstünde” 
geldiğimi de. Onların bir kısmına beni ruhlarının gözüyle görmelerini sağlayacağım, 
diğerlerine ise sevgi duygusuyla, geride kalanlara da sevgimi güçlü bir şekilde 
hissettireceğim ki, ruhumun sizinle beraber olduğunu hissedesiniz. (346, 13) 

85. Yakında sezgili, ilhamlı ve ruhen hassas insanlar kalkıp ruhlarıyla gördüklerinin, 
hissettiklerinin, algıladıklarının ve aldıklarının şahitliğini milletlere duyuracaklar. Size bir kez 
daha söylüyorum, benim halkım konuşucularım yoluyla duyan insanlar olarak 
sınırlandırılmamıştır, bilhassa hizmetkârlarımı yolları hazırlamak ve ilerde ekicilerin geleceği 
tarlaları temizletmek için dünyanın dört köşesine yolladım. 

86. Onları güçlendiriyorum ve kutsuyorum, çünkü onların günlük işleri acılarla dolu, yolları 
dikenli. Alay, küçümseme, iftira ve alçaklık onların peşinden koşuyor. Ama onlar – sezgi ve 
ilhamla – benim tarafımdan gönderildiklerini biliyorlar ve görevlerini yolun sonuna kadar 
yerine getirmek için istekliler. (284, 50 – 51) 

87. Sizi krallığıma girmeye davet ediyorum. Dünyanın bütün milletlerine hiçbirisine öncelik 
tanımadan sesleniyorum, fakat onların hepsinin sözüme kulak vermeyeceğini biliyorum 

88. İnsanlık lambasını söndürdü ve karanlıkta geziyor. Fakat yanılgının kendisini belli ettiği 
yerde, çevresine ışık saçan benim bir aydınlanmış insanım görünecek ki, o ruhi nöbetçi, 
nöbet tutan, alarm uyarısını vermek için benim işaretimi bekleyen, uyandıran ve sarsan 
kişidir. 

89. Bırakın o habercilerin sevgisi kalbinizde meyve veren tohum olsun. İlk bakışta dıştan fakir 
görünen o insanlar önünüze çıkınca, onları reddetmeyin. Onları dinleyin, çünkü onlar şu an 
tanımadığınız bir yeteneği size öğretmek için benim adıma geliyorlar. Size mükemmel bir 
şekilde dua etmeyi öğretecekler, sizi ona bağlı olduğunuz materyalizmin bağlarından 
kurtaracaklar, sizi bana doğru yükselten ruhi özgürlüğe kavuşmanıza yardım edecekler. (231, 
33) 

90. Eğer birisi ortaya çıkıp yeniden insan olarak dünyaya gelmiş Christus olduğunu iddia 
ederse, ona inanmayın. Çünkü size yeniden geleceğimi bildirdiğim zaman, size ruhen 
geleceğimi bildirdim. Eğer birisi size: “Ben Tanrı’nın habercisiyim!” derse, ona inanmayın, 
çünkü benim gerçek habercilerim çalım satmaz ve ona verdiğim görevin tellallığını yapmaz. 
Onlar sadece eylemleri yoluyla kim olduklarını ispat ederler. Onların Tanrı’nın elçisi olup 
olmadığını söylemek insanlara düşer. Bir ağacın meyvesi yoluyla tanındığını, size 
söylediğimi hatırlıyor musunuz? 

91. Size “ağaçların meyvelerinin” tadına bakmayı yasak etmiyorum, ama iyi meyveyi 
kötüsünden ayırabilmek için hazırlıklı olmanız gerekir. 

92. Hakikati seven insanları, çevresindeki insanların yolunu aydınlatması için avize olarak 
koyacağım. (131, 5 – 7) 
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93. Dünyada ruhi önderlere ihtiyacınız olduğu devirler sona erdi. Şu andan itibaren bu yolda 
giden herkes benim kanunumun yolundan başka bir yolda gitmeyecek, ne de kendi 
vicdanından başka bir önder arayacak. 

94. Buna rağmen hep insanlara önderliği ve ilhamıyla yardımcı olan büyük ışıklı ve büyük 
ruhi güçlü kadınlar ve erkekler olacak. 

95. Eğer başka türlü olsaydı, size çoktan Musa Peygamber ve İlyas Peygamber gibi insanları 
yollamış olurdum ki, onlar sizin gideceğiniz yolu çizsin ve size hep Tanrı’nın kanununu 
hatırlatsınlar. Onlar size destek oluyorlar, sizi koruyorlar, size eşlik ediyorlar, ama insan 
olarak değil, aksine ruhi dünyadan. 

96. Onları kim görüyor? Hiç kimse. Ama hazırlanırsanız, insanlarla hep bağlantı içinde olan 

ve büyük görevleri yapmaları gereken bu büyük ruhların yanınızdaki varlığını 

hissedeceksiniz. (255, 40 – 41) 

 

 

II. BİRİNCİ VE İKİNCİ VAHİY DEVRİNE BAKIŞ 

Bölüm 9 - İsrail Halkının Hikâyesi ve Şahsiyetleri 

İlk Günah hikâyesi 

Rab şöyle diyor… 

1. Yeryüzünde yaşayan ilk insanların hayatı “İlk Devrin” kitabında yazılana kadar nesilden 
nesile aktarıldı. O, dünyada yaşayan insanların canlı benzetmesidir. O insanların berraklığı 
ve masumiyeti toprak ananın onları okşayışını hissetmeyi mümkün kılar. Bütün yaratıklar 
arasında dostça bir ilişki ve bütün canlılar arasında sınırsız kardeşlik vardı. (105, 42) 

2. İlk insanlara tanrısal bir benzetmeyle ilham verdim ki, (öldükten sonra) gidecekleri yerin 
bilgisine ulaşsınlar, ama vahiylerimin anlamı yanlış yorumlandı.  

3. Size meyvesini yediğiniz yaşam ağacı hakkında konuşulduğu zaman, yani iyi ve kötülüğün 
bilinci, insanlar iyiyle kötüyü birbirinden ayırt etmek için yeteri kadar algılama gücüne sahipti 
ve böylece eylemlerinden sorumlu olduğunuzu ve eylemlerinizin meyvesini biçmeye 
başladığınızı anlamanızı sağlamak içindi. (150, 43) 

4. Tanrı’nın insanlara “Büyüyün ve çoğalıp dünyayı doldurun” dediğini biliyorsunuz. Bu size 
verilen ilk kanundu, ah halk. Sonra Tanrı insanların sırf çoğalmasını ve büyümesini talep 
etmedi, bilhassa duygularının iyi kalpli olmasını ve ruhlarının engelsiz gelişme ve ilerleme 
sağlamasını istedi. Elbette ilk kanun insan ırkının yayılmasını amaçladıysa, nasıl olur da ayni 
Tanrı’nın o kanununa uymak ve yerine getirmekle Tanrı sizi cezalandıracağını sanabilirsiniz? 
Halk, Tanrınız´da böyle mantıksızlık olabilir mi? 

5. Size insan ruhunun uyanmasından bahsedildiğinde, insanların bu benzetmeye nasıl bir 
maddi yorum verdiğine bakın! Talimatlarımı ondan ötürü inceleyin ve ilk insanların Tanrı’ya 
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karşı itaatsizliklerinden dolayı yüklendikleri suçu ödediğinizi artık söylemeyin. Tanrı’nın 
adaleti hakkında daha yüksek bir tasavvura sahip olun. (150, 45 – 46) 

6. Şimdi: “Büyüyün ve çoğalın” dediğim sözümü anlayabileceğiniz zamandır. Bu büyümenin 
ruhen olması gerektiğini ve sizin evreni iyi eylemlerle ve ışıklı düşüncelerle doldurasınız diye 
anlamalısınız. Bana yaklaşmak isteyenlere, mükemmelliğe ulaşmak isteyenlerin hepsine hoş 
geldiniz diyorum. (150, 48 – 49) 

İrade Özgürlüğü ve İlk Günah 

7. Siz, bana irade özgürlüğünüzden dolayı hata ve yanılgıya düştüğünüzü söylüyorsunuz. Bu 
yetiyle ruhi gelişmenizden başlayarak sonsuza dek sınırınızı aşabilirsiniz diyorum. 

 

8. İrade özgürlüğünden başka her insan ruhuna vicdanında ışık verdim ki, kimse yanılmasın, 
ama benim sesimi duymak istemeyenler veya ruhsal ışığa heves duyarak içlerindeki sesi 
duymak istemeyenler, insan yaşamının sayısız güzellikleri yoluyla ayartılmaya izin verdiler ve 
kanunumun ruhlarına desteğini kaybettiler ve sendeleyip düşmek zorunda kaldılar. 

9. Bir tek suç birçok acılı sonuçları getirdi ve daha doğrusu kusurluluk Tanrı’nın sevgisiyle 
ahenk içinde değildir. 

11. Teslimiyet ve pişmanlıkla dolu olanlar Baba´ya geri dönüp nazikçe Tanrı’nın onları 
arıtmasını ve o an işledikleri hataları affetmesini dilediklerinde, Rab onları sonsuz sevgi ve 
merhametle kabul edip ruhlarına teselli verdi. Hatalarını düzeltmeleri için onları geri yolladı ve 
görevlerini yerine getirmeleri için onları güçlendirdi. 

11. İlk itaatsizlikten sonra herkesin uysallık ve pişmanlıkla Tanrı’ya geri döndüğünü 
sanmayın. Hayır, birçokları gurur ve kinle geldiler. Diğerleri ise suçlarının bilincinin verdiği 
utanç içinde hatalarında kendilerini haklı göstermek istediler ve onlar pişmanlık ve hatalarını 
düzeltme yoluyla arınmalarından çok uzaktaydılar ki, pişmanlık ve hatayı düzeltmek istemek 
alçakgönüllülüğün ispatıdır. Onlar, sevgimin öngördüğü kanunlarımdan uzakta kendilerine 
göre bir yaşam sürmeye karar verdiler. 

12. Bunun üzerine adaletim yürürlüğe girdi, ama onları cezalandırmak için değil, daha ziyade 
onları iyi insan olarak düzeltmek için, onları yok etmek için değil, daha ziyade sonsuza dek 
yaşasınlar diye kendilerini mükemmelleştirmeleri için geniş kapsamlı olanaklar tanıdım. 

13. O ilk günahkârlardan kaç tanesi hâlâ lekelerinden kurtulmayı başaramıyorlar. Çünkü bir 
düşüşten öbür düşüşe uçurumun dibine geldiler. Sadece kanunumu uygulamak onları 
kurtarabilecek. (20, 40 – 46) 

Tufan 

14. İnsanlığın ilk devrinde insanlar arasında sadelik ve masumiyet hakimdi. Ama insanların 
sayıları çoğaldıkça, gelişmeleri ve irade özgürlüklerinden dolayı günahları da çoğaldı – ama 
vasıfları çoğalmadı -  ve kanunuma karşı suçlar daha büyük bir hızla yayıldı.   
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15. Ruhtan ruha kendimi beyan etmekle Nuh Peygamberi hazırladım, çünkü bu ikili 
konuşmayı insanlığın başlangıcından beri planladım. 

16. Nuh´a: “İnsan ruhunu bütün günahlarından arıtacağım. Bunun için büyük bir tufan 
yollayacağım. Bir gemi yap ve içine çocuklarını, kadınları, torunlarını ve her hayvan türünden 
bir çift al” dedim. 

17. Nuh, benim sözlerime sadıktı ve felaket sözümün yerine gelmesiyle başladı. Kötü tohum 
damarlarıyla birlikte çıkarılıp atıldı ve iyi tohum ambarlara alındı ve bu tohumlardan 
adaletimin ışığını içinde taşıyan, kanunumu uygulayan ve iyi adetlere uymaktan anlayan yeni 
bir insanlık doğdu. 

18. Tufanda acılı bir ölüme gitmiş olan o insanların fiziksel ve ruhen öldüğünü mü 
sanıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, hayır, çocuklarım. Onların ruhları benim 
sayemde kurtuldu ve kendi vicdanlarının hâkimi önünde uyandılar. Hayat yoluna geri dönmek 
için hazırlandılar ki, onlar orada ruhi gelişmeye ulaşsınlar. (302, 14 – 16) 

İbrahim’in Fedakârlığı 

19. Acıların kâsesinden bitinceye kadar içmeniz her zaman gerekli değildir. Çünkü inancınız, 
itaatiniz, maksadınız ve benim size verdiğim kanunlara uymanız sizi deneylerinizin zor 
anlarından kurtarmak için yeterlidir. 

20. İbrahim’in çok sevdiği oğlu İshak’ın hayatının talep edildiğini hatırlayın. İsrail´in soy 
babası acılarını yenerek oğluna olan sevgisiyle kendisini itaat delili olarak oğlunu Tanrı’ya 
kurban etmeye inançla, sevgiyle, anlayamayacağınız alçakgönüllülükle hazırladı. Fakat onun 
oğlunu kurban etmesine izin verilmedi, çünkü kalbinin derinliklerinde çoktan Tanrı’nın 
dileğine itaatini ispat etmişti ve bu kadarı yeterdi. Ellerine yüksek bir güç tarafından oğlu 
İshak’ı kurban etmeye engel olunduğu zaman, İbrahim’in sevinç çığlıklar ne kadar büyüktü! 
Rab´bin adını ne kadar çok kutsadı ve bilgeliğine hayran kaldı! (308, 11) 

21. İbrahim ve oğlu İshak’la size Kurtarıcı Mesih´in kurban edilmesini ne anlama geldiğini bir 
benzetme olarak verdim ki, İbrahim’in bana olan sevgisini onun biricik oğlu İshak’ı kurban 
etmesini dilemekle, denedim. 

22. Dikkatle tetkik ederseniz, o eylemle yıllar sonra Tanrı’nın “biricik Oğlu´nun”*) dünyayı 
kurtarmak için kurban edilişi arasında bir benzerlik olduğunu keşfedeceksiniz. 

*)Biricik Oğul´un İncil’deki anlamı dünyaya gelen (veya ruhun bir vücuda girmesi) Tanrı’nın 
Oğlu anlamındadır. 

23. İbrahim burada Tanrı’yı temsil eder, Oğlu İshak ise Jesus´u. O anda İsrail´in soy babası 
İbrahim masumların kanlarının halkın günahlarını yıkayacağı için oğlu İshak’ın hayatını Tanrı 
talep ettiğini düşünüyordu. Kendi etinden olan oğlunu çok sevmesine rağmen, İbrahim’in 
Tanrı’ya itaati ve de halkına karşı merhamet ve sevgisi biricik oğluna olan sevgisinden daha 
ağır basıyordu. 

24. Tanrı’ya itaatkâr İbrahim oğluna az kalsın öldürücü darbeyi vurmak üzereydi. Acılar 
içinde oğlunu öldürmek için kolunu kaldırdığı anda, benim kudretim ona engel oldu ve oğlu 
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yerine bir kuzuyu kurban etmesini istedim ki, böylece bana olan sevgi şahitliğin sembolü ve 
itaati süregelsin. (119, 18 – 19) 

Yakup´un Rüyasında Gördüğü Göğe Kadar Erişen Merdiven 

25. Yakup´un rüyasında gördüğü o merdivenin ne anlama geldiğini biliyor musunuz? O 
merdiven yaşamı ve ruhun gelişmesini temsil eder. 

26. Yakup´un vücudu vahiy esnasında uyuyordu, ama ruhu uyanıktı. O dua yoluyla Baba´ya 
doğru yükselip ruhu ışık bölgelerine kadar ulaşmıştı ve gökten ruhi antlaşmanın vahyini ve 
halkı için muhafaza edilmesi gereken bir mesaj olarak aldı ki, bu mesaj bütün insanlık içindi, 
çünkü “Israil” dünyevi bir isim değil, ruhi bir isimdir. 

27. Yakup, o yerde duran merdivenin ucunun göklere dokunduğunu gördü. Bu da 
yeryüzünde etten vücutla başlayan ve ruhun ışığının ve özünün maddi tesir olmadan 
Baba’sıyla birleşmesiyle sona eren ruhun yukarıya doğru gelişmesini gösterir. 

28. O soy babası Yakup merdivende meleklerin yukarı ve aşağı doğru çıkıp indiğini gördü. 
Bu da durmadan doğmak ve ölmek (enkarnasyon, reenkarnasyon) ruhların ışığı arayarak 
sürekli gelip gitmesini veya kefareti ödemek ve kendini arıtmak amacıyla ruhi dünyaya (öbür 
dünyaya) geri döndüğünde biraz daha yükselmesini temsil eder. O merdiven ruhi gelişmede 
mükemmelleşmeye götüren yoldur. 

29. Ondan dolayı Yakup merdivenin tepesinde Yahve´yi temsil eden bir siluet gördü. Bu da 
mükemmelleşmenin, çabalamanın amacı ve sonsuz mutluluğun en yüksek ödülü – Baba’nın 
kucağına ulaşmak için ağır mücadelelerin, uzun süren acıların ve sebatın – olduğunu 
gösterir. 

30. İnsan ruhu, feleğin darbelerinde ve denemelerde yükselmek için takdir kazanma fırsatı 
buldu. Böylece her deneyde sizin bir basamak daha yukarı çıkmanız için Yakup´un merdiveni 
sembol rolü oynadı. 

31. Ah öğrenciler, bu çok önemli bir vahiydi, çünkü ruhunuzun henüz yüce, tertemiz, iyi ve 
gerçek Tanrı’ya sevgisinin uyanmaya başlamadığı bir devirde ruhsal yaşam hakkında size 
konuşuldu. 

32. O vahiy bir aile için belirlenmemişti ve hatta bir halk için bile değil. O vahyin özü 
maneviydi ve ondan dolayı da evrensel anlamı vardı. Ondan dolayı Baba’nın sesi Yakup´a: 
“Atan İbrahim’in, İshak’ın Tanrısı Rab benim. Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna 
vereceğim. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Doğuya, batıya, güneye 
ve kuzeye doğru yayılacaksınız. Yeryüzündeki bütün halklar sen ve soyun aracılığıyla 
kutsanacak” diye konuştu. (315, 45 – 50) 

Yusuf ve Kardeşleri 

33. Yakup´un oğlu Yusuf, kendi kardeşleri tarafından Mısır’a giden tüccarlara satılmıştı. 
Yusuf henüz küçüktü ve ona peygamberlik yetisine sahip oluşunun ispati verilmişti. 
Kıskançlık kardeşlerinin kalbini sardı ve bir daha onu görmeyeceklerini sanarak ondan 
kurtuldular. Ama hizmetkârlarını gözetleyen Rab, Yusuf´u korudu ve onu Mısır firavunlarının 
yanında önemli birisi yaptı. 
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34. Uzun yıllar sonra, dünya kuraklık ve açlık içinde eziyet çekerken, Yusuf´un öğüt ve 
ilhamları sayesinde yeterince bu felakete dayanmak için Mısır’ın ambarları doluydu. 

35. Sonra Yakup´un oğulları gıda maddesi aramak için Mısır’a geldiler. Kardeşleri Yusuf´un 
firavunun bakanı ve danışmanı olduğunu fark ettikleri zaman, şaşkınlıkları büyüktü. Yusuf´u 
gördüklerinde, önünde dizlerine kapanıp hatalarının pişmanlığı içinde Yusuf´un kehanetinin 
gerçekleştiğini görmüşlerdi. Ölü sandıkları Yusuf güç, vasıf ve bilgelikle önlerinde duruyordu. 
Sattıkları peygamber, Tanrı’nın çocukken onun ağzına koyduğu vahyin gerçek olduğunu 
ispat etmişti. Zulüm edip sattıkları bu kardeş onları affetti. Halk, anlıyor musun? Size: 
“Yusuf´un kardeşlerinin Yusuf´u tanıması gibi, beni ne zaman tanıyacaksınız?” diye neden 
size o günlerde söylediğimi biliyor musunuz? (90, 2) 

İsrail Halkının Musa Peygamber Önderliğiyle Çölden Geçişi 

36. Musa Peygamber, “Birinci Devirde” kırk yıl boyunca çölden Kenan ülkesine giderken, 
İsrail halkının başı idi. Ama itaatsizlik, inançsızlık ve dünya malına sevgiden dolayı İsrail 
halkının bir kısmı dedikodu ediyor, diğerleri inançlarını yitiriyor ve öbürleri ise Musa´ya karşı 
geliyorlardı. Fakat Musa bu durum karşısında onlara yüce Tanrı’nın dileğini incitmemeleri 
söylüyor ve daha ziyade – o halkın itaatsizliğine bakmadan - gökten man yağdıran ve 
kayadan su çıkaran Tanrı’ya alçakgönüllü ve itaatli olmaları için Musa o halka akıllıca ve 
sabırla konuşuyordu. (343, 53) 

37. Musa, gerçek Tanrı´nın onunla birlikte olduğunun ispatını yeterince yaptı, fakat o halk 
daha çok ispat istedi. O Tanrı’nın habercisi, insan kalabalığını Sina Dağı’nın eteğine kadar 
getirdiğinde, Rab´bin gücüne seslendi ve Rab da ona hürmet gösterip büyük ispatlar ve 
mucizeler yaptı. 

38. Halk, Musa’nın inancı yoluyla duyduğu ve gördüğünü duymak ve görmek istiyordu. 
Bunun üzerine kendimi halka bulutta beyan ettim ve sesimi saatlerce duyurdum. Fakat sesim 
o kadar şiddetliydi ki, halk korkudan ölmek üzere olduğunu sanıyordu. Vücutları tir tir titreyip 
ruhları adaletin sesi karşısında ürperiyordu. Sonra halk Musa´ya yalvarıp Yahve´nin halkına 
konuşmaması için rica etmesini istiyordu, çünkü Rab´bin sesini duyacak durumda değillerdi. 
Halk, kendisini sonsuz Tanrı’yla ilişkiye girebilmek için henüz çok olgunlaşmamış olduğunun 
farkına vardı. (29, 32 + 34) 

39. Ruhunuzu yaşamın büyük savaşlarında İsrail halkının çölde güçlendiği gibi, güçlendirin. 
Sonu gelmez gibi görünen acımasız güneşiyle ve kor gibi kumuyla çölün ne kadar uzak 
olduğunu biliyor musunuz? Sessizlik, sakinlik ve nöbet tutma gereğinin düşmanlar pusu 
kurduğu için ne demek olduğunu biliyor musunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, o halk orada 
çölde Tanrı’ya inanmanın ve O´nu sevmenin önemini kavradı. O halk çölden ne 
bekleyebilirdi? Ve buna rağmen halk her şeye sahipti: ekmek, su, dinlenmek için yurt, vaha 
ve ruhunu minnettarlıkla Babası ve Yaratanı´na yükseltebileceği kutsal bir yer. (107, 28) 

İlyas’ın Gerçek Tanrı İçin Mücadelesi 

40. İlyas, “Birince Devirde” dünyaya geldi ve insan kalplerine yaklaştığında, onları paganizm 
ve putperestlik içinde buldu. Dünya krallar ve rahipler tarafından yönetiliyordu. Bunların ikisi 
de Tanrı’nın kanunlarını yerine getirmekten uzaklaşmışlardı ve milletlerini yanılgı ve yalanın 
yoluna götürüyorlardı. Onlar çeşitli tanrılara tapınak kürsüsü yaparak onlara tapıyorlardı. 
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41. İlyas, o zamanda görünüp adaletli sözlerle onlara: “Gözlerinizi açın ve Tanrı’nın 
kanunlarının kutsallığını yok ettiğinizin farkına varın. O´nun habercilerinin önderliğini 
unuttunuz ve yaşayan ve kudretli Tanrı’ya layık olmayan putperest ibadetlere kapıldınız. 
Uyanmanız, O´na bakmanız ve O´nu kabul etmeniz kaçınılmazdır. Putperestliğinizi ortadan 
kaldırın, gözlerinizi yukarıdan Tanrı’yı temsil eden resimden uzaklaştırın” diye konuştu: 

42. İlyas benim ona: “Bu kötü halktan uzaklaş! Sen emrettiğin sürece, uzun bir süre yağmur 
yağmayacağını onlara söyle” diye konuşan sesimi duydu. 

43. Ve İlyas konuştu: “Rab saatini belirlemedikçe ve sesim emretmedikçe, yağmur 
yağmayacak.” 

44. O günden itibaren toprak kurudu ve yağmur mevsimleri yağmadan geçti. Gökyüzüne 
yağmur işareti görünmüyor, topraklar kuraklığı hissediyor, hayvanlar susuzluktan yavaş 
yavaş ölüyor ve insanlar susuzluklarını kandırmak için kuyu kazıyor, fakat su bulamıyorlardı. 
Yakıcı güneş ışınları altında nehirler kurumuş, otlar sararmış ve insanlar tanrılarına yalvarıp 
o suyun geri gelmesini onları besleyecek ekin ekmek ve biçmek için yalvarıyorlardı. 

45. İlyas, Tanrı’nın dileği üzerine geri çekilmiş, dua ediyor ve Tanrı’nın dileğine göre 
davranıyordu. Erkekler ve kadınlar kuraklığın olmadığı ülkeleri aramak amacıyla yurtlarını 
terk etmeye başlamışlardı. Her tarafta kervanlar görünüyor ve her yerde toprak kurumuştu. 

46. Yıllar geçti ve günün birinde İlyas ruhunu Baba´ya doğru yükselttiği zaman, O´nun: “Krala 
git ve ben sana işaret verdiğim zaman, yağmur yeniden bu ülkeye yağacak!” diyen sesini 
duydu. 

47. Alçakgönüllü ve itaatkâr İlyas, o halkın kralına gidip sahte tanrılara tapanların önünde 
gücünü gösterdi. Sonra Baba Tanrı ve O´nun gücü hakkında konuştu ve o anda bir işaret 
gökyüzünde yıldırım, şimşek ve ateş olarak göründü. Bunun üzerine hayat veren yağmur 
bardaktan boşalırcasına yağdı. Tarlalar yeniden yeşillere büründü, ağaçlar meyveyle doluydu 
ve yeryüzünde zenginlik vardı. 

48. Bu kanıtla yüz yüze gelen halk uyandı ve İlyas aracılığıyla çağıran ve uyaran Baba’sını 
hatırladı. O zamanlarda insanlığı uyandırmak için İlyas’ın mucizeleri çok sayıda ve büyüktü. 
(53, 34 – 40) 

İsrail´in On İki Oymağı 

49. Sadece İsrail halkının kucağında peygamberler, öncüler ve ışıklı ruhlar olduğuna 
inanmayın. Diğer milletlere de onların birkaçını yolladım, fakat insanlar onları Tanrı’nın 
habercisi değil, Tanrı olarak algıladı ve onların öğretisinden dinler ve putperestlik uydurdular. 

50. İsrail halkı, diğer halklara karşı olan görevini kavramadı ve kutsama ve rahatlık dolu 
yurdunda uykuya daldı. 

51. Baba, o halkı bir aile olarak kurdu. Bir oymak halkı savunmak ve barış sağlamaktan 
sorumluydu, diğeri çiftçilik yapıyordu, öbür oymak balıkçılar ve denizcilerden oluşmuştu. 
Diğer oymağa Tanrı’yı sevgi ve saygı görevi verilmişti ve böylece İsrail halkını teşkil eden on 
iki oymağın her biri ayrı bir görev yüklenerek birlikte bir ahenk örneği veriyordu. Fakat size 
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doğrusunu söyleyeyim, o eski zamanlarda sahip olduğunuz ruhi yeteneklere hâlâ da 
sahipsiniz. (135, 15 – 16) 

Peygamberler ve İsrail´in İlk Kralları 

52. Peygamberler doğru konuştular ve hemen hemen hep şaşkınlık ve yanılgı yıllarında 
dünyaya geldiler. Onlar milletleri uyarıp onları pişmanlık ve Tanrı’ya dönmeye çağırdılar. O 
arada iyiliğe dönmedikleri zaman, Tanrı’nın adaleti ve felaketlerin geleceğini bildirdiler. Başka 
fırsatlarda da Tanrı’nın kanununa uyanların ve itaatkârların kutsanacaklarını önceden 
bildirdiler. 

53. Fakat o peygamberlerin konuştukları halkı iyiliğe, adaletli olmaya ve karşılıklı saygıya 
uyarıydı. O peygamberler ruhun yaşamı, o ruhun öldükten sonra gideceği yer ve gelişmesi 
hakkında hiçbir şey vahiy etmediler. Temsilcim olarak seçtiğim ve onun aracılığıyla her 
zaman geçerli kanunumu verdiğim Musa Peygamber bile, size ruhun yaşamı hakkında söz 
etmedi. 

54. Baba’nın kanunu bilgelik ve adaleti içerir. O, insanlara barış içinde yaşamayı, insanların 
karşılıklı olarak birbirlerini sevme ve saymalarını ve benim gözümde kendilerini insan olarak 
onurlu olduklarını ispatlamalarını öğretir. Ama Musa insanlığa öldükten sonra ölümün 
eşiğinin ötesinde ne olduğunu, ne de itaatsiz ruhların suçlarının telafisinin nasıl olacağını 
veya yaşam görevinde akıllı ve çalışkanların ödülünün nasıl olacağını göstermedi. 

55. Yıllar sonra Kral Davut halkı yönetti. Ruhsal yetenek ve ilhamlarla dolu, ruhu bana 
yükseldiği esrime anlarında ilahi ve övgü şarkılarını duyarak onlardan Mezmurlar yarattı. 
Bunlarla İsrail halkını dua etmeye ve Rab´bine kalbinin en güzel kurban hediyesini vermeye 
davet etti. Fakat Davut bütün Tanrı sevgisi ve ilhamıyla halkına ruhtan yaratıkların harika 
varlığını, gelişmesini ve amaçlarını vahiy edemedi. 

56. Davut´tan sonra egemenliği üzerine alan Kral Süleyman, ona verilen büyük bilgelik yetisi 

ve güç hediyesinden dolayı halk tarafından sevilip hayran olunurken, öğütleri, yargıları ve 

özdeyişleri ile hâlâ unutulmadı. Eğer halkı Süleyman’a dönüp: “Efendim, ölümden sonra ruhi 

yaşam nasıldır? Ölümün ötesinde ne vardır? Ruh nedir?” diye sorsaydı, Süleyman bütün 

bilgeliğiyle o sorulara yanıt veremezdi. (339, 12 – 15)  

 

Bölüm 10 - Vakit Geldiği Zaman 

Kehanet Sözleri 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Babanız, Tanrı’nın “Sözü´nün” aranızda yaşaması için her şeyi önceden hazırladı ve 
insanlara olan sevgisinin yüce örnekleriyle onlara hatalarını düzeltme yolunu gösterdi. 

2. Önce Tanrı, Mesih´in geliş şeklini bildirecek olan peygamberlere ilham verip eylemlerinin 
nasıl olacağını, çekeceği acıları ve insan olarak ölümünün nasıl olacağını önceden bildirdi 
öyle ki, Mesih yeryüzünde göründüğü zaman, kehanetleri bilen kişi hemen onu tanısın. 
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3. Jesus olarak aranızdaki varlığımdan yüzyıllar öncesinden Peygamber Yeşaya: “Ondan 
dolayı Rab size bir işaret verecek: Bakın, bir bakire hamile kalacak ve bir oğlan doğuracak. 
İnsanlar ona İmanuel diyecekler” dedi. (İmanuel Tanrı bizimledir anlamına gelir.) Bu 
kehanetle ayrıca benim gelişimi bildirdi. 

4. Davut, ben gelmeden yüzyıllar önce mezmurlarında acılar içinde Mesih´in çarmıha 
gerilirken çekeceği acıları kehanetlere uygun bir şekilde şarkı olarak söylemişti. O 
mezmurlarda benim çarmıhta söyleyeceğim yedi sözden bahseder, beni çarmıha götürecek 
olan kalabalığın beni aşağılamasını, Tanrı’nın benim içimde olduğunu söyleyeceğim sözlerin 
karşısında insanların bana alay yağdırmasını, insanların nankörlüğünden dolayı vücudumun 
terk edilmişliği hissedeceğini, bütün çekeceğim işkenceleri ve hatta giysimi paylaşmak için 
aralarında kura çekeceklerini söyledi. 

5. Benim peygamberlerimin her biri benim gelişimi bildirdi, yolları hazırladı ve doğru işaretleri 
verdi ki, benim geliş günüm geldiğinde, hiç kimse yanılmasın. (40, 1 – 5) 

Yahudi Halkında Mesih´i Bekleyiş 

6. Dünya şu andaki devirde, tıpkı İsrail halkının beni “İkinci Devirde” beklediği gibi,  beni 
beklemeye hazır değildi. Benim büyük peygamberlerim, ezilenleri özgürlüğe kavuşturacak 
olan ve dünyayı “sözün” ışığıyla aydınlatmak için bir Mesih´in, Kurtarıcı´nın, Tanrı’nın 
Oğlu´nun geleceğini bildirdi. O halk daha da çok acı çektikçe, vaat edilen Mesih´ in gelişini o 
kadar çok özlüyordu. Halk, aşağılama ve zulmün kâsesinden daha da çok içtikçe, Mesih´in 
yanlarında olmasını o kadar çok istiyordu. Ve halk her yerde Kurtarıcı´nın gelişinin 
yaklaştığını gösteren ipucu ve işaretleri arıyordu. 

7. Nesilden nesile, anne-babalardan çocuklara Tanrı’nın kehanetleri aktarıldı ki, bu da 
Tanrı’nın seçtiği halkın uzun yıllar boyunca nöbet tutup dua etmesine neden oldu. 

8. Nihayet halkıma geldim, fakat beni beklemelerine rağmen, hepsi beni tanıyamadı: bir 
kısmı beni manevi açıdan bekliyordu, diğerleri ise materyalist bir yorumla. 

9. Ama benim yanlarındaki varlığımı hissedenlerin dürüstlüğü ve sevgisi bana yetiyordu ve 
sözlerimin ışığında cenneti gördüler ve beyanlarıma inandılar. Sadakatle izimden gidenler ve 
beni ruhi Kurtarıcı olarak görmeleri bana yetiyordu, çünkü ben bu dünyadan gittikten sonra, 
onlar hakikatime şahitlik ettiler. 

10. Mesajım dünyanın bütün milletleri için belirlenmiş olmasına rağmen, çağrım seçtiğim 
halkın kalbine gitti öyle ki, o halk buna göre sözümün megafonu olsun. Buna karşın sırf o 
seçtiğim halk benim varlığımı hissetmedi, diğer milletlerden insanlar da benim dünyaya 
gelişimin işaretlerini keşfettiler ve yeryüzünde varlığımın zamanını sezdiler. (315, 17 – 19) 

11. Her devirde ve her Tanrı’nın vahyinde İlyas insanların yanında görülür. 

12. Henüz Mesih dünyaya gelmemişti, kısa bir zaman sonra insan olarak doğacaktı ve 
hemen peygamberin ruhu sonradan vaftizci lakabı verilen Yahya´da insan olarak dünyaya 
geldi ki, o göklerin krallığının yaklaştığını, yani Tanrı’nın “sözünün” insanlar arasında varlığını 
beyan etti. (31, 61 – 62) 
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Maria, Jesus´un Fiziksel Annesi 

13. “Birinci Devirde” çoktan İsrail halkının soy babaları ve peygamberler Mesih´in gelişi 
hakkında konuşmaya başlamışlardı. Fakat Mesih sadece ruhen gelmedi – O bir kızdan vücut 
alarak insan olmak için bir kızdan doğarak geldi 

14. Tanrı’nın anne gibi şefkatli Ruhu´nun ayni şekilde insan olması ve kız olarak dünyaya 
gelmesi gerekiyordu ki, tertemizliğin çiçeği olarak taç yapraklarından Tanrı’nın “Sözü´nün” 
güzel kokusu – Jesus – etrafa dağılsın. (360, 26). 

15. Nasira´da ruhi temizliğin ve şefkatin çiçeği olan ve Peygamber Yeşaya´nın o kızın 
rahminden gerçek yaşamın meyvesi doğacağını bildirdiği, Maria adındaki nişanlı bir bakire 
kız yaşıyordu.  

16. O kıza Tanrı’nın ruhtan habercisi olan bir melek vazifesini bu dünyada o kıza söylemek 
için indi ve “Selam ey Tanrı’nın lütfuna erişen kız! Rab seninledir!” dedi. 

17. Tanrı’nın gizeminin beyan edilme saati gelmişti ve Mesih´in, Kurtarıcı´nın varlığı hakkında 
söylenenlerin hepsi hemen gerçekleşmesi gerekiyordu. Ama benim yanlarında varlığımı 
hisseden ne kadar az kalp vardı, hakikatimin ışığında cenneti tanıyabilen ne kadar az ruhtan 
yaratıklar gelişime hazırdı. (40, 6 – 7) 

Çocuk Jesus´a Tapma 

18. Günümüzde insanlık Tanrı çocuk Jesus´a tapmak için doğudan Beytlehem´deki yemliğe 
gelen o birkaç bilgeyi anar. Bugün bana birkaç kalp: “Rab, o güçlü ve bilge efendilerin senin 
önünde eğilip seni Tanrı olarak kabul ettikleri doğru mu?” diye soruyor. 

19. Evet, çocuklarım. Benim önümde diz çöken bilim, güç, zenginlikti. 

20. Orada dünyanın Kurtarıcısı´nı kabul eden ve selamlayan çobanlar, kadınlar ve çocukları 
da mütevazı, sağlıklı ve sade hediyeleriyle vardı. Göklerin şefkatini canlandıran Maria, 
alçakgönüllülüğü, masumiyeti ve sadeliği temsil ediyordu. Fakat Mesih´in geleceğini bildiren 
parşömen tomarlarında Tanrı’nın kehanet ve vaatlerine sahip olanlar, dünyaya kimin 
geldiğinin farkına varmadan derin uykudaydılar. (146, 9 – 11) 

 

Jesus ve Maria Arasındaki Sevgi Bağı 

21. Jesus, çocukluk ve gençlik yıllarını Maria’nın yanında, kucağında geçirdi ve onun 
yanında anne sevgisini tattı. Kadın olan Tanrısal şefkat Kurtarıcı´nın dünyadaki ilk yıllarını 
güzelleştirdi, çünkü O büyük acıları, zamanı geldiği zaman tatmak zorundaydı. 

22. Vücudunda Jesus´un geliştiği ve onun yanında Usta’nın yaşadığı o Maria’nın ruhi 
yükselme, ruhi temizlikte kusurlu olduğunun iddia edilmesi nasıl mümkün olabilir? 
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Jesus´un Bilgisi ve Bilgeliği 

24. İnsanlar, kitaplarında Essenliler adında bir tarikattan bilgi edinmek için Jesus onlarla 
birlikte olmuş diye iddia ediyorlar. Fakat O her şeyi bilen, dünya yaratılmadan önce yaşayan 
Jesus´un insanlardan öğrenebileceği hiçbir şey yoktu. Tanrı’dan olan insanlardan hiçbir şey 
öğrenemez. Bulunduğum yerlerde insanlara öğrettim. Bu dünyada Tanrı’dan daha bilge bir 
insan olabilir mi? Christus insanlara Tanrı’nın bilgeliğini getirmek için Baba´dan geldi. 
Usta’nız on iki yaşındayken ilahiyatçıları, filozofları ve o zamanın kanun öğretmenlerini 
tamamen şaşırtmakla size ispat etmedi mi?  

25. Bazı insanlar, insanların zayıf yanlarını Jesus´a yüklediler. O insanlar, kalplerinde 
taşıdıkları Tanrı ve kusursuz olanı kirletmekten zevk alıyorlar. Bunlar beni tanımıyorlar. 

26. Eğer seyrettiğiniz tabiatın bütün mucizeleri Tanrı’nın düşüncelerinin madde olarak 
canlanması ise, o zaman Christus´un vücudunun Baba’nın yüce sevgi düşüncesi olarak 
madde olmasını kabul edemez misiniz? Ondan dolayı Christus sizi sadece ruhen sevdi, 
etiyle değil. Benim hakikatim asla sahteleştirilemeyecek, çünkü o mutlak ışık ve sınırsız gücü 
içerir. (146, 35 – 36) 

27. Sizi bu dünyaya getiren görevi yerine getirmek için nasıl saatin uygun vaktini beklemeniz 
gerektiğine “İkinci Devirde” size bir örnek verdim. 

28. Vücudum – insanların gözü önündeki Jesus – en olgun yaşa gelinceye dek tanrısal 
görevi yerine getirmek, size sevgiyi öğretmek için bekledi. 

29. O vücut – kalp ve akıl – gelişmenin doruk noktasına ulaştığında, ruhum onun dudakları 
yoluyla konuştu, bilgeliğim onun aklını doldurdu, sevgim kalbinde yer etti ve o vücutla onu 
aydınlatan tanrısal ışık arasındaki ahenk çok mükemmeldi ki, ben insanlara: “Oğul’u tanıyan, 
Baba’yı da tanır” dedim. 

30. Christus, Tanrı’nın hakikatini insanları eğitmek için kullandı. O hakikati bu dünyadan 
almadı. Ne Yunanlılardan, Babillerden, Essenlilerden veya Fenikelilerden, ne de başka 
birisinden ışık aldı. Onlar cennete götüren yolu henüz bilmiyorlardı ve ben onlara yeryüzünde 
bilinmeyen şeyi öğrettim. 

31. Jesus, cennetin, sevgi kanununun, adaletin, ışığın ve yaşamın öğretisini insanlara 
öğretme saati gelinceye dek, çocukluğunu ve gençliğini aktif olarak insan sevgisine ve duaya 
adadı. 

32. O devirde size beyan ettiğim sözümün anlamını arayın ve onun herhangi bir insan 
öğretisinden veya herhangi bir o zamanın bilim adamından olup olmayabileceğini söyleyin. 

33. Size söylüyorum, eğer o bilgili insanlardan bilgi edinseydim, o zaman öğrencilerimi onlar 
arasından seçerdim, elçilerim gibi eğitimsiz ve bilgisiz insanlardan değil. (169, 62 – 68) 

Nasıra´da Anlayışsız İnsan Çevresi 

34. Ona geldiğim halk bana beni koruyan bir barınak vermekten aciz olduğu için Mısır gibi bir 
halkın kucağına sığınmak zorundaydım. Ama kalbim sırf bu bir tek acıyı çekmedi. 
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35. Mısır’dan geri döndükten sonra, Nasıra´da yaşadığım zaman, sürekli alay edildim ve 
inançsızlığın sözleri ve hasetle incitildim. 

36. Orada mucizeler yarattım, insanlara sevgimi ve gücümü gösterdim – yanlış anlaşıldım. 
Hayatımı ve eylemlerimi yakından bilen onlardan bir tanesi bile bana inanmadı. 

37. Vaiz saati geldiği zaman, Nasıra´yı terk ederken: “Size doğrusunu söyleyeyim, hiçbir 

peygamber kendi ülkesinden ve evinden başka yerde hor görülmez. Sözlerinin duyulması 

için orasını terk etmesi gerekir.” diye konuştum .(299, 70 – 72) 

 

 Bölüm 11 - Jesus´un Dünyada Etkinligi 

Şeria Irmağı’nda Vaftiz, Çölde Hazırlanma Zamanı 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Tanrı’nın sözünün ağzından çıkacağı saati bekleyen sevecen ve alçakgönüllü Jesus, Şeria 
Irmağı’nın kıyılarında vaftiz edilmek için Yahya´ya gitti. Jesus temizlenmek için mi oraya gitti? 
Hayır, halkım. Bir ritüeli yerine getirmek için mi acaba oraya gitti? O da, hayır. Jesus, 
benliğinin insan olarak yok olma saatinin geldiğini ve ruhunun konuşma saatinin başladığını 
biliyordu. O insanların belleğinde iz bırakacak olan o saati eylemle işaretlemek istiyordu. 

2. O sembolik su, hiçbir kusuru temizlemek için değildi, ama insanlara örnek olsun diye o su 
dünyaya bağlılıktan kurtarmak ve onun iradesiyle ruhla birlik olmayı mümkün kılmak için o 
vücudu yıkadı. Bu oradakilerin Tanrı’nın sesini insan sözleriyle: “Bu benim sevgili Oğlum´dur, 
ondan hoşnudum. Onu dinleyin” diye duymasıyla gerçekleşti. 

3. O andan itibaren Tanrı’nın Sözü Jesus´un ağzında sonsuz yaşamın sözü oldu, çünkü Rab 
Jesus yoluyla kendini sözle beyan etti. İnsanlar Jesus´a Rabbi, Usta, Haberci, Mesih ve 
Tanrı’nın Oğlu adını verdiler. (308, 25 – 27) 

4. Sonra çöle gidip insanlardan meditasyon yapmak için uzaklaştım. Ve çölün tenhalığında 
beni bekleyen görevi incelemek, size emanet ettiğim işi yerine getirebilmeniz için kendinizi 
önce arıtmanız gerektiğini öğretmek için de. Benliğinizin sessizliğinde Baba’nızla diyalogu 
arayın ve böyle hazırlıklı – halis, güçlü ve kararlı –  şekildi ağır görevinizi saptırılmadan 
yerine getirin. (113, 9) 

Jesus´un Tanrı’yla Birliği 

5. Üç yıl boyunca Jesus´un ağzıyla sözlerimin ve düşüncelerimin bir tanesi bile Jesus 
tarafından yanlış aktarılmadan ve de O´nun eylemlerinin bir tanesi bile benim dileğimle 
uyumsuz olmadan dünyaya konuştum. Bunun nedeni Jesus ve Christus´un insan ve ruh 
olarak bir olmasıdır, tıpkı Christus´un Baba´yla bir olması gibi. (308, 28) 

6. Bende Baba’yı tanıyın, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, Christus Baba´yla henüz 
dünyalar yaratılmadan önce sonsuzluktan beri birdir. 
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7. Tanrı’yla bir olan bu Christus “İkinci Devirde” dünyada Jesus´un kutsanmış vücudunda 
insan oldu ve Tanrı’nın Oğlu oldu, fakat sadece O´nun insan olması bakımından. Çünkü size 
bir kez daha bir tek Tanrı’nın olduğunu söylüyorum. (9,48) 

8. Jesus´ta insan olduğum zaman, Tanrı’nın insan gibi bir şekli olduğunu size anlatmak için 
bunu yapmadım. Daha ziyade Tanrı’dan gelen her şeye kör ve sağır olanlara kendimi 
görülebilir ve duyulabilir hale getirdim. 

9. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer Jesus´un vücudu Tanrı Jahve´nin vücudu olsaydı, o 
zaman o vücut ne kanardı, ne de ölürdü. O mükemmel bir vücuttu, fakat insancıl ve hassastı 
ki, insanlar onu görüp göksel Baba’nın sesini onun sayesinde duyabilsinler. (3, 82) 

10. Jesus´ta iki tabiat vardı: birincisi maddi, insancıl, benim dileğim üzerine bakire Maria’nın 
rahminde yaratılmış, ona İnsanoğlu dediğim, ikincisi ise tanrısal,  Tanrı’nın Oğlu diye 
adlandırılan ruh. O ruhta Jesus´ta konuşan “Tanrı’nın Sözü” vardı, diğeri ise maddi ve gözle 
görünür türdendi. (21,29) 

11.Tertemiz ve halis insan Jesus´un ağzıyla konuşan Tanrı’nın “Sözü” Christus´tu. 

12. İnsan Jesus doğdu, yaşadı ve öldü, fakat Christus doğmadı, bu dünyada büyümedi, ne 
de öldü, çünkü O hep Baba´da olan sevginin sesiydi, sevginin ruhuydu, Tanrı’nın Sözü´ydü, 
Tanrı’nın bilgeliğinin ifadesiydi. (91, 28 – 29) 

Jesus´un Beklenen Mesih Olarak Kabul Edilmemesi 

13. “İkinci Devirde” herkes tarafından kabul edilmedim. Beni bekleyen Yahudi milletinin 
arasında göründüğüm zaman, çünkü halk peygamberlerin bildirdiği alametlerin yerine 
geldiğini görüyordu, benim varlığım birçoklarını şaşırttı ki, bu insanlar peygamberlerin 
sözlerini doğru yorumlamayı bilmiyorlardı ve Mesih´i güçlü bir prens olarak düşmanlarını 
ayaklar altında çiğneyecek, kralları ve baskı yapanları küçültecek ve O´nu bekleyenlere 
mülkiyet ve dünya malı verecek birisi sanıyorlardı. 

14. Halk o Jesus´u görünce – fakir ve pantolonsuz, vücudu sadece basit bir giysiyle örtülü, 
bir damda dünyaya gelmiş ve sonra basit bir marangoz olarak çalışan – O´nun Baba’nın 
gönderdiği vaat edilen kişi olduğuna inanamadı. Usta’nın gözle görülebilir mucizeler ve 
eylemler yapması gerekirdi öyle ki, halk ona inansın ve O´nun Tanrı’dan gelen mesajını 
anlasın. (227, 12 – 13) 

15. Benim varlığımı keşfedenler hep alçakgönüllüler ve fakirlerdi, çünkü akılları karar verme 
yeteneğini karartan insancıl teorilerle meşgul değildi. 

16. “İkinci Devirde” de ayni şekilde oldu. Mesih´in geleceği önceden bildirilmiş olmasına 
rağmen, sadece sade ruhlu, ruhu alçakgönüllü, aklı dejenere olmamış insanlar hisleriyle 
O´nun geldiğini anladılar. 

17. Din adamlarının ellerinde peygamberlerin kitabı vardı ve her gün Mesih´in gelişini, 
işaretleri, zamanı ve geliş şeklini bildiren sözlerini tekrar ediyorlardı ve buna rağmen beni 
gördüler, ama tanıyamadılar, beni dinlediler ve vaat edilen Kurtarıcı olduğumu inkâr ettiler. 
Onlar eylemlerimi gördüler, fakat her şey gerçekten kehanet edilmiş olmasına rağmen, tek 
yapabildikleri bana öfkelenmek oldu. (150, 21 – 23) 
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18. Bugün Jesus´tan şüphelenmiyorlar, ama birçokları Tanrı olduğumu tartışıp inkâr 
ediyorlar. Bir kısmı büyük bir ruhi yükselişe sahip olduğumu kabul ediyor, diğerleri ise 
Baba´ya ulaşabilmem için ruhumun gelişmesi gerektiğini iddia ediyorlar. Fakat o öyle olsaydı, 
size: “Ben yolum, hakikatim ve ben yaşamım” demezdim. (170,7) 

Jesus Basit Halk Arasında Şifa Getiren Bir Misafir 

19. Bu dünyada göreviniz tanrısal Ustanız´ın önderliğinin aynisini yapmaktır. Hatırlayın: Her 
ne zaman evlere gittiğimde, her evde barış mesajı bıraktım, hastalara şifa getirdim, üzgünleri 
Tanrı’nın yetkisi olan sevgiyle teselli ettim. 

20. Bana inanmayacakları için asla bir eve gitmemezlik etmedim. Orasını terk ederken, o 
evde oturanların kalbi sevinçle dolu olacağını biliyordum, çünkü onların ruhları bilmeden 
benim talimatım yoluyla cenneti gördü. 

21. Arasına kalpleri aradım, bazen de onlar beni aradı, fakat her durumda sevgim sonsuz 
yaşamın ekmeğiydi ki, ben onu onlara sözlerimin anlamıyla verdim. (28, 3 – 5) 

Yorulmayan Vaiz Hocası Jesus 

22. Bazen bir vadinin tenhalığına geri çekildiğim zaman, insan kalabalığı beni istekle 
dinlemek ve Usta’sının bakışlarındaki sonsuz iyiliğe yaklaşmak istedikleri için sadece çok 
kısa bir süre yalnız kalabildim. Onları kabul edip o erkekleri, kadınları ve çocukları sonsuz 
şefkatimin sevecenliğiyle coşturdum, çünkü o yaratıkların içindeki ruh için bu dünyaya 
geldim. Sonra onlara ruhun gerçek yurdu olan cennetten bahsettim ki, içlerindeki tedirginliği 
sözüm yatıştırsın ve sonsuz yaşama ulaşmak işin ümitlerini güçlendirsin. 

23. Kalabalığın arasında gizlice benim hakikatimi inkâr eden ve benim sahte peygamber 
olduğumu garanti eden kişilerin de varlığı olmuştu, ama o ağzını açmaya fırsat bulamadan, 
benim sözlerim onu önledi. Diğer fırsatlarda herhangi bir alaycının beni aşağılamasına izin 
verdim ki, Usta’nın incitilme karşısında öfkelenmediğini ve alçakgönüllülük ve sevgisini 
kalabalığa böylece ispat etmiş oldu. 

24. Bunlardan birkaçı benim uysallığımdan utanıp oradan hemen uzaklaşanlar oldu ve 
şüpheleriyle hakikati beyan edeni incitmiş olmaktan pişman oldular. Fırsat bulduklarında 
bana gelip ağlayarak, sözlerimden etkilenerek, beni incittikleri için benimle konuşmaya ve af 
dilemeye hiç cesaret etmeden, izimden gittiler. Onları yanıma çağırıp sözlerimle onları 
okşadım ve onlara merhamet gösterdim. (28, 6 – 7) 

25. Dinleyin: Dünyada yaşarken, insanlar bana sürüyle geldiler; yüksek mevkideki insanlar, 
kibirliler, yöneticiler, beni dinlemek için bana gizlice gelenler. Onların bir kısmı bana hayran 
kaldılar, ama korkudan insanlar arasında açığa vermediler; diğerleri ise beni reddettiler. 

26. Erkeklerden, kadınlardan ve çocuklardan oluşan insan kalabalığı bana geldi ve 
sabahleyin, öğleden sonra ve geceleyin beni dinlediler ve Usta’yı Tanrı’nın sözünü onlara 
iletmeye hazır buldular. Usta’nın kendisini unuttuğunu gördüler ve vücudunun zayıf 
düşmemesi ve sesinin kısılmaması için O´nun hangi saatte yemek yediğini bir türlü 
anlayamadılar. Bunun nedeni ise Jesus´un kendi ruhundan kuvvet aldığını ve kendi içinde 
besin bulduğunu bilmediği içindi. (241, 23) 
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Jesus´un Çocuk ve Tabiat Sevgisi 

27. Arasına ben yalnız olduğum zaman, çocuklar beni keşfedip bana küçük çiçekleri vermek, 
küçük dertlerini anlatmak ve beni öpmek için geldiler. 

28. Anneler, çocuklarını benim kucağımda oturup sözlerime kulak verdiğini gördükleri anda, 
korku ve tedirginlik içindeydiler. Öğrencilerim ise onların bu davranışının bana karşı 
saygısızlık sanarak onları benim yanımdan kovuyorlardı. O zaman onlara ben: “Bırakın 
çocukları, bana gelsin; çünkü cennete girebilmek için çocuklar gibi temiz ruhlu, sade ve saf 
olmalısınız” demek zorunda kaldım. 

29. O çocukların suçsuzluğu ve önyargısızlığı karşısında bir tomurcuğun o an çiçek açışını 
görmek gibi seviniyordum. (262, 62 – 64) 

30. Jesus´un öğrencileri, Jesus´u uzayın yaratıkları ile konuşurken kaç kere gördüler. Jesus 
kaç kere kuşlarla, kırlarla ve denizle konuşurken yakalandı! Ama öğrencileri O´nun transa 
girmediğini biliyorlardı ve Usta’nın içinde Tanrı’nın yaratıcı ruhu yaşadığını biliyorlardı ki, o 
Tanrı bütün yaratıklara bir dil verdi ve O´nun bütün “çocuklarını” anladı ve O yaratılanlardan 
övgü ve sevgi alıyordu. 

31. İnsanlar ve Jesus´un öğrencileri, Jesus´u bir kuşu veya bir çiçeği okşarken, her şeyi 
kutsarken ne kadar çok gördüler ve O´nun gözlerinde bütün yaratıklar için sonsuz sevgiyi 
keşfettiler! Öğrencileri, O´nu O´nun bilgeliği sayesinde oluşan o kadar çok güzellik ve 
mükemmellik karşısında gördükleri zaman, Rab´bin tanrısal mutluluğunun farkına vardılar. 
Böyle mükemmellik karşısında insanları ilgisiz, bu kadar parıltı karşısında insanların körlüğü 
ve vurdumduymazlığını gördüğü zaman, öğrenciler Usta’nın gözlerinde gözyaşlarını 
keşfettiler. Cüzzam hastalığı yüzünden ağlayan bir cüzzamlıyı gördüğü zaman veya 
mükemmel bir sevgi çevresinde yaşayan kadın ve erkeklerin kaderlerinden dert yandığını 
gördüğünde, Usta’yı da çoğu kez ağlarken görüyorlardı. (332, 25 – 26) 

Jesus´un Öğretisi 

32. Jesus, merhameti, uysallığı ve sevgiyi öğretti. Düşmanlarınızı kalpten affetmeyi, yalanı 
bırakmanızı ve hakikati sevmenizi söyledi. Sizin hissettiğiniz hem kötülüğe, hem de iyiliğe 
karşı iyilikle yanıt vermenizi bildirdi. Çevrenizdeki bütün insanlara saygıyı öğretti ve vücudun 
ve ruhun sağlığına nasıl kavuşabileceğinizi ve yaşamınızla anne-babanızı adına nasıl şeref 
verebileceğinizi beyan etti ki, siz de çocuklarınız tarafından saygı görebilesiniz. 

33. Bunlar gerçekten Hristiyan olmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken birkaç tekliftir. 
(151, 35 – 36) 

34. Din adamları ve Ferisiler Jesus´un eylemlerini gözetledikleri zaman, Jesus´un öğretisinin 
kendi öğretilerinden farklı olduğunu keşfettiler ve O´nun öğretisini Musa Peygamberin 
kanununa karşı geldiğini iddia ettiler. Bunun nedeni ise onların kanunu geleneklerle 
karıştırmış olmalarıdır. Fakat ben onlara Baba’nın Musa´ya vahiy ettiği kanunu 
çiğnemediğimi, daha ziyade o kanuna sözlerimle ve eylemlerimle uyduğumu ispat ettim. 

35. Elbette o halkın geleneklerinin yok olma zamanı geldiği için ve yeni bir devrin daha 
yüksek öğretilerle başlayabilmesi için onların geleneklerine aldırış etmedim. (149, 42 – 43) 



80 
 

36. Size Musa Peygamber yoluyla verdiğim on kanunun birincisinde: “Tanrısal şeylerin 
resmini ve benzerini onun önünde diz çöküp tapmak için yapmayın” dediğimi hatırlayın. O 
zamandan beri insanların ve ruhun yolu açıkça belirlendi. 

37. Musa, insanlara on kanunu vermekle yetinmedi. İnsan yaşamı için ikinci derecede 
kanunlar ve Tanrı’ya tapmak için adetleri, ritüelleri ve sembolleri insanların o zamanki ruhi 
gelişme seviyesine göre de koydu. 

38. Ama vaat edilen Mesih gelip gelenekleri, ritüelleri, sembolleri ve kurbanları ortadan 
kaldırıp sadece kanuna dokunmadı. Ama Ferisiler, Jesus´un Musa’nın kanunlarına karşı 
olduğunu halka söyledikleri zaman, onlara kanuna karşı olmadığımı ve daha ziyade kanunu 
yerine getirmek için geldiğimi söyledim. Eğer benim talimatlarım gelenekleri ortadan 
kaldırıyorsa, halk gelenekleri uygularken kanuna uymayı unuttuğu içindir. (24, 17 – 18) 

39. (40)*) Şimdiki sözlerim, size “İkinci Devirde” verdiğim sözleri geçersiz kılmayacak. Çağlar, 
yüzyıllar, zamanlar geçecek, fakat Jesus´un sözleri yok olmayacak. Bugün size eskiden size 
söylediklerimi anlamadığınız sözlerin anlamını açıklayıp beyan ediyorum. (11, 47) 

*) 39´ncu mısradan itibaren parantez içindeki numara bu eserin orijinali olan İspanyolcadaki 
numaradır. Eksik olan 39´ncu mısra 105 – 107´nin içindedir. İspanyolca eserde bu çifttir.  

Jesus´un Mucizeleri 

40. (41) Öğretimin insanların kalbinde inancı uyandırsın diye ayni zamanda mucizeler 
yarattım ki, o onlar tarafından sevilebilsin. Bu mucizelerin elle dokunabilir olması için 
hastaların vücudunda o mucizeleri yarattım, körlere, sağırlara, dilsizlere, sakatlara, kötü 
cinlilere, cüzzamlılara şifa getirdim ve ölüleri de dirilttim. 

41. (42) Jesus, insanlara kaç kez sevgi mucizesi yarattı! Tarih onların isimlerini gelecek 
nesillere örnek olsun diye sakladı. (151, 37 – 38) 

42 (43) Bir yandan tanrısal eylemin hizmetindeki ışıklı ruhlar ve öbür yandan ise asi ve 
bilgisiz ruhlar kendilerini her yerde belli ettiler ve insanlar arasında bilimin o insanları 
onlardan kurtaramadığı ve halk tarafından kovulan cinli insanlar piyasada göründü. Ne 
Musa’nın kanununun öğretmenleri, ne de bilim adamları o hastalara şifa getirebiliyordu. 

43. (44) Fakat bunların hepsi benim tarafımdan sizi eğitmek ve sevgi ispatı için tasarlanmıştı. 
Size Jesus yoluyla yaratıklarıma şifa verdim. Birçokları da buna şaşırdılar. 

44. (45) Jesus´un gücünü duymuş olan ve O´nun mucizelerini bilen inançsızlar, O´nun 
kendine güvenini bir an sarsmak ve O´nun mükemmel olmadığını ispat etmek için O´ndan en 
zor ispatları istediler. Fakat cinlilerin cinlerden kurtarılması, o hastalara dokunmakla, 
bakmakla ve de cinlerin o insanı terk etmesi için emir vermekle ikisi de (hem cin, hem de 
cinli) ağır yükten kurtulsun diye o hastaları normal insan haline getirmem, o inançsızları 
şaşkına döndürdü. 

45. (46) Bu gücüm karşısında Ferisiler, bilim adamları, din adamları ve gümrükçüler çeşitli 
şekilde tepki gösterdiler. Onların bir kısmı Jesus´un gücünü kabul etti, diğerleri ise gücünü 
bilinmeyen kaynaktan geldiğini hesaba kattılar, öbürleri de hiç bir şey söyleyecek durumda 
değildiler. Ama şifa bulan hastalar Jesus´un adını kutsadılar. 
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46. (47) O insanların bazıları bir tek cin tarafından zapt edilmişti, diğerleri ise Maria 
Magdalena gibi yedi cinli idi ve birkaçı da çok büyük sayıda, birkaçı ise kendilerinin de 
ordular kadar dediği çok sayıda cinler tarafından zapt edilmişti. 

47. (48) Usta’nın hayatı boyunca bir açıklaması öbürünü kovaladı. İnsanların bir kısmı bunu 
öğrencilerinde, diğerleri ise dışarıdaki halkta ve evlerde gözleriyle gördüler. O mucizelerin 
“mucize” zamanıydı. (339, 20 – 22) 

48. (49) Sizin anladığınız şekilde mucize yoktur, tanrısal ve maddi şeyler arasında çelişme 
yoktur. 

49. (50) Jesus´un pek çok mucize yarattığını söylüyorsunuz; fakat size doğrusunu 
söyleyeyim, onun eylemleri sevginin doğal tesiriydi. Hepinizin ruhunda kullanılmadan 
durmasına rağmen, o kullanmasını henüz bilmediğiniz tanrısal güçtür. Çünkü sevginin 
gücünü tanımak istemediniz. 

50. (51) Jesus´un yarattığı mucizelerde sevgiden başka ne etkisini gösterdi? 

51. (52) Dinleyin, öğrenciler: Tanrı’nın sevgisi kendisini insanlığa beyan edebilmesi için 
alçakgönüllülük alet olarak gerekliydi ve Jesus hep alçakgönüllüydü. O insanlara 
alçakgönüllülüğün örneğini verdiği için bir keresinde göksel Baba’nın dileği olmadan hiçbir 
şey yapamayacağını söyledi. Bu sözlerdeki alçakgönüllülüğü kavramayan Jesus´un herkes 
gibi bir insan olduğunu düşünecek, fakat hakikat şu ki, O size alçakgönüllülüğün bir örneğini 
vermek istiyordu. 

52. (53) Bu alçakgönüllülük ve Baba´yla birlik Jesus´u insanlık karşısında her şeye güçlü 
yaptığını biliyordu. 

53. (54) Son derece sevgi, alçakgönüllülük ve bilgelik hediye eden büyük ve harika vecit! 

54. (55) Jesus´un Baba’nın dileğine uygun olmayan hiçbir şey yapamayacağını söylemesine 
rağmen, aslında çok şeye gücü yetmesinin nedenini şimdi biliyorsunuz. Çünkü O itaatkârdı, 
çünkü O alçakgönüllüydü, çünkü O kendisini kanunun ve insanların hizmetçisi yaptı ve 
sevmesini bildi. 

55. (56) Siz şahsen ruhi sevginin gücünü bilmenize rağmen – o sevgiyi hissetmediğinizin 
farkına varın. Ondan dolayı tanrısal sevginin eyleminin etkisi olan mucize ve gizem dediğiniz 
şeylerin nedenini kavrayamazsınız. 

56. (57) Sevgiden başka Jesus size hangi öğretileri verdi? Hangi bilimi, hangi deneyleri veya 
gizemli bilgileri size güç ve bilgeliğinin örneğini vermek için kullandı? Sadece mutlu kılan, her 
şeyi mümkün yapan sevgiyle. 

57. (58) Baba’nın basit kanunlarında çelişkili hiçbir şey yoktur, çünkü onlar bilgelikler ve 
sevgiyle doludur. 

58. (59) Usta’yı kavrayın, o sizin ders kitabınızdır. (17, 11 – 21) 
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59. (60) Jesus´u canlandıran ruh, benim, sizin Tanrı’nızın kendi ruhuydu ki, o Tanrı insan 
olup aranızda yaşadı ve O´nu görmenizi sağladı, çünkü bu gerekliydi. İnsan olarak bütün 
insancıl acıları yaşadım. Tabiatın özelliklerini inceleyen bilim adamları bana gelip benim 
öğretimi hiç bilmediklerini keşfettiler. Büyükler ve küçükler, erdemliler ve günahkârlar, 
masumlar ve suçlular sözlerimin özünü aldılar ve onların hepsini yanımda saygıyla 
karşıladım. Fakat birçokları tayin edilmiş olmalarına rağmen, sadece çok azları seçilmişti ve 
daha azı da etrafımdakilerden idi. (44, 10) 

Zina Yapan Kadın 

60. (61) Günahkârları savundum. Zina yapan kadını hatırlıyor musunuz? O kadın bana 
getirildiği zaman, halk peşinden koşup lanetledi ve Ferisiler bana gelip: “O kadına ne 
yapalım?” diye sordular. Rahipler: “Adalet yerini bulsun!” diyeceğimi ümit ediyorlardı. Sonra 
da bana: “Nasıl olur da sevgi vaizi veriyorsun ve bu günahkârın cezalandırılmasına izin 
veriyorsun?” diyeceklerdi. Eğer ben: “O kadını serbest bırakın!” deseydim, “Tasdik ettiğin 
Musa’nın kanunlarında – söylediğin gibi – ‘Zina ederken yakalanan her kadın taşlansın!’ diye 
bir kural var” diyeceklerdi. 

61. (62) Onların maksatlarını bildiğim için sözlerine yanıt vermedim. Yere diz çöküp o kadını 
yargılayanların günahları toprağın kumuna yazdım. Yeniden o kadınla ne yapmaları 
gerektiğini bana sordular ve ben onlara şöyle dedim: “İçinizden günahsız birisi ilk taşı kadına 
atsın!” O an günahlarının farkına varıp yüzlerini kapatarak oradan uzaklaştılar. Onların 
hiçbirisi ruhen temiz değildi. Onların kalplerindeki art niyetini anladığımı hissettikleri için o 
kadını yargılamadılar, çünkü onların hepsi günahkârdı. Fakat o kadın ve ayni şekilde zina 
eden diğer kadınlar pişman olup artık günah işlemeyi bıraktılar. Size söylüyorum, bir 
günahkâr sevgiyle Tanrı’ya döndürmek sert davranmaktan daha kolaydır.  

Maria Magdalena 

62. (63) Maria Magdalena – dünyanın onu günahkâr diye adlandırdığı – benim sevecenliğimi 
ve affımı kazandı. 

63. (64) Zayıf inançla günahlarının affını dileyenlerde gerçekleşmeyen kurtuluş, Maria 
Magdalena´da hemen gerçekleşti. O aradığını kısa bir süre sonra bulmasına rağmen, 
diğerleri onu bulamadı. 

64. (65) Magdalena affedildi, fakat Tanrı’ya dönüşünden ötürü övünmedi. Sizin günah 
işlediğiniz gibi, o da günah işledi, fakat o çok sevdi. 

65. (66) Seven insanın davranışlarında yanılgılar olabilir; ama sevgi kalpten dışarıya akan 
şefkattir. Eğer Magdalena gibi sizin de affedilmenizi istiyorsanız, bakışlarınızı sevgi ve 
güvenle bana yöneltin ve sizin her suçunuz bağışlanacak. 

66. (67) O kadın (Magdalena) artık günah işlemedi. Kalbinden taşan sevgiyle kendisini 
Usta’nın öğretisine adadı. 

67. (68) O kusur işlemiş olmasına rağmen, affedildi. Ama kalbinde arıtıcı ateş yanıyordu ve 
affedildiğinden dolayı Jesus´un yanından bir an bile ayrılmadı. Öğrencilerim ise en kanlı 
saatlerimde beni yalnız bıraktılar. O hor görülen Maria benden ayrılmadı, beni inkâr etmedi, 
korkmadı ve utanmadı. 
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68. (69) Ondan dolayı Maria’nın çarmıhımın ayakucunda ve mezarımda gözyaşları 
dökmesine müsaade edildi. Ruhu, o çok sevdiği için kurtuldu.  

69. (70) O kalbinde elçi ruhu taşıyordu. Tanrı’ya dönüşü hakikatin ışığı gibi parlar. O 
ayaklarımın dibine kapanıp: “Rab, eğer istersen, günahlarımdan arınacağım” dedi. 

70. (71) Sizse – Suçlarınızı uzun dualarla gizlemekle, ne kadar sık suçsuz olduğunuza beni 
inandırmak istiyorsunuz. 

71. (72) Hayır, öğrenciler, ondan öğrenin, Rabbinizi gerçekten her çevrenizdeki insanda 
sevin. Çok sevin ve günahlarınız affedilecek. Eğer bu hakikatin kalbinizde çiçek gibi açmasını 
sağlarsanız, büyük olacaksınız. (212, 68 – 75) 

Nikodim ve Reenkarnasyon Sorusu 

72. (73) O devirde iyi niyetle benimle konuşmak için bana gelen Nikodim´e: “Bedenden 
doğan bedendir ve ruhtan doğan ruhtur. Sana yeniden doğmalısınız dediğime şaşma” dedim. 
Bu sözleri kim anladı?  

73. (74) Bu sözlerle, size bir insan yaşamının öğretilerimin bir tanesini bile kavramaya 
yetmediğini ve bu yaşamın içerdiği ders kitabını anlamanız için birçok kez bu dünyada 
yaşamanız gerektiğini söylemek istedim. (151, 59) 

Jesus´un Görünümünün Değişmesi 

74. (75) “İkinci Devirde” Jesus bir keresinde birkaç öğrencisi ile gezinti yaptı. Bir dağa 
çıkmışlardı ve Usta yanındaki adamları sözleriyle hayranlık içinde birakırken, aniden Rab´bin 
vücudunun değişip havada süzüldüğünü öğrencileri gördü. O´nun sağında Musa 
Peygamber´in, solunda da İlyas Peygamber´in ruhu vardı. 

75. (76) Bu olağanüstü durum karşısında Jesus´un öğrencileri yere kapanmış ve gözleri de 
Tanrı’nın ışığından kamaşmıştı. Fakat onlar hemen sonra sakinleşip Usta’nın omuzuna 
kralların kırmızı kaftanını ayni şekilde de Musa ve İlyas’a da koymayı teklif ettiler. Sonra 
sonsuzluktan gelen bir ses onlara: “Bu benim biricik Oğlum´dur. O´ndan hoşnudum. O´nu 
dinleyin!” diye konuştu. 

76. (77) O sesi duydukları anda, öğrencilere büyük korku geldi ve yukarıya baktıklarında, 
sadece Usta’yı gördüler. Usta onlara: “Korkmayın, bu görünümü ben öldükten sonra 
dirilinceye dek, kimseye söylemeyin” dedi. Öğrencileri O´na: “Neden din bilginleri İlyas’ın 
önce gelmesi gerektiğini söylüyorlar?” diye sordular. Jesus onlara: “Gerçekten İlyas önce 
gelip her şeyi düzeltecek” diye yanıt verdi. 

77. (78) Kaç kez şimdiki devirde gözlerinizin önünde onun yoluyla konuştuğum vücudu 
görünmez hale getirdim. Bu kendimi insan şeklinde, insanlığın Jesus´u tanıdığı şekilde beni 
görmesini size sağlamak içindi. Fakat yeni görünümüm*) karşısında önümde diz çökmediniz. 
(29, 15 – 18) 

*) Bu Fenomen parapsikolojide „transfigürasyon“ olarak bilinir, yani meydana çıkan bir ruhi 
yaratığın gittikçe görünmesi. 
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Zayıf İtiraf Cesareti 

78. (79) Eskiden insan olarak aranızda yaşadığım zaman, çok kez insanlar geceleyin – 
herkes uyurken – gizlice görülmekten korktukları için bana geldiler. Ben insanlara 
konuşurken, bana bağırdıkları ve kızgınlığa neden oldukları ve vicdan azabı çektikleri için 
bana geldiler. Sözlerimin onların kalbinde barış ve ışık hediyesi bıraktığını ve vücutlarına şifa 
balsamı yaydığımı keşfettikleri zaman, pişmanlıkları daha da şiddetliydi. 

79. (80) Başlarını öne eğerek bana gelip: “Usta, bizi affet, sözlerinin hakikat olduğunu 
anladık” dediler. Ben onlara: “Eğer benim sadece hakikati konuştuğumu keşfettiyseniz, 
neden gizleniyorsunuz? Güneş açıldığında, onun ışınlarını almak için dışarı çıkmıyor 
musunuz, neden ondan ötürü utandınız? Hakikati seven onu asla gizlemez, ne inkâr eder, ne 
de ondan ötürü utanır“ diye sordum. 

80. (81) Çoğunuzun beni gizlice dinlediği ve nereye gittiklerini inkâr ettikleri, duyduklarını 
sakladıkları ve bazen de bana geldiklerini reddettiklerini gördüğüm için size bunu 
söylüyorum. O zaman kimden utanıyorsunuz? (133, 23 – 26) 

Jesus´a Karşı Düşmanlık 

81. (82) “İkinci Devirde” insan kalabalığına konuştuğumda, sözlerimin anlamı ve şekli 
tamamen herkes tarafından duyuldu. Benim kalbin içine kadar giren bakışlarım her bir 
insanın içinde sakladıklarını keşfetti. Bir kısmının içinde şüphe, diğerlerinde inanç, 
öbürlerinde ise korku dolu bir ses bana konuşuyordu. Hastaların acıları onların benden bir 
mucize beklemelerine neden oluyordu. Benim insanlara cenneti getirmek için Baba´dan 
geldiğimi söylediğimi duyduklarında, alaylarını gizlemeye çalışanlar da vardı. Onların içinde 
bana karşı nefret keşfettiğim kalpler ve beni susturmak amacını güdenler veya beni yok 
etmek isteyenler de vardı. 

82. (83) Hakikatim tarafından etkilenenler kibirliler ve Ferisilerdi. Çünkü sözüm çok açık, 
sevgi ve teselli dolu olmasına ve hep güçlü eylemlerim yoluyla tasdik edilmesine rağmen, 
Jesus´un insan olması açısından hüküm vermekle, hayatımı incelemekle, dikkatlerini 
giysilerimin basitliğine ve maddiyat bakımından fakirliğime çekmekle, birçok insan benim 
sözlerimin hakikatini keşfetmek istiyordu. 

83. (84) Fakat sırf beni yargılamakla memnun değil, öğrencilerimi de yargıladılar, onların 
konuşup konuşmadıklarını, izimden gidip gitmediklerini veya masaya oturup oturmadıklarını 
iyice gözetlediler. Ferisiler, bir keresinde öğrencilerimin sofraya oturmadan önce ellerini 
yıkamadıklarını gördüklerinde, nasıl da öfkelendiler! Vücudun temizliğini ruhun temizliğiyle 
birbirine karıştıran zavallı kafalar! Onlar, tapınakta kutsal ekmeklere dokundukları zaman, 
ellerinin temiz olduğunun, ama kalplerinin pislikle dolu olduğunun bilincinde değildiler. (356, 
37 – 38) 

84. (85) Beni adım adım incelediler. Bütün eylemlerim ve sözlerim kötü niyetle yorumlandı. 
Çoğu kez onlar eylemlerim ve ispatlarımdan ötürü şaşkındılar, çünkü akılları ruhun 
anlayabileceği şeyi anlamaya muktedir değildi. 

85. (86) Ben dua ettiğim zaman, onlar: “Güç ve bilgeliğe sahip olduğunu söyleyen O neden 
dua ediyor? O´nun neye ihtiyacı olabilir veya O ne rica edebilir?” diyorlardı. Ben dua 
etmediğim zaman ise, onların dini kurallarını yerine getirmediğimi söylüyorlardı. 
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86. (87) Öğrencilerim yemek yerken, benim yemek yemediğimi gördükleri zaman, benim 
Tanrı’nın koyduğu kanunların dışında olduğum kanaatine varıyorlardı. Benim yemek yediğimi 
gördükleri zaman, kendilerine: “Kendisinin yaşam olduğunu iddia eden bu adam yaşamak 
için neden yemek yemek zorunda?” diye soruyorlardı. İnsanlığın uzun bir arıtma zamanından 
sonra yaşayacağını, böylece o insanlıktan insani sefillik, vücudun ihtiyaçlarından ve vücudun 
tutkularının üstünde, ruhen gelişmiş bir neslin oluşacağını beyan etmek için bu dünyaya 
geldiğimi, onlar anlamadılar. (40, 11 – 13) 

Veda Bildirisi 

87. (88) Jesus, üç yıl boyunca öğrencileri ile birlikte yaşadı. O´nu çok seven insanlar 
tarafından çevresi sarıldı. O tanrısal öğretisinin vaazını verdiğinde, öğrencileri için Usta’yı 
dinlemekten başka hiçbir şey yoktu. O´nun adımlarını izleyerek ne açlık, ne de susuzluk 
hissettiler. O gurubu saran cevrede hiçbir tökezleme ve engel yoktu, her şey huzur ve 
mutluluk atmosferi içindeydi ve buna rağmen bir keresinde sevgili Jesus´un görüşüne 
özellikle hayran kalırken, onlara O: “Şimdi başka bir zaman gelecek; sizi terk edeceğim ve siz 
koyunlar gibi kurtlar arasında kalacaksınız. O saat yaklaşıyor ve benim geldiğim yere geri 
dönmem gereklidir. Bir süre yalnız kalacaksınız ve gördüğünüz ve işittiğiniz şeylerin 
şahitliğini yapıp sevgi ve adalete acıkanlara ve susayanlara götüreceksiniz. Benim adıma 
etkinlik gösterin, sonra sizi benim yanıma, ebedi yurdunuza alacağım” diye konuştu. 

88. (89) O sözler O´nun öğrencilerini üzdüler ve o saat yaklaştıkça, Jesus bildirisini vurguyla 
tekrar etti ve vedası hakkında konuştu. Ama onu dinleyen kalpleri ayni zamanda ruhunun 
onlardan ayrılmayacağını ve gelecekte de dünyayı gözünden ayırmayacağını söylemekle, 
teselli etti. Eğer onlar o zamanın insanlarına O´nun sözünü teselli ve ümit mesajı olarak 
getirmek için hazırlanırlarsa, Jesus onların ağzı yoluyla konuşacak ve mucizeler 
yaratacakmış. (354, 26 – 27) 

Jesus´un Yeruşalim´e Girişi 

89. (90) Yeruşalim´e girdiğim zaman, insan kalabalıkları beni sevinç çığlıklarıyla selamladılar. 
Köylerden ve sokaklardan kadınlar, erkekler ve çocuklar sürüyle Usta’nın şehre gelişini 
görmek için geldiler. Onlar Tanrı’nın mucizesini ve O´nun gücünün ispatını alanlardı – artık 
görebilen körler, şimdi Hosianna şarkısını söyleyebilen dilsizler, yataklarını terk eden sakatlar 
Fısıh Bayramında Usta’yı görmek için hemen geldiler. 

90. (91) Bu zaferin geçici olduğunu biliyordum ve öğrencilerime gelecekteki olayları önceden 
söylemiştim. Bu benim mücadelemin başlangıcından hemen hemen hiç fazla değildi. Bugün 
o olaylara uzak mesafeden bakışla hakikatimin ışığının hâlâ bilgisizliğin karanlığına, günaha 
ve dolandırıcılığa karşı mücadele ettiğini söylüyorum. Ondan dolayı da zaferimin sonunun 
henüz gelmediğini ilaveten söylemeliyim. 

91. Tanrı’ya dönenlerin sayısı epey az iken ve benim kim olduğumun farkına varmayanların 
sayıları epey çokken, Yeruşalim´e girişimin benim davamın zaferi anlamına geldiğine nasıl 
inanabilirsiniz? 

92.(93) Ve o insanların hepsi sözlerime inanıp bana dönseydiler, birçok gelecekteki nesillerin 
bana dönmesi gerekmez mi? 
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93. (94) O sevinç çığlığının anı, o kısa zaferle giriş sadece ışığın, iyiliğin, hakikatin, sevginin 
ve adaletin zafer gününün simgesiydi ki, o günün gelmesi gerekir ve hepiniz ona davet 
edildiniz. 

94. (95) Eğer çocuklarımın bir tanesi bile yeni Yeruşalim´in dışında bulunsaydı, o zaman 
Tanrı’nın zaferden söz edemediğini bilin. Eğer Tanrı’nın gücü en son çocuğunu kurtarmaya 
muktedir olmasaydı, o zaman O hiçbir zafer kutlayamazdı. (268, 17 – 21) 

95. (96) Siz, Jesus Yeruşalim’e girdiği zaman, “İkinci Devirde” Hosianna şarkısını 
söyleyenlerin aynisi gibisiniz. Bugün kendimi size ruhen beyan ettiğimde, artık paltolarınızı 
yolumun üstüne sermiyorsunuz. Rabbiniz´e ev olarak sunduğunuz kalplerinizdir. Bugün 
Hosianna şarkısı gür sesle ağzınızdan çıkmıyor, o Hosianna alçakgönüllülüğün marşı, sevgi, 
Baba’yı tanıma, Rabbiniz´in “Üçüncü Devirde” size getirdiği bu beyana inanç marşı olarak 
ruhunuzdan çıkıyor. 

96. (97) Eskiden Yeruşalim’e girişim gibi bugün de peşimden geldiniz. Büyük insan kalabalığı 
sevgi dolu sözlerimden etkilenerek etrafımı sardılar. Erkekler ve kadınlar, ihtiyarlar ve 
çocuklar sevinç çığlıklarıyla şehri çalkaladılar. Rahipler ve Ferisiler bile halkın isyan 
edeceğinden korkup bana: “Usta, eğer barışı öğretiyorsan, neden senin taraftarlarına 
kargaşalık çıkarmasına izin veriyorsun?” diye konuştular. Fakat ben onlara: “Size doğrusunu 
söyleyeyim, eğer bu insanlar sussaydı, taşlar konuşurdu” diye yanıt verdim. Çünkü o sevinç 
çığlığı anlarıydı, adalete acıkan ve susayanlar ve uzun yıllar boyunca O´nun gelişini ve 
peygamberlerin vahiylerinin gerçekleşmesini bekleyenler arasında Mesih´i yüceltmenin doruk 
noktasıydı. 

97. (98) O sevinç çığlıklarıyla halkım Mısır’dan kurtuluşu da kutladı. O Fısıh Bayramı 
hatırasını halkıma unutulmaz şekilde kalmasını sağladım. Ama size doğrusunu söyleyeyim, 
ben bir kuzu kurban etmekle sadece bir geleneği yerine getirmiyordum – hayır, kurban 
kuzusu Jesus´ta kendimi sundum ki, o yolla bütün çocuklarım kurtuluşu bulsun. (318, 57 – 
59) 

 

Son Akşam Yemeği 

98. (99) Jesus, öğrencileriyle Fısıh yemeğini halkın geleneklerine göre kutladığında, O 
onlara: “Size yeni bir şey şimdi öğretiyorum: benim bedenimin ve kanımın sembolü olan bu 
şarabı için ve bu ekmeği yiyin ve bunu beni hatırlamak için yapın!“ dedi. 

99.(100) Jesus´un ölümünden sonra, öğrencileri Rab´bin kurban edilişini insanlığa sevgisi 
için her şeyini feda etmenin sembolü olan şarap içmekle ve ekmek yemekle hatırladılar. 

100. (101) Yüzyıllar boyunca mezheplere bölünmüş milletler sözlerimi farklı şekilde 
yorumladılar. 

101. (102) Bugün size o saatte, o akşam yemeğinde hissettiklerimi söylemek istiyorum ki, 
Jesus´un her sözü ve davranışı derin bilgelik ve sonsuz sevgi kitabının dersidir. Ben onun 
için ekmek ve şarap kullandıysam, onlar ruhun besini ve yaşamı olan sevgiye benzedikleri 
içindir. Size: “Beni hatırlamak için bunu yapın!” dediğimde, Usta insanları Jesus gibi 
sevmenizi ve kendinizi gerçek besin olarak insanlara feda edesiniz demek istedi. 
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102. (103) Eğer benim öğretilerimi ve örneklerimi hayatınızda uygulamazsanız, bu 
talimatlardan yaptığınız her ritüel meyve vermeyecek. İşte sizin için en zor olan da budur, 
ama ödülünüz de o olacak. (151, 29 – 32) 

103. (104) Şimdi etrafımda olduğunuz gibi, “İkinci Devirdeki” o son akşamda da öyleydi. 
Jesus, son kez o odada öğrencileriyle konuşurken, güneş henüz batmak üzereydi. O ölecek 
olan bir babanın çok sevdiği çocuklarına sözleriydi. Jesus´un ve onlara eğitim vermiş ve çok 
sevmiş olanın başına birkaç saat sonra gelecekleri bilmeyen öğrencilerinin üstüne üzgünlük 
çökmüştü. Onların Rab´bi bu dünyadan gitmek üzereydi, fakat nasıl gideceğini bilmiyorlardı. 
Petrus ağlayarak kalbindeki kâseye sarıldı, Yuhanna gözyaşlarıyla Usta’nın göğsünü ıslattı, 
Matta ve Bartalmay sözlerim üzerine kendinden geçmişti. Filipus ve Tomas kalplerinin acısını 
yemekte gizlediler. Genç ve ihtiyar Yakup, Yahuda, Andreas ve Simun kederden 
susmuşlardı, buna rağmen kalpleriyle bana söyledikleri çok şey vardı. Yuda İşkariot´un kalbi 
de kederle doluydu, fakat korku ve vicdan azabı da. Artık o karanlık onu sardığı için geri 
dönemezdi. 

104. (105) Jesus, son sözlerini ve uyarılarını konuştuktan sonra, öğrencileri gözyaşları 
içindeydi. Fakat onların bir tanesi aralarında değildi, onun ruhu ne bu kadar çok sevgiyi 
almaya, ne de o kadar çok ışık görmeye muktedirdi. Ve sonra o söz kalbini dağladığı için 
çekip gitti. (94, 56 – 58) 

105. (106) Öğrencilerinin kurtarıcı öğretisinin tohum ekicileri olacakları Jesus´un tanrısal 
özlemiydi. 

 

106. (107) Ayni zamanda Baba ve çocukları arasında son konuşma olan Jesus´un 
öğrencilerine son konuşmasının doruk noktasında O sevgi dolu sözlerle onlara: “Şimdi size 
yeni bir kanun veriyorum: Birbirinizi sevin!” dedi. 

107. (108) O en yüksek kanunun ışığıyla insanlık için en büyük ümidi tutuşturdu. (254, 59) 

 

Bölüm 12 - Acılar, Ölüm ve Diriliş 

Jesus´un Ömür Boyu Çektiği Zahmetler ve Acılar 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. İnsanlar arasında yaşayıp hayatımı örnek bir ders kitabı yaptım. Bütün acıları, denemeleri, 
mücadeleleri, fakirliği, çalışmayı ve zulümleri yaşadım. Yakınlarım tarafından reddedilmeyi, 
nankörlüğü ve ihaneti, uzun süren günlük işleri, açlığı, susuzluğu, alay edilmeyi, yalnızlığı ve 
ölümü yaşadım. Bütün insanlığın günahlarının yükünün benim üstüme yüklenmesine izin 
verdim. İnsanların ruhumu sözlerimde ve hatta görülebilir durumdaki son kaburga kemiğimde 
delinmiş vücudumda incelemesine izin verdim. Tanrı olmama rağmen, alay edilen kral, 
çırılçıplak edilen oldum ve utanç çarmıhını da tepenin yamacına, eşkıyaların öldürüldüğü 
yere kadar taşımak zorunda kaldım.  İnsan olarak sırf sözlerin Tanrı’sı olmayıp eylemlerin 
Tanrı’sı olduğumun ispatı orada sona erdi. (217, 11) 
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2. Saat yaklaştığında ve Son Akşam Yemeği sona erdiğinde, Jesus öğrencilerine son 
talimatları vermişti. O her zaman orada dua ettiği Zeytin Bahçesi’ne gidip Babası´na: “Rab, 
eğer mümkünse, o acıların kâsesini benden al, ama benim dileğim değil, daha ziyade senin 
dileğin olsun!” dedi. Sonra beni ele verecek olan öğrencim beni tutuklayacak olan bir insan 
sürüsüyle bana yaklaştı. Onlar: “Nasıralı Jesus kimdir?” diye sorduklarında, Yahuda 
Ustası´na yaklaşıp onu öptü. Jesus´un sakince soğukkanlılığını gördüklerinde, adamların 
kalbinde korku doğup etkilenmişlerdi ve bir kere daha: “Jesus hanginiz?” diye sordular. 
Onlara doğru gidip: “Buradayım, o benim!” dedim. O andan itibaren acılarım başladı. 

3. Beni rahiplerin, hâkimlerin ve güçlülerin önüne getirdiler. Beni sorguya çektiler, yargıladılar 
ve Musa’nın kanununa karşı geldiğimi ve imparatorun egemenliğini yıkmak için bir krallık 
kurmak istediğimi öne sürerek bana dava açtılar. (152, 6 – 7) 

Yahuda´nın İhaneti 

4. Birçok fırsatta sırf bana inananların yanında değil, bilhassa bana ihanet eden, zulüm eden 
ve yargılayanlara sevgimi beyan ettiğimi hatırlamıyor musunuz? Şimdi bütün alaylara izin 
vermemin nedenini sorabilirsiniz. Ve size yanıtlıyorum: Onların tamamen düşüncelerinin ve 
eylemlerinin özgürlük içinde gerçekleşmesini sağlamam gerekliydi ki, kendimi beyan etmem 
için uygun fırsatlar sağlansın. Ve böylece herkes dünyaya öğrettiğim merhamet ve sevgiyi 
öğrensin. 

5. Yahuda´nın kalbini bana ihanet etmeye teşvik etmedim; o kalbi karanlık düşüncelerle 
doluyken, kötü bir düşüncenin aleti olmuştu. Fakat o öğrencimin vefasızlığı karşısında onu 
affettiğimi gösterdim. 

6. Size alçakgönüllülüğümün örneğini göstermek için elçilerimden birisinin bana ihanet 
etmesi gerekmezdi. Ustanız, alçakgönüllülüğü insanların ona sunduğu her fırsatta ispatlardı. 
Usta’nın dünyaya tanrısal alçakgönüllülüğünü göstermesi için alet olması o elçiye düştü. 
Jesus´un ölümüne neden olan o insanın zayıf olduğunu düşündüyseniz, size söylüyorum ki, 
yanılıyorsunuz. Çünkü ben kendimi size tamamen feda etmek için geldim. Eğer o bu yolla 
olmasaydı, emin olabilirsiniz ki, o başka yolla olurdu. Ondan dolayı Ustası´na borçlu olduğu 
sevgisinin kararması ve sadakatinin kaybolduğu bir anda kardeşiniz olan o elçimi 
lanetlemenize ve yargılamanıza hakkınız yoktur. Eğer ona beni öldürmenin suçunu 
yüklüyorsanız, kanımın bütün insanların kurtuluşu için aktığını bildiğiniz için neden onu 
kutsamıyorsunuz? Sizin hiç birinizin deneyimlerde yenilmemesi için dua etmesi ve 
yalvarması daha iyidir, çünkü din bilginlerinin ve Ferisilerin ikiyüzlülüğü hâlâ bu dünyada 
varlığını sürdürüyor. (90, 37 – 39) 

Jesus´un Acıları 

7. Başkâhin Kayafa beni sorguya çektiği zaman, bana: “Sen Tanrı’nın Oğlu Mesih isen, söyle 
bize” diye konuştuğunda, ben de ona: “Kendin söyledin işte!” diye yanıt verdim. (21, 30) 

8. Birkaç gün önce benim eylemlerime hayran olan ve kutsayan kalplerin birçoğu onları 
unuttular ve bana nankörlük edip beni hor görenlerle birlik oldular. Hiçbir insanın belleğinden 
kaybolmaması için o fedakârlığın çok büyük olması gerekliydi. 

9. Dünya ve o dünyanın parçası olan siz beni suçladınız, benimle alay ettiniz ve hiçbir 
insanın aşağılanamayacağı şekilde aşağıladınız. Bana içmek için sunduğunuz kâseyi içip 
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boşalttım. İnsanlar arasında belirlenmiş olan sevgimi adım adım yerine getirdim ve kendimi 
çocuklarıma hediye ettim. 

10. O´nu kanlar içinde ve solurken görmelerine rağmen, ne mutlu Tanrı’ya inananlara! 

11. Fakat daha ağır bir şey beni bekliyordu: iki eşkıya arasında bir ağaca çivilenerek ölmek. 
Ama o kitapta yazılıydı ve ondan ötürü yerine gelmesi gerekiyordu ki, ben esas Mesih olarak 
fark edileyim. (152, 8 – 11) 

12. Size şimdi verdiğim talimat için “İkinci Devirde” çoktan bir örnek verdim. Jesus çarmıhta 
asılıydı, Kurtarıcı çok sevdiği insan kalabalığı karşısında çarmıhta can çekişiyordu. Her kalp 
O´nun çaldığı bir kapıydı. Seyircilerin arasında insan kitlelerini yöneten insan vardı, kilise 
efendisi, gümrükçü, Ferisi, zengin, fakir, sefil ve saf kalpli. Onların bir kısmı o saatte ölmek 
üzere olanın kim olduğunu O´nun eylemlerini ve iyiliklerini gördükleri için biliyorlardı, diğerleri 
ise masum kanı akıtmaya susamış ve intikam hırsıyla “Yahudilerin Kralı” diye alay ettikleri 
kişinin ölümünü hızlanmasını sağlıyorlardı. Ama O sadece bir halkın kralı değil, özellikle 
yeryüzünde bütün milletlerin ve uzaydaki bütün dünyaların kralı olduğunu onlar bilmiyorlardı. 
Jesus son bakışını o insan kitlesine yöneltirken, merhamet dolu sevgi ve acımayla Babası´na 
rica edip şöyle dedi: “Baba, onları affet, çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar.” 

13. O bakış, hem O´nun için ağlayanları, hem de O´nun acılarına sevinenleri kapsıyordu, 
çünkü Baba’nın sevgisi olan Usta’nın sevgisi herkese ayni şekilde geçerlidir. (103, 26 – 27) 

14. Jesus´un varlığından rahatsız olanlar tarafından kışkırtılan halk O´nu yaraladığı, işkence 
ettiği ve dayak sonucu sıradan bir insan gibi kanını akıttığı gün geldiğinde ve sonra onlar 
O´nun herhangi bir insan gibi ölümle pençeleştiğini gördüğünde, Ferisiler, halkın ileri 
gelenleri ve rahipler memnunlukla: “Kendisine Tanrı’nın Oğlu diyene, kendisini kral sanana 
ve Mesih diye tebliğ edene bakın!” diye ilan ettiler. 

15. Jesus, Babası´nın diğerlerinden daha ziyade onları affetmesini diledi ki, onlar kutsal 
yazıları bilmelerine rağmen, O´nu reddettiler ve insan kitlesi önünde O´nu dolandırıcı yerine 
koydular. Onlar Tanrı’nın kanununun öğretmeni olduklarını iddia etmelerine rağmen, Jesus 
yargılanırken, aslında ne yaptıklarını bilmeyen onlardı. O kalabalık halk arasında gördükleri 
böyle bir haksızlık karşısında acılar içinde olanlar ve böyle bir adaletli insanın kurban 
edilmesi karşısında gözyaşı dökenler vardı. O erkekler ve kadınlar saf kalpli, alçak gönüllü ve 
yüce ruhlu insanlar olup kurban edilenin kim olduğunu biliyorlardı ve onlar Usta’nın ölümüyle 
ne kaybettiklerini anladılar. (150, 24 – 25) 

16. Size konuşan çarmıhta ölümle pençeleşerek cellattın hizmetkârları tarafından zulüm ve 
işkence edilmiş olan ve gözlerini sonsuzluğa yönelterek: “Baba, onları affet, çünkü onlar ne 
yaptıklarını bilmiyorlar!” diyendir. 

17. O Tanrı’nın affına bütün insanları dâhil ettim, çünkü ben insanların geçmişini, şimdiki 
zamanını ve geleceğini görebiliyordum. O kutsal saatte sizin bu devirde benim sözümü 
duyacağınızı gördüğümü hakikaten ve ruhen söyleyebilirim. (268, 38 – 39) 

18. Yüksek çarmıhtan aşağıya gözlerimi insan kitlesine yönelttiğimde, Maria’yı (Jesus´un 
annesi) gördüm ve ona Yuhanna hakkında: “Anne, bu senin oğlun”, Yuhanna´ya ise: “Oğul, 
bu senin annen!” dedim. 
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19. Yuhanna o saatte o cümlenin anlamını anlayabilen tek kişiydi, çünkü insan kitlesi öyle 
kördü ki. “Susadım!” dediğim zaman, onlar benim susuzluğumu fiziksel olarak anlayıp ben 
ruhumun almak istediği sevgiye susarken, bana öd ve sirke verdiler. 

20. Yanımdaki iki eşkıya da ölümle pençeleşiyordu, fakat onlardan birisi benimle alay edip 
kendisini mahvederken, diğeri inancın ışığıyla aydınlığa kavuştu.  O adam Tanrı’yı rezillik 
içinde çarmıhta çivili ve ölümün eşiğinde görmesine rağmen, O´nun Tanrı olduğuna inanıp 
O´na: “Kendi krallığına girdiğinde beni an” dedi. Bunun üzerine o kadar çok inançtan 
etkilenerek: “Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın” 
dedim. 

21. O an Jesus´un kalbinde kopan fırtınaları kimse bilmiyor. O anda orada vuku bulan tabiat 
faciaları O´nun yalnızlığında kalbinden geçenlerin zayıf bir yansımasıdır. Tanrısal Ruh´un 
acıları öyle büyük ve gerçekti ki, kendisini o anda zayıf hisseden bedeni: “Tanrım, Tanrım, 
neden beni terk ettin?” diye haykırdı.  

22. İnsanlara yaşamayı öğrettiğim gibi, ölmeyi de öğrettim. Ayni zamanda beni aşağılayan ve 
zulüm edenleri bile affedip Baba´ya: “Onları affet, onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar!” derken, 
onları kutsadım. 

23. Ruhu dünyayı terk ederken, O: “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum” dedi. Mükemmel bir 
ders örneği yerine geldi, Tanrı ve insan olarak konuştum. (152, 12 – 17) 

24. Dimas´ın kurtuluşu bulması için sadece bir an yetti ve o hayatının son anıydı. O adam 
çarmıhtan bana seslendi ve Tanrı’nın Oğlu diye adlandırılan Jesus can çekişmesine rağmen, 
O´nun Mesih ve Kurtarıcı olduğunu hissediyordu ve kalbinin bütün pişmanlığıyla ve ruhunun 
bütün alçakgönüllülüğüyle kendisini O´na teslim etti. Ondan dolayı ona cenneti ayni günde 
vaat ettim. 

25. Bilmeden günah işleyen, ama hayatının sonunda kalbinin alçakgönüllülüğüyle ve 
imanıyla bana seslenen herkese onun asil ve yüksek bir yaşamı tanımasını sağlamak için 
onu dünyanın acılarından yukarı doğru çeken merhametli sevgimin şefkatini hissettireceğimi 
size söylüyorum. (94, 71 – 72) 

26. Evet, sevgili Dimas, imanının ödülü olarak seni götürdüğüm benimle ışığın ve ruhi barışın 
cennetindeydin. Jesus´ta – can çekişen ve kanlar içinde – Tanrı olduğunu şüphelenenlere 
kim söyleyebilirdi ve O´nun sağında can çekişen eşkıyada ışıktan ruhun gizli olduğunu kim 
bilebilirdi? 

27. Zaman geçti ve ruh huzur bulduğunda, beni reddeden ve benimle alay edenlerin çoğu 
hakikatimin ışığına girdiler. Ondan dolayı da pişmanlıkları büyük, izimden gitme istekleri de 
yok edilemez türdendi. (320, 67) 

28. Bana “İkinci Devirde” kılıf olarak hizmet eden vücut can çekişirken ve ben çarmıhtan 
aşağıya doğru son sözlerimi söylediğimde, ne o an, ne de uzun zaman sonra anlaşılan son 
sözlerimin arasında: “Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin?” sözü vardı. 
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29. Bu sözlerden dolayı birçokları şüphelendi, diğerleri ise onun yüreksizlik, bocalama, bir 
zayıflık anı olduğunu düşündükleri için şaşkındılar. Fakat bu sözün son söz olmadığını 
düşünemediler, bilhassa o sözden sonra kudret ve berraklık dolu bir söz daha: “Baba, 
ruhumu ellerine bırakıyorum!” ve “Tamamlandı!” diye beyan ettim. 

30. Şimdi hatalarınızı aydınlığa çıkarmak için geri geldiğimden ötürü ve sizin gizem diye 
adlandırdığınız şeyleri aydınlığa kavuşturmak için size söylüyorum: Çarmıhta asılıyken can 
çekişmem uzun, kanlıydı ve Jesus´un vücudu bütün insanların vücudundan çok daha 
hassastı. O uzun süren agoniye katlanmak zorundaydı ve ölüm kolay kolay gelmedi. Jesus 
dünyadaki görevini bitirmiş, son sözünü söylemiş ve son öğretisini vermişti. Sonra o işkence 
görmüş vücut, paramparça et ruhun bedenden ayrılışını hissedince, acılar içinde Rab´be: 
“Baba, Baba, beni neden terk ettin?” diye sordu. O yaralı kuzunun çobanına yumuşak ve acı 
dolu feryat çağrısıydı. O Christus´un, “sözün” Jesus´ta insan olduğunun ve O´nun acılarının 
gerçekten olduğunun ispatıydı. 

31. Bu sözlerin Baba ile sonsuza dek bir olan Christus´a ait olduğunu söyleyebilir misiniz? 
İnsanlığın körlüğünden ötürü lime lime edilmiş Jesus´nun vücudunun inlemesi olduğunu 
şimdi biliyorsunuz. Fakat Rab´bin okşaması o paramparça vücuda indiğinde, Jesus sözlerine 
devam etti ve sözleri: “Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum” ve “Tamamlandı!” idi. (34, 27- 30) 

32. Jesus çarmıhta asılı kalırken, sevgisinin sesinden ve O´nun sözleriyle getirdiği 
adaletinden – ki, O hakikatin kendisi gibi çıplak öldü - sarsılmayan hiçbir insan ruhu yoktu. 
Jesus´un hayatını araştıranlar, ne O´ndan önce, ne de O´ndan sonra O´nun gibi eylemler 
başaran birisi olmadığını keşfettiler, çünkü onlar insanlığı kurtaracak olan Tanrı’nın örnek 
eylemleriydi. 

33. Uysalca kurban edilmeye geldim, çünkü kanım sizi değiştirip kurtaracağını biliyordum. 
Son dakikalarıma kadar sevgi dolu dille konuşup sizi affettim, çünkü size yüksek bir öğreti 
vermeye ve size mükemmel örneklerle sonsuzluğa giden yolu taslak çizerek göstermeye 
geldim. 

34. İnsanlık, bedenin zayıflıklarını arayarak, beni amacımdan caydırmak istiyordu, fakat ben 
caymadım. İnsanlar beni Tanrı’yı kötülemeye ayartmak istiyorlardı, fakat O´nu kötülemedim. 
İnsanlar beni daha çok incittikçe, ben de onlara karşı o kadar çok acıma ve sevgi duydum ve 
onlar benim vücudumu daha çok yaraladıkça, o kadar çok kan ölü inançlı insanlara yaşam 
vermek için o vücuttan aktı. 

35. O kan, insan ruhuna gideceği yolu çizdiğim sevginin sembolüdür. Adalete acıkanlara 
inancımın sözlerini ve ümidini, ruhta yoksullara vahiylerimin definesini bıraktım. 

36. Ancak insanlık bu devirden sonra dünyaya kimin gelmiş olduğunu kavradı. Bunun üzerine 
Jesus´un eylemleri mükemmel ve tanrısal olarak kabul edildi, olağanüstü olarak farkına 
varıldı.  Ruhtan yaratıklarda ne kadar çok pişmanlık! Ne kadar çok vicdan azabı! (29, 37 – 
41) 

37. Eğer “yol, hakikat ve yaşam” olan Jesus görevini yedi sözden oluşan duayla bitirdiyse ve 
son olarak Babası´na: “Ruhumu ellerine bırakıyorum!” dediyse, O Usta’nın çırağı ve öğrencisi 
olup olmadığınızı, Baba´ya itaat ve mütevazılık saygınız olmadan bu dünyadan göçüp 
göçemeyeceğinizi düşünün. Tanrı’nın sizi korumasını dilemeden, gözlerinizi bu dünyaya 
kapatıp kapatamayacağını düşünün, çünkü o gözleri ölümden sonra diğer yerlerde yeniden 
açacaksınız. 
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38. Jesus´un bütün hayatı Babası için sevgi kurbanı olmaktı. O´nun çarmıhta can çekişme 
anları sevgi duası, insanlar için dilek ve aftı. 

39. İnsanlık, size gösterdiğim bu yoldu. Ustanız´ın izinden gidin ve size mutluluğun kaynağı 
olan kucağıma sizi almaya söz veriyorum. 

40. Ben, Christus, Jesus yoluyla Baba’nın görkemini, bilgeliğini ve gücünü gösterdim. 
Ruhlarında inanca, akıllarında ışığa ve kalplerinde barışa ihtiyacı olanlara sıhhat getirmekle 
mucizeler yaratmak için güç kullanıldı.  Sevginin tam kendi kudreti olan o güç acı çekenlere 
onlara tamamen kendimi vermekle yağdırıldı. O derece ki, o gücü kendi vücudum için 
ihtiyacım olan ölüm anımda kullanmadım. 

41. Vücudumun acı çekmesini önlemek için bendeki o gücü kullanmadım. Çünkü insan 
olarak dünyaya geldiğimde, sizin için acı çekmek ve size elle tutulabilir tanrısal ve insancıl 
sonsuz sevgimi ve olgunlaşmamış insanlara, acı çekenlere ve günahkârlara merhametimi 
ispat etmek amacıyla geldim. 

42. Gösterdiğim bütün güçler – ister bir cüzzamlıya şifa getirmem, bir köre görmesini 
sağlamam, sakatları hareket ettirebilmem, isterse günahkârları Tanrı’ya döndürmem ve 
ölüleri diriltmem olsun – insanlara gösterdiğim Tanrı’nın bana verdiği bütün yetkiler onlara 
hakikatimin ispatını vermek içindi. Tabiat güçlerine, yaşam ve ölüme olan yetkimi ispat 
etmekle, bu gücü kendi çıkarım için kullanmak istemiyordum. Böylece vücudumun çarmıh 
acılarını ve ağrıları tatmasına izin verdim. 

43. Gerçi benim gücüm vücudumun acılarını önleyebilirdi, ama sizin gözünüzde o zaman 
hangi ödülü hak etmiş olabilirdim? Acılarımı önlemek için kendi gücümü kullansaydım, 
insanların kavrayabileceği hangi önderliği bırakmış olurdum? O anlarda kendi gücümü 
kullanmamak ve Tanrısal gücü reddetmek vücudun ağrılarını, insanların nankörlüğü 
karşısında üzgünlüğü, yalnızlığı, can çekişmesini, ölümü hissetmek ve yaşamak için 
gerekliydi. 

44. Ondan dolayı Jesus´un ağzı ölüm saatinde çektiği acılar gerçek olduğu için yardım istedi. 
Ama o ateşler içinde ve yorgun Jesus´un vücudunu saran sadece fiziksel bir ağrı değildi, ayni 
zamanda o vücut yoluyla işkence görmüş,  kendi kör, nankör ve kibirli çocukları tarafından 
alay edilmiş ve o çocuklar için kanını akıtan Tanrı’yı ruhen hissetmeydi. 

45. Jesus, ona can veren ruh yoluyla güçlüydü ve o ruh Tanrı’nın Ruhu´ydu. O ağrılara karşı 
ağrı hissetmez ve O´nun peşini kovalayanlara karşı yenilmez olabilirdi, ama O´nun 
gözyaşları dökmesi, insan kitlesi önünde yere yıkılmasını hissetmesi, vücudunun yorgun 
olması ve vücudundaki kanın son damlasına kadar aktıktan sonra ölmesi gerekliydi. 

46. Böylece görevim bu dünyada bitti. Yeruşalim´e girdiği zaman, halk tarafından birkaç gün 
önce kral ilan edilenin bu dünyada varlığının sonu böylece sona erdi. (320, 56 – 61) 

Öbür Dünyada Jesus´un Kurtuluş Eylemi 

47. İnsanlığın ilk çağlarında insan ruhu o kadar az gelişmişti ki, o insanlardaki ölümden sonra 
ruhi bir yaşamın varlığını içten kavrayabilme eksikliği ve öldükten sonra ruhun gideceği yeri 
bilmemeleri, ölürken ruhun vücudu terk etmesiyle derin bir uykuya dalmasına neden oldu ve 
bu uykudan yavaş yavaş uyandılar. Fakat Christus bütün ruhlara öğretisini vermek için 
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Jesus´ta insan olduğunda, insanlar arasında görevini bitirdikten hemen sonra, şaşkınlığından 
kurtulmak ve Yaratan´a doğru yükselebilmek için dünyanın başlangıcından beri onu bekleyen 
büyük ruh kitlelerine ışığını yolladı.  

48. Sadece Christus o karanlığı aydınlatabilirdi, sadece O´nun sesi uyuyan o ruhları 
gelişmeleri için uyandırabilirdi. Christus insan olarak öldüğü zaman, O´ndaki Tanrı’nın Ruhu 
ruhsal dünyaya (öbür dünyaya) ve hatta ölüm uykusunda yatan ruhların bulunduğu o 
mezarlara ışık getirdi. O ruhlar, o gecede (Jesus´un öldüğü gecede) dünyada dolaşıp 
kendilerini insanlara görünebilir hale getirdiler ki, Kurtarıcının bütün yaratıklar için yaşam 
olduğuna ve ruhun ölümsüz olduğuna şahitlik ettiler. (41, 5 – 6) 

49. Erkekler ve kadınlar öbür dünyadan işaretler ve seslenmeler duydular. Yaşlılar ve 
çocuklar ayni şekilde bu olayların şahidi oldular. Kurtarıcının çarmıhta ölümünden önce 
tanrısal ışık insanların kalbine girdi. Öbür dünyadaki ruhlar insan ruhlarına seslendiler. 
Usta’nın insan olarak son nefesini verdiği gün ve O´nun ışığı her mağaraya ve her köşeye 
girdiğinde – hem maddi dünyaya, hem de ruhi dünyaya – o anda çoktan beri O´nu bekleyen 
ruhlar ki, onlar maddeleşmiş, şaşkın, yolundan sapmış hasta, vicdan azabının zincirine 
bağlanmış, haksızlığın yükünü yanında taşıyan ve kendisini ölü sanan ve vücutlarını terk 
edememiş ruhlar, derin uykularından uyanıp yaşama doğru kalktılar. 

51. Mezardaki ruhlar dünyayı terk etmeden önce, akrabalarına dirilişlerinin ve varlıklarının 
şahitliğini yaptılar. Böylece bütün dünya o gecenin matem ve acılarında o bildirileri yaşadı. 

51. İnsanların kalpleri (bu olaylar karşısında) sarsıldı ve çocuklar çoktan beri ölmüş olup kısa 
bir süre için o gün geri gelen ruhlar karşısında ağlıyorlardı. O ruhlar dünyaya sevgi 
tohumlarını ekmek için gelen ve ayni zamanda ruhi tarlaları süren – o tarlalarda çok ruh 
yaşar ve o ruhlar ayni şekilde O´nun çocuklarıdır – onlara şifa getiren ve onları 
bilgisizliklerinden kurtaran Usta’nın şahitliğini yapmak için geri döndüler. (339, 22) 

52. Vücudumu terk ettiğim anda, ruhum hakikatin sözüyle onlara konuşmak için ruhların 
dünyasına girdi. Size konuştuğum gibi, onlara da Tanrı’nın sevgisi hakkında konuştum, 
çünkü bu yaşamı gerçekten tanımaktır. 

53. Size doğrusunu söyleyeyim, Jesus´un ruhu bir an bile mezarda kalmadı. O diğer ruhi 
dünyalarda çok iyilikler yapmak zorundaydı. Sonsuz ruhumun size olduğu gibi onlara da pek 
çok vahiy beyan etmesi gerekiyordu. 

54. Ruhtan yaratıkların sevmeyi bilmedikleri dünyalar da vardır. Onlar karanlıkta yaşayıp ışığı 
özlüyorlar. Bugün insanlar sevgisizlik ve bencilliğin egemen olduğu yerde karanlık hâkim 
olduğunu, savaş ve tutkuların Tanrı’nın cennetine götüren yolun kapısını kilitleyen anahtar 
olduğunu biliyorlar. 

55. Sevgi ise hakikat olan ışık cennetinin kapısını açan anahtardır. 

56. Bu dünyada kendimi maddi şeylerle beyan ettim. Öbür dünyada kendimi yükselmiş ruhi 
yaratıklara bildirdim ki, onlar benim ilhamlarımı direkt almaktan aciz olanlara ders versinler. O 
yüksek parlayan yaratıklar burada olduğu gibi konuşucularımdır. (213, 6 – 11) 
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Jesus´un Dirilişinden Sonra Görünmesi 

57. Çarmıha gerilişimden birkaç gün sonra, öğrencilerim Maria’nın etrafında toplandıkları 
zaman, varlığımı Maria´ya hissettirdim ki, o vizyon bir güvercini sembolize etti. O kutsal 
saatte hiç kimse hareket etmeye ve herhangi bir söz söylemeye cesaret etmedi. O ruhi 
görünüm esnasında tamamen vecit olmuşlardı. Kalpleri kuvvet ve güvenle çarpıyordu, çünkü 
o görünüşe göre onlardan ayrılmış olan Ustaları´nın hep onlarla birlikte olacağını biliyorlardı. 
(8, 15) 

58. Benim size ruhen gelişimin neden hiçbir anlamı olmadığını sanıyorsunuz? Ben insan 
olarak öldükten sonra, öğrencilerimle konuşmaya devam ettiğimi ve kendimi ruhen onlara 
gösterdiğimi hatırlayın. 

59. Onların imanını güçlendiren ve misyon görevinde onlara yeni cesaret veren görünümüm 
olmasaydı, onlara ne olurdu? 

60. Onlardan ayrılışımdan sonra gördüğüm resim üzücüydü: Onların gözyaşları 
yanaklarından aşağı akıyordu, her an bir hıçkırık göğüslerinden çıkıyordu, çok dua ediyorlar 
ve korku ve vicdan azabı onlara sıkıntı veriyordu. Biliyorlardı ki, onlardan birisi beni satmış, 
diğeri beni inkâr etmiş ve hemen hemen hepsi beni ölüm saatimde terk etmişti. 

61. Bütün mükemmelliğin Ustası´nın nasıl şahidi olabilirlerdi? Çeşitli inançta ve tarzda 
düşünen ve yaşayan insanlara karşı nasıl cesaretli ve güçlü olabilirlerdi? 

62. Tam o anda ruhum onların acılarını dindirmek, imanlarını tutuşturmak ve kalplerini 
öğretimin idealini alevlendirmek için göründü.  

63. Öğrencilerime görülebilmek ve hissedilebilmek için ruhuma insan gibi şekil verdim, ama 
benim onların yanında varlığım yine de ruhen idi ve görünümümün elçilerim arasında hangi 
etkisi ve hangi anlamı olduğuna bakın. (279, 47 – 52) 

64. Kurban olmam tamamlandı, fakat o kalplerin bana eskisinden daha çok ihtiyacı olduğunu 
bilerek, çünkü içlerinde şüphe fırtınası, acı, şaşkınlık ve korku kükrediği için, onlara sonsuz 
merhametimin bir ispatını daha vermek için, hemen onlara yaklaştım. Sözlerimin çocuklarıma 
sevgim ve merhametimle insan şeklini aldım ki, o dünyadaki vücudumun bir kopyasıydı. 
Böylece kendimi gösterdim ve duyurdum. Sözlerimle o yıkık ruhi yaratıklarda yeniden imanı 
alevlendirdim. O bu dünyada izimden gidenlere kendimi beyan etmek için yeni bir ders, yeni 
bir tarzdı. Onlar kendilerini güçlü, ilham dolu, iman yoluyla ve hakikatimi kavramakla 
değişmiş hissettiler. 

65. Şahidi oldukları ispatlarıma rağmen, onların arasında öğrencilerime ruhen verdiğim 
beyan ve ispatlarımı inatla inkâr eden birisi vardı. Onun inanabilmesi için benim ruhi 
varlığıma fiziksel duyu organlarıyla dokunmasına izin vermem gerekiyordu. 

66. Ama bana yakın olan sırf öğrencilerim arasında şüpheciler çıkmadı. Hayır, kasabalarda, 
şehirlerde ve köylerde de gücümün ispatını gören ve bu eylemlerimden ötürü izimden giden 
yandaşlarım arasında şaşkınlık, korkak sorular ve duygunluk oluştu. İnsanlar, neden her 
şeyin bu şekilde sona erdiğini anlayamadılar. 
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67. Onların hepsine karşı merhamet doluydum ve ondan dolayı da onlara öğrencilerime 
olduğu gibi onlardan uzaklaşmadığımın – insan olarak dünyada onlara artık destek olmasam 
da – ispatını verdim. Her evde, ailede ve halkta bana inananlara ruhi varlığımı çeşitli şekilde 
hissettirmekle kendimi onların kalplerine beyan ettim. Dünyada Ustası´nı kaybetmek zorunda 
olan Hristiyan halkların mücadelesi o zaman kalkıp ona vahiy edilen hakikati beyan etmek 
için başladı. Onların büyük eylemlerini hepiniz bilirsiniz. (333, 38 – 41) 

68. “İkinci Devirde” kendimi öğrencilerime bulutlar arasında son kez gösterdiğim zaman, 
gözlerinden kaybolduğumda, onların hepsi üzgünlük içindeydi. Çünkü kendilerini o an 
terkedilmiş hissediyorlardı. Ama sonra Tanrı’nın bir meleğinin onlara: “Celileli adamlar, neye 
bakıyorsunuz? Bugün göğe çıkarken gördüğünüz Jesus´u ayni şekilde aşağıya indiğini 
göreceksiniz” diyen sesini işittiler. 

69. O zaman Usta’nın insanlara geri gelişinin ruhen olacağını anladılar. (8, 13 – 14) 

 

Bölüm 13 - Jesus´un ve Elçilerinin Misyonu ve Misyonunun Anlamı 

Tanrı’nın Eski İmajının ve Yanlış Geleneklerin  

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Tanrı Baba’nın sevgisinin ve bilgeliğinin ne kadar çok büyük olduğunu göstermek için 
Christus olan Jesus size bu dünyada verdiğim en berrak ders örneğidir. Jesus, Tanrı’nın 
yeryüzüne yolladığı yaşayan mesajıydı ki, O´nun sizi yaratan yüce niteliklerini tanıyasınız. 
İnsanlar, Tanrı Yahve´de öfkeli ve uzlaşmaz bir Tanrı’yı, korkunç ve intikam dolu hâkimi 
gördüler, fakat Tanrı sizi Jesus yoluyla bu yanılgınızdan kurtardı. 

2. Usta´da insan olan Tanrı’nın sevgisini görün. O bütün eylemlerinizi alçakgönüllü yaşamı, 
kendisini kurban etmesi ve merhametiyle yargıladı. Fakat sizi ölümle cezalandırmaktansa, 
size sevgi olan gerçek yaşamı göstermek için kendi kanını sundu. O tanrısal mesaj insanların 
yaşamını aydınlattı ve tanrısal Usta’nın insanlara getirdiği söz kiliselerin ve tarikatların 
başlangıcı oldu ki, o kiliseler ve tarikatlar yoluyla onlar beni aradılar ve hâlâ arıyorlar. Fakat 
size doğrusunu söyleyeyim, benim mesajlarımın özünü onlar henüz anlamadılar. 

3.  Aslında insanlık, Tanrı’nın çocuklarına olan sevgisinin sonsuz olduğuna, o Tanrı Jesus´ta 
insanlara olan sevgisinden ötürü öldüğü için inanıyor.  Hatta onlar Jesus´un hâkimleri ve 
cellatları önünde çektiği acılardan etkilendiler ve Oğul’da Baba’yı yavaş yavaş tanıdılar, ama 
Tanrı’nın insanlara o bakire kızla başlayan ve Betanya´da “bulutla”  sona eren vahiyle 
söylemek istediklerinin anlamı ve önemi bugüne dek doğru dürüst anlaşılmadı. 

4. “Sözün” Baba´ya doğru “bulut” üstünde yükseldiği gibi, ayni “bulut” üstünde geri gelmem 
ve size Jesus´un doğumu, yaşamı, eylemleri ve ölümüyle bildirilen her şeyin anlamını 
açıklamam gerekiyordu. 

5. Jesus´un eskiden vaat ettiği hakikatin ruhu, bu (Meksika´da 1866 – 1950) tanrısal 
beyandır. O beyan, karanlıkları aydınlatmak, insanların aklının ve kalbinin kavrayamadığı 
gizemleri açıklamak için geldi. (81, 46 – 49) 
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6. “İkinci Devirde” hakikatimin vaazını insanlığa örnek olarak verdim. Suçsuz ve bilinçsiz 
hayvanların faydasız yere kurban edilmesini kendimi mükemmel bir sevgi öğretisine kurban 
etmekle kaldırdım. O halk kendi geleneksel bayram gününde beni kurban ettiği için beni 
“Tanrı’nın Kuzusu” diye adlandırdınız. 

7.Gerçekten insanlara kurtuluşun yolunu göstermek için kanım akıtıldı. Benim tanrısal 
sevgim çarmıhtan aşağıya o insanlığa ve bütün devirlerin insanlarına döküldü ki, insanlık bu 
örnekten, o sözlerden, o mükemmel yaşamdan ilham alsın ve kurtuluşu, günahlardan 
arınmayı ve ruhun yükselişini bulsun. (276,15)  

Jesus´un Örnek Olması 

8. Jesus´un size uygulamanız gereken prensipleri ve uygulamaktan uzaklaştığınız prensipleri 
göstermesi gerekiyordu. 

9. Size bütün uysallığımın, sevgimin, bilgeliğimin ve merhametimin şahitliğini yaptım ve 
kalbinizin etkilenmesi ve aklınızın uyanması için sizde acıların kâsesinden içtim. Kalplerin 
iyiliğe doğması gerekiyordu ve kendimi size sevgimden ötürü çarmıha gerilişimi görmemin 
acısı bir diken gibiydi ki, o diken Baba´ya ulaşmanız için hepinizin sevgiden ötürü acı 
çekmeniz gerektiğini size hatırlatsın. Çarmıhını sırtına yükleyip izimden gitmek isteyen 
herkese vaadim ruhta sonu gelmeyen sonsuz huzur ve en yüce mutluluktur. (240, 23 – 24) 

10. Christus örnektir ve örneğiniz olsun; ondan dolayı ben insan oldum. Jesus´un insanlığa 
getirdiği hangi vahiydi? O´nun sevgisi, tanrısal bilgeliği, sonsuz merhameti ve kudreti. 

11. Size söylüyorum: Beni örnek alın ve siz benim yaptığım ayni eylemleri yapacaksınız. Size 
Usta olarak geldiğim için size yerine getirmesi mümkün olmayan veya insanların kavrama 
gücünün ötesinde öğretiler vermeye gelmediğimi kavrayın. 

12. Yani Jesus´un size öğrettiği o eylemleri yerine getirirseniz, size sözünü ettiğim yaşamın 
bolluğuna ulaşmış olacağınızı kavrayın. (156, 25 – 27) 

Jesus´un Öğretisinin Önemi 

13. Jesus´un öğretisi – insanların incelemesi için verilen ilke ve o açık kitap – dünyanın hiçbir 
milletiyle, hiçbir nesille ve herhangi bir ırkla kıyaslanamaz. Çünkü adaletin kanununu veya 
insan sevgisi öğretisini size getirenler benim tarafımdan yol hazırlayıcıları, haberciler olarak 
yollandı, fakat Tanrı olarak gelmediler. Sadece Christus size Tanrı olarak geldi. O size insan 
kalbinin duyduğu en berrak ve yüce talimatı getirdi. (219, 33) 

Tayin, Öğrenme Zamanı ve Jesus´un Öğrencilerinin Sınavları 

14. Bu devirde benim vaiz hocası olarak etkinlik gösterdiğim yılları düşündünüz – 
öğrencilerimi hazırladığım ve onlarla birlikte yaşadığım üç yılı. Onların hepsi eylemlerimi 
gördü ve kendileri görevlerine hazırlanırlarken, kalbime girmeyi ve Usta´daki temizliği, 
haşmeti ve bilgeliği görmeyi başardılar. 

15. Eskiden eylemlerim sansasyon uyandırmak için değildi. Dünyadaki yaşam tarzım 
gösterişsizdi; fakat hazırlıklı olanlar benim varlığımın ve yaşadığı zamanın önemini sezdiler. 
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16. Böylece öğrencilerimi seçtim, onların bir kısmına nehir kenarında rastladım ve onlara: 
“Peşimden gelin!” diyerek onları görevlerine atadım. Onlar bakışlarını bana yönelttikleri anda, 
onlara konuşanın kim olduğunu anladılar ve böylece birer birer onları seçtim. (342, 21) 

17. Dünyada vaaz verdiğim sürece, öğrencilerimin usta olduklarını ve insanların onları 
dinlemeleri gerektiğini asla söylemedim. Onlar henüz öğrenciydi – sözümün ışığında onun 
cazibesine kapılmış – benim izimden isteyerek gidiyorlardı, ama henüz hata yapıyorlardı, 
çünkü kendileri değişip insanlara örnek olarak etkinlik gösterinceye kadar zamana ihtiyaçları 
vardı. Onlar, tanrısal sevginin keskisiyle yontulan kaya parçalarıydı ki, onlar da öylece taşları 
ilerde elmaslara dönüştürsünler. (356, 39) 

18. Her zaman öğrencilerimi sınavdan geçirdim. Kaç kere Petrus´u sınava soktum ve sadece 
bir kere sendeledi. Fakat onu bu eyleminden ötürü kötü yargılamayın, çünkü onun inancı 
alevlendiği, vaaz verdiği ve hakikate şahitlik yaptığı zaman, insanlar arasında meşale gibiydi, 

19. Tomas’ı yargılamayın; kaç kez eylemlerime ellerinizle dokunabilir durumda olmuş 
olduğunuzu ve o zaman bile şüphelendiğinizi düşünün. Ustası´nı otuz gümüş paraya satmış 
olan sevgili Yahuda Işkariot’u hor görmeyin; çünkü onun pişmanlığından daha büyük bir 
pişmanlık olmadı. 

20. Ben onları size örnek olarak hizmet eden ve insanlığın belleğinde sonsuza dek 
unutulmayan öğretiler bırakmak için kullandım. Yüreksizliklerinden sonra pişman oldular, 
kendilerini değiştirdiler ve görevlerini kayıtsız şartsız yerine getirmek için kendilerini adadılar. 
Onlar gerçek elçiydiler ve her nesil için bir örnek bıraktılar. (9, 22 – 23) 

Elçi Yuhanna 

21. Hatırlayın: Vücudum çarmıhtan indirilip sonra gömüldüğü zaman, şaşkınlık içinde ve olan 
biteni kavrayamayan öğrencilerim Usta’nın ölümüyle her şeyin sona erdiğine inanıyorlardı. 
Onların bana imanları alevlenmesi ve sözlerimi kavramalarının güçlenmesi için beni bir kez 
daha görmeleri ve kulakları beni yeniden işitmeleri gerekliydi. 

22. Şimdi size öğrencilerimin arasında hiç şüphelenmeyen, sınavlardan dolayı 
sendelemeyen ve beni bir an bile yalnız bırakmayan bir öğrencim olduğunu söyleyebilirim. O 
sadık, cesaretli, ateşli ve en sevimli Yuhanna´ydı. 

23. Bu sevgiden ötürü, onlar çarmıhın altında dururlarken, Maria’yı ona emanet ettim ki, o da 
Maria’nın kusursuz kalbinde gelecekte sevgi bulsun ve onu bekleyen mücadelede Maria’nın 
yanında güçlensin. 

24. Onun kardeşleri, diğer öğrenciler arka arkaya cellattın ölüm darbesini yerken ve böylece 
kanlarıyla ve yaşamlarıyla vaazını ettikleri hakikati ve Ustası´nın adını mühürlerken, Yuhanna 
ölümü yendi ve onların elinde şehit düşmedi. 

25. Yalnızlığa sürgün edildiği için Yuhanna´nın peşini kovalayanlar onu o adaya sürdükleri 
yerde ona büyük bir devirlerin vahyi geleceğini düşünmediler ki, yaşadığınız o vahiy insanlığa 
nelerin olacağını ve gerçekleşeceğini konuşur. 
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26. Yuhanna, kardeşlerine çok sevgi verdikten ve hayatını Christus adına hizmet için göreve 
adadıktan sonra, onlardan ayrı yaşamak zorundaydı, ama Yuhanna insanlık için hep dua etti 
ve sürekli Jesus´un kanını onlar için döktüğü insanları düşündü. 

27. Yuhanna’nın duası, sessizlik, içine dönüklüğü, varlığının temizliği ve düşüncelerinin iyiliği 
mucizeler yarattı ki, o insan ve onun ruhu, diğer insan ruhları böyle ruhi gelişme için binyıllara 
ihtiyaç duyarken, kısa bir zaman içinde gelişti. (309, 41 – 44) 

28. Bu dünyada yaşayan insanlara baktığımda, bütün milletlerin benim adımı bildiğini ve 
milyonlarca insanın benim sözlerimi tekrarladığını görüyorum, fakat size doğrusunu 
söyleyeyim, ama insanlar arasında birbirlerine sevgi görmüyorum! 

29. Size bu devirde öğrettiklerimin ve bu dünyada olanların hepsi İncil’in Vahiy bölümünün 
açıklanması ve gerçekleşmesidir. O vahyi elçim Yuhanna yoluyla insanlığa verdim. 
Yuhanna´yı o Patmos Adası’nda yaşarken, o devirde ruhen cennetin yüksekliklerine, 
Tanrı’nın olduğu yere, sonsuzluğa, sembollerle başlangıç ve hedefi, alfa ve omegayı 
göstermek için götürdüğümde, o gerçekleşmiş, gerçekleşmekte olan ve gerçekleşecek olan 
olayları vizyon yoluyla gördü. 

30. Yuhanna o anda hiçbir şey anlamadı, ama sesim ona: “Göreceklerini ve duyacaklarını 
yaz!” dedi ve o böylece yazdı. 

31. Yuhanna’yı sürgünde denizi gemiyle geçerek ziyaret eden öğrencileri vardı. O adamlar 
Jesus´un öğrencisi olan Yuhanna´ya merakla Jesus´un nasıl olduğunu, sözlerini ve 
mucizelerini sordular. Sevgi ve bilgelikte Ustası gibi olmak isteyen Yuhanna onları sözleriyle 
şaşırttı. Yaşlılık yaklaştığında ve yaşlılıktan beli büküldüğünde bile Yuhanna’nın Ustası´na 
şahitlik etmek ve öğrencilerine: “Birbirinizi sevin!” demek için yeteri kadar gücü vardı. 

32. Yuhanna´ya başvuranlar onun ölümünün yaklaştığını gördüklerinde, merakla onun 
Ustası´ndan öğrendiği bütün bilgelikleri onlara bildirmesi için rica ettiler, fakat o yanıt yerine 
sadece ve hep: “Birbirinizi sevin!” cümlesini ondan duydular.  

33. İlgi ve hırsla soru soranlar aldatıldıklarını düşünüp yaşlılığın Jesus´un sözlerini 
Yuhanna’nın belleğinden sildiğini sandılar. 

34. Size Yuhanna’nın sözlerimin bir tanesini bile unutmadığını söylüyorum, bilhassa onun 
bütün kanunu içeren öğretilerimin özünü konuştuğunu söylüyorum: O öz ise insanlar 
arasında sevgidir. 

35. Çok sevilen öğrencisi Yuhanna’nın belleğinden çok sevdiği Ustası´nın öğretisi nasıl 
silinebilirdi? (167, 32 – 37) 

36. “İkinci Devirde”, ben sizden ayrıldıktan sonra, göksel anneniz öğrencilerimi güçlendirip 
onlara destek oldu. Acılar ve sınavdan sonra, Maria’nın sevgi dolu kalbinde sığınak buldular 
ve onun sözleri öğrencilerimi günden güne besledi. Tanrısal Usta’nın vekili olarak O´nun 
öğretisini öğretmeye devam eden Maria sayesinde Jesus´un öğrencileri cesaretlenerek 
yollarına devam ettiler. Maria öldüğü zaman, öğrencilerin mücadelesi başladı ve her biri 
onlara gösterilen yoldan gittiler. (183, 15) 
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Elçi Petrus ve Pavlus 

37. Öğrencim Petrus´un Saul tarafından ölünceye kadar onun peşini kovalama davasını 
unutmayın. Sadık elçime sınavında yalnız olmadığını ve gücüme güvendiği zaman, onun 
peşini kovalayanlardan koruyacağımı ispat ettim. 

38. Saul, Petrus´u tutuklamak için ararken, tanrısal ışığım ona sürpriz yaptı. Işığım Saul´un 
kalbinin derinliklerine kadar ulaştı ve bunun üzerine o varlığım karşısında yere yıkıldı, 
sevgimin önünde yenildi, öğrencime karşı niyet ettiği görevi sonuna kadar yerine getirmekten 
aciz, içinin derinliklerinde bütün varlığının değişmesini hissetti ve Christus´a imanla döndü. 
Petrus´u aramaya acele eden Saul, artık onu öldürmek için değil, daha ziyade Petrus´un ona 
Tanrı’nın sözleri hakkında talimat vermesi ve onun eylemlerine katkıda bulunması için 
arıyordu. 

39. O andan itibaren Saul, Pavlus oldu ki, o isim değişmesi onun tamamen ruhi değişimi ve 
tamamen Tanrı’ya dönüşünü gösterir. (308, 46 – 47) 

40. Pavlus, benim on iki elçimden birisi değildi, soframda yemek yemedi, ne de talimatlarımı 
dinlemek için yolumdan gitti. Doğrusu Pavlus bana inanmadı, ne de bana inananlara sevimli 
gözle baktı. Saul´un kalbinde o an yayılmaya başlayan elçilerime emanet ettiğim tohumu yok 
etme fikri vardı. Ama Saul kendisinin benimkilerden birisi olduğunu bilmiyordu. O Mesih´in 
gelmesi gerektiğini biliyordu ve buna inanıyordu. Fakat Saul alçakgönüllü Jesus´un Kurtarıcı 
olabileceğine inanamıyordu. Kalbi dünyanın kibirleriyle doluydu. Ondan dolayı da Rab´bin 
yanındaki varlığını hissetmedi. 

41. Saul, Kurtarıcısı´na karşı geldi. Öğrencilerimin ve mesajlarımı elçilerimin ağzından 
dinlemek için onlara yönelen insanların peşini kovaladı. Ve ben ona o benimkilerin peşini 
kovalayayım derken, sürpriz yaptım. Saul´un kalbinin en hassas yerine dokundum ve onun 
ruhu beni beklediği için beni tanıdı. Ondan dolayı sesimi duydu. 

42. O uzaklara kadar bilinen adamın bu yolla Tanrı’ya dönüşü benim dileğimdi ki, dünya 
onun şaşırtıcı eylemlerini görebilsin ve onun eylemleri sizi iman ve anlayışa teşvik etsinler. 

43. O andan itibaren hayatını sevgiye ve insanlara adayan ve Ustası´na olan sevgisinden ve 
O´nun tanrısal talimatlarından ilham alan o adamın hayatını ayrıntılarıyla neden gözden 
geçirelim? 

44. Pavlus, sözlerimin en büyük elçisiydi, bana şahitliği sevgi, dürüstlük, hakikat ve ışıkla 
doluydu. Onun eskiden materyalizme olan sevgisi çok yüksek bir maneviyata ulaştı, onun 
sertliği ise sonsuz uysallığa dönüştü ve böylece elçilerimin peşini kovalayan o adam 
sözlerimin tohum ekicisi, Rabbi´nin tanrısal mesajı için yaşayan, hayatını ona adayan ve 
çeşitli milletlere, illere ve köylere götüren yorulmayan gezgin vaiz hocası oldu. 

45. Sevgili halk, işte burada Tanrı’ya dönüşün güzel bir örneğini ve insanların beni hiç 
duymamış olmasına rağmen, büyük bir elçim olabileceklerini görüyorsunuz. (157, 42 – 47) 

Elçilerin Mükemmel Örnekliği 

46. “İkinci Devirde” benim haricimde öğrencilere Ustaları yanlarında olmadan dünyayı 
dolaşırlarken, kim cesaret verdi? Onların her birinin eylemleri hayran olmaya değer 
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görünmüyor mu? Ama her insan gibi onların da zayıf yanlarını olduğunu size söylüyorum. 
Daha sonra sevgi ve imanla doldular. Dünyada koyunlar gibi kurtlar arasında olmak ve 
insanların peşlerini kovalamaları ve alay edilerek yollarında gitmek onların cesaretini kırmadı. 

47. Elcilerim, mucize yaratma gücüne sahiptiler. Onlar kalpleri hakikate döndürmek için o 
lütuftan yararlandılar. 

48. Jesus´un sözlerini elçilerimin ağzından duyanlara ne mutlu, çünkü benim öğretim onlarda 
değişmeye uğramadı, daha ziyade bütün berraklığıyla ve hakikatiyle insanlara sunuldu. 
Ondan dolayı insanlar, onları dinledikleri zaman, ruhlarında Rab´bin varlığını ve benliklerinde 
bilmedikleri bir güç, bilgelik ve haşmet hissettiler. 

49. O fakir ve alçakgönüllü Celileli balıkçılarda onurlu bir örneğiniz var: Sevgi yoluyla ruhi 
balıkçılara dönüşerek, halkları ve krallıkları Jesus´tan öğrendikleri sözlerle sarstılar ve 
dirençleri ve fedakârlıklarıyla halkları Tanrı’ya dönmeye ve ruhi barışın gerçekleşmesine 
hazırladılar. Krallardan dilencilere kadar – onların hepsi gerçek Hristiyanlığın yaşandığı 
günlerde barışımı öğrendi. 

50. Spiritüalizmin o devri insanlar arasında uzun sürmedi; fakat her şeyi bilen ben, yeniden 
geleceğimi bildirdim ve vaat ettim, çünkü bana ihtiyacınız olacağını biliyordum. (279, 56 – 60) 

Hristiyanlığın Yayılması 

51. Öğretim, öğrencilerimin ağzında ve eylemlerinde bilgisizliğe, putperestliğe ve 
materyalizme karşı savaşan sevginin ve ışığın kılıcı gibiydi. Efsane ve geleneklerinin 
yıkılışının yaklaştığını görenlerde kızgınlık çığlığı yükselirken, ayni zamanda diğer kalplerden 
sevinç marşı yükseldi, kendilerini ümide ve hakikate susayanların imanına ve günah yüküyle 
yüklülerin karşısında ışıklı bir yol açıldı. 

52. Ruhsal yaşamı inkâr edenler, cennet hakkındaki vahiyleri duydukları zaman, diğerleri o 
ruhi yaşamı sezerken ve ondan adalet ve kurtuluş ümit ederken ve Baba´ya dünyaya biricik 
Oğlu´nu gönderdiği için teşekkür ederken, öfkelendiler. 

53. Kalplerinde Tanriları´na ruhi berraklıkla hizmet etmek ve sevmek için, O´na olan kutsal 
sevgi özlemini koruyanlar, yollarını aydınlanmış gördüler, sözlerimi pekiştirdiklerinde, zihinleri 
açıldı ve ruhlarında ve kalplerinde bir canlanma gördüler. Christus´un talimatı gerçek ruhi 
ekmek olarak onların içlerindeki sonsuz boşlukları doldurdu ve onun mükemmelliği ve anlamı 
ruhlarının bütün özlemlerini fazlasıyla gerçekleştirdi. 

54. Yeni bir devir yükseldi, sonsuzluğa götüren ışıklı bir yol açıldı. 

55. Ruhi yükselişin, sevginin ve şefkatin ne güzel duyguları, imanla aydınlanmış olanlarda 
sözümü almak için uyandı! Nasıl bir cesaret, nasıl bir metanet bir an bile cesaretini 
yitirmeden her şeyin acısını çekmekten ve yenmekten anlayan kalplere eşlik etti! 

56. Yoksa Usta’nın kanı henüz taze olduğu için mi? Hayır, halk: O kanın ruhi esansı – o 
tanrısal sevginin maddeden vücut olması idi –  kurumayacak, ne de yok olacak. O bugün 
eskisi gibi mevcut, canlı ve yaşam sıcaklığına sahiptir. 
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57. Onun nedeni ise o kalplerde kendilerini ona adadıkları ve onun için kanlarını feda ettikleri 
hakikat sevgisi aynen olmasından gelir ki, böylece Ustaları´nın dersini öğrendiklerini ispat 
etmek içindi. 

58. O yüce ruhlulukla feda edilen kan bütün engelleri ve musibetleri yendi. 

59. Sözümün öğrencilerinin maneviyatı ile putperestlik, materyalizm, bencillik ve fanatiklerin 
eski geleneklerinde bilgisizliği veya vücudun zevkinin tadını çıkarmak için yaşayan paganlar 
arasında nasıl da büyük zıtlık kendini gösterdi! (316, 34 – 42) 

60. Hayat yolunuza iyi örnek olan eylemlerinizin tohumunu ekin, benim talimatlarımı 
sahteleştirmeyin. Benim öğretilerimi öğretmek ve açıklamak için zevke tapmayan “İkinci 
Devirdeki” elçilerimi örnek olarak alın. İnsanlığın sonradan düştüğü putperestliğin suçu o 
elçilerime verilemez. Onların elleri Tanrı’ya ruhuyla tapmak için asla kilise kürsüleri ve 
saraylar yapmadılar. Ama onlar insanlığa Christus´un talimatlarını getirdiler, hastalara sağlık, 
fakirlere ve kederlilere ümit ve teselli ve yolunu şaşırmışlara Ustaları gibi kurtuluş getirdiler.  

61. Bugün bildiğiniz Hristiyan dini, elçilerimin uyguladığı ve öğrettiği öğretinin yansıması bile 
değildir! 

62. Size bir kere daha o öğrencilerimde alçakgönüllülüğün, sevginin, merhametin ve 
yükselmenin mükemmel örneklerini görebileceğinizi söylüyorum. Onlar ağızlarının konuştuğu 
hakikati kanlarıyla mühürlediler. 

63. Artık insanlık sizden imanınıza şahitlik etmeniz için kan talep etmeyecek, ama doğruluğu 

isteyecek. (256, 30 – 33) 

 

 

III. KİLİSE HRİSTİYANLİĞİ DEVRİ 

Bölüm 14 - Hristiyanlık, Kiliseler ve Pagan İbadetleri 

Hristiyanlığın Gelişmesi 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. “İkinci Devirde” sizden ayrıldıktan sonra, elçilerim eserlerimi devam ettirdiler ve 
elçilerimden sonra gelenler ise onların işini sürdürdüler. Onlar, Rab tarafından hazırlanmış, 
kanıyla, gözyaşlarıyla ve sözüyle verimli hale getirilmiş, on iki ilkler ve onlardan sonra 
gelenler yoluyla hazırlanmış yeni işçiler, tarlayı ekenlerdi. Fakat zamanla ve nesilden nesile 
insanlar benim eserimi oldukça gizemli bir hale getirdiler veya sahteleştirdiler. 

2. Kim insanlara benim bir resmimi yapma iznine sahip olduğunu söyledi? Kim ona beni 
çarmıhta asılı bir şekilde göstermesini söyledi? Kim ona Maria’nın, meleklerin ve Baba’nın 
resmini yapmasına izin verdi? Varlığımı hissedebilmeniz için ruhi şeyleri maddi şekle sokmak 
zorunda olan ah siz küçük inançlı insanlar! 
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3. Baba’nın aynısı Jesus´tu, Jesus´un aynısı ise elçileriydi. Ben “İkinci Devirde”: “Jesus´u 
tanıyan Baba’yı tanır” dedim. Bununla Jesus´ta konuşan Christus´un Baba’nın kendisi 
olduğunu söyledim. Sadece Baba’nın kendisi kendisinin tıpkısını yaratabilirdi. 

4. Ölümümden sonra, kendimi elçilerime yaşayan insan olarak gösterdim ki, onlar benim 
yaşam ve sonsuzluk olduğumu ve benim – ister vücutta veya vücut dışında olsun – onlarla 
birlikte olduğumu anlasınlar. İnsanların hepsi bunu anlamadı ve onun için putperestliğe ve 
fanatizme maruz kaldılar. (113, 13 – 17) 

5. Samiriyeli kadına: “Kim benim verdiğim sudan içerse, artık hiç susamayacak” dedim. Ve 
bugün size söylüyorum: Eğer insanlık o diri sudan içmiş olsaydı, onların içinde o kadar büyük 
sefillik olmazdı. 

6. İnsanlar, benim verdiğim talimatlarda kendilerinin yanılgıya düşmesini imkânsız sandılar 
ve kendi yorumlarına ve rahatlıklarına göre adımı kullanarak kilise kurmayı tercih ettiler. Ben 
gelenekleri reddederek insanlara sevgi öğretisi talimatını verdim, fakat bugün ruhunuza 
küçücük bir faydası bile olmayan ritüel ve seremonilerle bana geliyorsunuz. Eğer 
eylemlerinizde ruhaniyet (spiritüalizm) yoksa, o ruhta hakikat yoktur ve hakikati olmayan ruh 
Babanız´a ulaşamaz.  

7. Samiriyeli kadın gözlerimin ışığının kalbinin dibine kadar girdiğini hissettiği zaman, bana: 
“Efendim, siz Yahudiler Tanrımız´a tapılması gereken yerin Yeruşalim olduğunu 
söylüyorsunuz.” dedi. Bende ona: “Kadın, sana doğrusunu söyleyeyim ki, zaman gelecek, 
Baba´ya ne bu dağın üstünde, ne de şimdi yaptığınız gibi Yeruşalim´de tapacaksınız. 
Baba´ya ‘ruhen ve hakikatle’ saygı göstereceğiniz zaman yaklaşıyor, çünkü Tanrı ruhtur” 
dedim. (Yuhanna 4, 19 – 24) 

8. Bu benim her zaman geçerli olan öğretimdir. Bakın, hakikat gözlerinizin önündeydi ve siz 
onu görmek istemiyordunuz. Eğer o hakikati tanımıyorsanız, nasıl onu yaşamak 
istiyorsunuz? (151, 2 – 5) 

Pagan İbadetleri 

9. Eğer severseniz, anlamsız pagan ibadet şekillerine ve ritüellere gerek duymayacaksınız, 
çünkü içinizdeki tapınağı aydınlatan ışığa sahip olacaksınız ki, onda sizi kamçılayabilen ve 
insanlığın karanlık sisini çözen bütün fırtınaların dalgaları durulacak. 

10. Tanrı’dan olan şeylerin kutsallığını bozmayın, çünkü size doğrusunu söyleyeyim,  
atalarınızdan devraldığınız ve öylece yobazlaştığınız baştan savma pagan ibadetlerini yerine 
getirdiğiniz zaman, Tanrı önünde gösterdiğiniz nankörlüğünüz çok büyüktür. (21, 13 – 14) 

11. Yanlış yönlendirilen insanlığa bakın – yanlış yönlendirilmiş, çünkü kendisine Hristiyan 
diyen kiliseler benim öğretimden çok ritüellere ve formalitelere değer veriyorlar. Sevgi 
eylemlerim ve çarmıhta kanımla mühürlediğim yaşam getiren sözlerim insanların kalbinde 
artık yaşamıyor. O sözler dilsiz, eski ve tozlu kitaplarda hapis edildi. Ve böylece Christus´un 
izinden nasıl gidildiğini ne anlayan, ne de bilen “Hristiyan” denilen bir insanlık var. 

12. Ondan dolayı bu devirde acı çeken kardeşlerini seven, onları teselli eden, kendileri 
erdemli yaşayan ve insanlara örnek olmakla vaaz veren çok az öğrencilerim var: Bu insanlar 
Christus´un öğrencileridir. 
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13. Öğretimi bilenler ve o öğretiyi gizli tutanlar veya sadece onu ağızlarıyla insanlara 
bildirenler ve kalpleriyle bildirmeyenler öğrencim değildir. 

14. Bu devirde taştan tapınakları aramak ve kendimi o tapınağın içinde size beyan etmek için 
gelmedim. Ruhunuzu, kalbinizi arıyorum, maddi ihtişam aramıyorum. (72, 47 – 59) 

15. Dinler derin uykularda yattığı sürece ve onlar alışılmış yörüngelerini terk etmedikleri 
sürece, insanlarda ruhsal uyanma olmayacak, ne de ruhsal ideallerin farkına varılacak. 
Ondan dolayı da insanlar arasında barış olabilmesi mümkün olmayacak, ne de pratikte insan 
sevgisine yer olacak. İnsanların ağır çatışmalarını çözen ışık parlayamayacak. (100, 38) 

Maneviyat 

16. Gerçek huzurun ne olduğunu bilmediğiniz için, o barışı özlemekle yetiniyorsunuz ve her 
akla gelen yolla ve çeşitli şekilde biraz sakinliklere, rahatlıklara ve hoşnutluklara ulaşmaya 
çalışıyorsunuz, ama asla ruhun huzuruna kavuşmasına çalışmıyorsunuz. Size söylüyorum, o 
huzura sadece Rab´bin dileğine çocuk gibi itaat edenler ulaşacak. 

17. Dünyada sözlerimi iyi açıklayanlar ve talimatlarımı iyi bir şekilde yorumlayanlar eksiktir. 
Ondan dolayı insanlık, kendisine Hristiyan’ım dediği sürece ruhen geri kalmış olarak yaşıyor, 
çünkü insanları gerçek öğretimle sarsan hiç kimse yok. İnsanlara öğrettiğim sevgiyle kalplerin 
bakımını üstlenen hiç kimse yok. 

18. Her gün – cemaat salonlarında, kiliselerde ve katedrallerde adımı konuşuyorlar ve 
sözlerimi tekrar ediyorlar, fakat hiç kimse içten etkilenmiş değil, hiç kimse sözümün ışığından 
sarsılmıyor, çünkü o sözlerimin anlamını yanlış anladıkları için. İnsanların çoğu Christus´un 
etki gücünün O´nun sözlerini mekanik şekilde tekrarlamaya bağlı olduğuna inanıyor, ama o 
sözleri söylemenin gerekli olmadığını, tam tersine Christus´un sözlerini öğrenerek, 
düşünerek, uygulayarak ve yaşayarak yerine getirilmesi gerektiğini anlamadan yapıyorlar.  

19. İnsanlar Christus´un sözlerindeki anlamı arasaydı, o sözler onlar için hep yeni, taze, canlı 
ve yaşama yakın olurlardı. Ama insanlar o sözleri sadece ezbere biliyorlar ve o sözlerden 
beslenemiyorlar, ne de gelecekte bunu başaracaklar. 

20. Işık ona çok yakın olmasına rağmen, karanlıkta şaşkın şaşkın dolaşan, korku içinde dert 
yanan, huzur elle tutulabilecek kadar yakın olsa bile, zavallı insanlık! Fakat insanlar o 
Tanrı’nın ışığını birileri onların gözlerini insafsızca bağladığı için göremiyorlar. Sizi hakikatle 
seven ben sizi karanlıktan kurtarmakla ve size zamanında söylediğim şeylerin her zaman için 
belirlendiğini ve o Tanrı’nın Sözü´nün geçmiş bir çağın eski öğretisi olarak görmemeniz 
gerektiğini ispat ederek size yardıma geliyorum. Çünkü benim bütün talimatlarımın esansı 
olan sevgi sonsuzdur ve kurtuluşunuzun gizemi şaşkınlıkların, büyük acıların ve sınırsız 
tutkuların devrinde o sevgide yatar. (307, 4 – 8) 

21. Körü körüne imanın vaazını verenleri paylıyorum. Öyle bir iman ki, idraksiz, korku yoluyla 
ve batıl inançlarla kazanılan bir iman! 

22. İnsanlara acı çektiren bütün musibetlerin, açlıkların, bulaşıcı hastalıkların Tanrı’dan 
geldiğini söyleyen ve bunları Tanrı’nın cezası ve öfkesi olarak tanımlayan insanların 
sözlerine inanmayın. Bunlar sahte peygamberlerdir. 
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23. O insanlara sırtınızı çevirin, çünkü onlar beni tanımıyorlar ve hem de Tanrı’nın nasıl 
olduğunu insanlara öğretmek istiyorlar. 

24. Bu geçmişte Kutsal Yazı´ya verilen yanlış yorumun meyvesidir. Vahiyler ve kehanetler 
olarak yazılmış olan o yazıların tanrısal dili temelinde insan dili ile henüz keşfedilmemişti. 
Birçokları dünyanın sonundan, yargı gününden, ölümden ve cehennemden hakikatin 
küçücük bir parçasını bile bilmeden konuşurlar. (290, 16 – 19) 

25. Siz çoktan “Üçüncü Devirde” yaşıyorsunuz ve hâlâ insanlık ruhen gelişmemiş durumda. 
Ruhi danışmanlar, din adamları ve ruhi çobanlar ona çok az ve bazen de ölümden sonra 
sonsuz yaşam hakkında hiç bir şey öğretmiyorlar. O adamlara da bilgeliğimin kitabının 
gizemlerini vahiy ediyorum ve böyle size soruyorum: Onlar neden susuyorlar? Gözünden 
uyku akan insan ruhunu neden uyandırmaya korkuyorlar? (245, 5) 

26. Benim öğretim, size Baba´ya mükemmel bir şekilde, ruhen ve tertemiz sevgi ve saygı 
gösterme talimatları verir, çünkü insanlık – farkına varmadan – Rab´bin tapınağının eşiğine 
geldi, varlığımı orada hissetmek, sesimi vicdanında duymak, zekâsına düşen ışığımda beni 
görmek için o tapınağa girecek. 

27. İnsanların bu devirde çeşitli dinlerde hissettiği boşluk onların ruhunun ruhaniyete olan 
açlık ve susuzluğundan kaynaklanır. Ritüeller ve gelenekler artık onlara yetmiyor, onlar 
benim hakikatimle tanışmayı özlüyorlar. (138, 43 – 44) 

Kilisede Son Akşam Yemeği ve İbadet 

28. Asla size gizemlere bürünerek gelmedim. Size tanrısal şeyleri açıklamak için resim 
benzetmeleriyle konuştuğum zaman veya (ölümden sonra) sonsuzluktaki şeyleri maddi bir 
şekilde tasvir ettiğim zaman, bu sizin beni anlamaniz içindi. Ama eğer insanlar öğretilerimin 
anlamını aramak yerine, biçimlere, eşyalara veya sembollere saygı göstermeye ısrar 
ederlerse, yüzyıllar boyunca yerinde saymaları ve her şeyde bir gizem görmeleri doğaldır. 

29. İsrail´in (Yakup´un)  Mısır’da yaşadığı yıllardan beri, orada benim kanımın bir kuzunun 
kanıyla temsil edilmesinden beri, sadece geleneklere ve ritüellere göre yaşayan insanlar 
vardı ki, o insanlar o kuzu kanının Christus´un size ruhsal yaşam vermek için dökeceği kanın 
bir sembolü olduğunu kavrayamadılar. Benim vücudumdan beslendiğine inanan diğer 
insanlar ise, Son Akşam Yemeği’nde öğrencilerime verdiğim ekmek onlara sözlerimin 
anlamını günlük besin gibi alıp beslenmelerini anlatabilmek için verdiğimi anlamadan, maddi 
ekmekler yiyorlar. 

30. Tanrisal öğretimi gerçekten anlamaya muktedir olanlar ne kadar da az. O az insanlar ise 
sözlerimi ruhi açıdan yorumlayanlardır. Fakat Tanrı’nın vahiylerinin hepsini birden 
vermediğimi düşünün, tam tersine azar azar her talimatımda onları size açıkladım. (36, 7 – 9) 

31. Bu dinleyici kitlelerinin kalpleri mutlulukla doludur, çünkü onların ruhlarının önünde göksel 
yemek şöleninin durduğunu ve Ustaları onlara gerçek yaşamın ekmek ve şarabını vermek 
için onları beklediğini biliyorlar. 

32. Eskiden Jesus´un elçileriyle etrafında toplandığı sofra cennetin bir sembolüydü. Orada 
Baba çocuklarının etrafındaydı, yemekler yaşamı ve sevgiyi temsil ediyordu. Tanrısal bir ses 
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duyuldu ve onun özelliği dünyayı kapsayan ahenkti, orada egemen olan huzur, Tanrı’nın 
Krallığı’nda varlığını sürdüren huzurdu. 

33. Usta’nın size sözleriyle yeni bir antlaşma getireceğini düşündüğünüz için sabahın erken 
saatlerinde kendinizi temizlemeye çalıştınız, evet, öyle. Bugün size vücudumu ve kanımı 
temsil eden ekmeği ve şarabı düşünmenize izin veriyorum. Fakat size söylüyorum, bu yeni 
devirde o besini sadece sözlerimin tanrısal anlamında bulacaksınız. Eğer vücudumu ve 
kanımı ararsanız, onu tanrısal yaratıklarda arayın, çünkü ben sadece ruhum. O Ekmekten 
yiyin, o şaraptan için, fakat benim bardağımı da doldurun, sizinle birlikte içmek istiyorum: 
Sevginize susadım. 

34. Bu mesajı kardeşlerinize götürün ve yaşam olan kan sonsuz yaşamın sadece bir 
sembolüdür ki, o da gerçek sevgidir. Sizin aracılığınızla (Meksika´daki ilk dinleyiciler 
kastediliyor) insanlığı yeni vahiylerimle aydınlatmaya başlıyorum. (48, 22 – 25) 

35. Size barış ve yeni bir talimat getiriyorum. Benim “İkinci Devirde” kurban edilmem suçsuz 
hayvanların Tanrı Yahve´nin kürsüsünde kurban edilmesini kaldırdıysa, bugün tanrısal 
sözümün besini benim bedenimi ve kanımı bu dünyanın ekmeği ve şarabıyla artık sembolize 
etmemesine yol açtı. 

36. Her yaşamak isteyen ruh, Tanrı’nın Ruhu ile beslenmelidir. Sözümü işiten ve onu 
kalbinde hisseden, kendisini hakikatle besledi. O sırf benim bedenimi yemedi, kanımı içmedi, 
daha ziyade beslenmek için ruhumdan aldı. 

37. Göksel besini tattıktan sonran – kim beni bir kez daha insan eliyle yapılmış olan 
eserlerde ve şekillerde arayacak? 

38. Ara sıra gelip geleneklerinizi, ritüellerinizi ve alışkanlıklarınızı yok ediyorum ve ruhunuzda 
sadece kanunumu ve talimatlarımın özünü bırakıyorum. (68, 27) 

Vaftiz 

39. Halk, vaftizci diye adlandırılan Yahya yaşadığı yıllarda onun söylediği kehanetlere 
inananları suyla vaftiz etti. Bu eylem ilk günahtan arınma sembolüydü. Şeria Irmağı’na 
Christus´un yolunu hazırlayan onu (vaftizci Yahya’yı) dinlemek için gelenlere: “Bakın ben sizi 
suyla vaftiz ediyorum, fakat Kutsal Ruh´un ateşiyle vaftiz edecek olan yolda gelmek üzere.” 
dedi. 

40. Bu tanrısal ateşten bütün ruhlar temiz ve halis doğdu. Fakat kendilerini yollarında 
günahla kirlettikleri zaman ki, o günah da itaatsizliği getirdi. Böylece ruhumun ateşi onların 
üstüne günahlarını yok etmek, lekeleri silmek ve önceki halisliklerini geri vermek için yeniden 
dökülüyor. 

41. Siz, bu ruhsal vaftizi insanın dürüstçe bir pişmanlıkla Tanrısı karşısında arınması olarak 
anlamak yerine, o vaftizi bir ritüele çevirirseniz ve o eylemin sembol değeriyle yetinirseniz, 
size doğrusunu söyleyeyim, o zaman ruhunuz hiçbir şeye ulaşamayacak. 

42. Öyle hareket edenler, hâlâ vaftizci Yahya’nın yaşadığı yıllarda yaşıyorlar ve Yahya’nın 
ruhi vaftizden, Tanrı’nın ateşle çocuklarını arıtacağı ve ışıkta ölümsüz yapacağı tanrısal ateş 
hakkında söylediği kehanet ve sözlere hiç inanmamış gibi olur. 
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43. Yahya, yetişkin insanları arıtmanın sembolü olan o suyu onların üstüne dökmek için 
çağırdı. O insanlar davranışlarının bilincinde, özgür iradelerinin isteğiyle ve iyiliğin, 
dürüstlüğün ve adaletin yolunda kalmak için Yahya´ya geldiler. İnsanlığın pişmanlıkla 
gerçekten ruhen yenilenmesi ve Tanrı’ya olan sevgiden doğan iyi bir insan olmak için kesin 
niyet etmesi yerine, suyla arınmanın sembolik eylemini tercih ettiğine bakın! Rituelleri yerine 
getirmek zahmetli değildir; fakat kalbi pisliklerden arıtmak ve onun temiz kalmasına çalışmak 
insanlardan çok zahmet, özveri ve fedakârlık ister. Ondan dolayı insanlar günahlarını basitçe 
örtmeyi belli seremonileri yerine getirmekle ve belli davranış ve ritüellerle yetinmekle tercih 
ettiler. Eğer vicdanları konuşmazsa, bu hareketler onların ahlaki ve ruhi durumlarını zerre 
kadar bile değiştirmez. 

44. Öğrenciler, ondan dolayı aranızda ritüellerin yerine getirilmesini istemiyorum öyle ki, o 
ritüelleri yerine getireyim derken, gerçekten ruha etkisi olan şeyleri unutmayın. (99, 56 – 61) 

45. Ruhtan yaratıkları (öbür dünyadaki insanları) Tanrı’nın kanunuyla ahenk içinde 
reenkarnasyon yoluyla gelişmeye yollayan benim ve size doğrusunu söyleyeyim, bu 
dünyanın etkileri benim tanrısal planlarımı değiştirmeyecek. Çünkü insanların bütün iktidar 
hırsı bir yana, benim dileğim olacak. 

46. Her insan dünyaya bir vazifeyle gelir, onun yapacakları Baba tarafından belirlendi ve o 
insanın ruhu Baba sevgisi yoluyla vazife için yağlandı. (Yağlamak burada hem bir seremoni 
sembolüdür, hem de atamak anlamına gelir. Eskiden kralların tahta geçerken yağlanması 
gibi.) İnsanlar, boşuna seremoniler düzenleyip küçük çocukları kutsuyorlar. Size doğrusunu 
söyleyeyim, su dünyada hiç bir yaşta ruhu benim kanunlarıma karşı işlenen günahlardan 
arındırmayacak. Ve ben her günahtan temiz bir ruhu (dünyaya) yolluyorsam, o zaman 
mezheplerin din adamları vaftizle hangi lekelerden onları arındırıyorlar?  

47. İnsanlığın başlangıcının günah olmadığını kavrama zamanı geldi, bilakis o insanın 
doğumu bir tabiat kanununun yerine gelmesinin sonucudur. O kanunu sırf insanlar yerine 
getirmez, daha ziyade tabiatı teşkil eden bütün yaratıklar yerine getirir. “İnsan” dediğime, 
fakat “onun ruhu” demediğime dikkat edin. İnsanlar, kendilerine benzer insanlar yaratma 
yetkisine sahiptirler; ruhları sadece ben yaratırım. 

48. Büyümek ve çoğalmak evrensel bir kanundur. Yıldızlar da ayni şekilde daha büyük 
yıldızlardan doğarlar, tohumun kendisini çoğaltması gibi ve asla bu gerçekle günah 
işlediklerini ve Tanrı’yı incittiklerini söylemedim. Tanrı’nın bu kanununu yerine getirmekle 
neden o zaman günahkâr sayılasınız? Tanrı’nın Kanunu´nu yerine getirmenin insanları asla 
(günahla) kirletemeyeceğini anlayın. 

49. İnsanı kirleten ve ruhunu gelişmesinden alıkoyan adi tutkulardır: yüzsüzlük, kötü 
alışkanlıklar ve fuhuş, çünkü bunların hepsi Tanrı’nın Kanunu´na karşıdır. 

50. Hakikati buluncaya dek öğrenin ve inceleyin. O zaman yaşamın Yaratan’ının size 
tekliflerine günah demeyeceksiniz ve çocuklarınızın varlığını iyi eylemlerinizin örneğiyle 
kutsayacaksınız. (37, 18 – 23) 

Ölüleri Anma 

51. İnsanlar geleneklerine ve göreneklerine sarılırlar. İnsanların cesetlerini mezara 
gömdükleri insanlarla silinmez hatıraları olması ve o gömdükleri yerin onları çekmesi 
normaldir. Fakat insanlar maddi yaşamın gerçek anlamını pekiştirselerdi, o cesedin her 
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atomu çürürken, topraktan yaratıldığı tabiata geri gittiğini ve hayatın durmadan geliştiğini 
anlardı. 

 

52. Ama insan ruhu iyice inceleme eksikliğinden dolayı, vücut için her devirde fanatik kültler 
zinciri yarattı. İnsan fiziksel yaşamı ebediyen sürdürmek için çalışıyor ve sonsuz yaşama 
gerçekten sahip olan ruhunu unutuyor. Ruhsal yaşamı anlamaktan ne kadar çok uzaktalar! 

53. Şimdi  “ölümü” ifade eden, ama “erime ve yaşamı” ifade etmesi gereken mezar taşı 
bulunan yerlere hediyeler götürmenizin gereksiz olduğunu anlıyorsunuz, çünkü orada tabiat 
çiçek içinde, orada toprak daha verimli ve orası yaratıkların ve cinslerin sonsuz kucağıdır.  

54. Bu öğretiler anlaşılırsa, insanlık maddi şeylere ona ait olan değeri, Tanrı’dan olan şeylere 
de ona göre değer verecektir. O zaman atalardan kalma pagan kültleri yok olacak. 

55. İnsan onu Yaratan’ı ruhtan ruha tanıyıp sevsin. 

56. Kilise kürsüleri matem bantları ve mezar taşları bilgisizliğin ispatı ve putperestliktir. Bütün 
suçlarınızı affediyorum, ama sizi gerçekten uyandırmak zorundayım. Benim talimatım 
anlaşılacak ve gün gelecek insanlar maddi hediyeler yerine yüce düşünceler koyacaklar. 
(245, 16 – 21) 

Maddi Semboller, Haçlar ve Kutsal Emanetler 

57. “Birinci Devirde” Antlaşma Sandığı’nı koruyan tabernakel veya kutsal çadır sembollerini 
tanıyordunuz. O semboller görevlerini yerine getirdikten sonra, dileğim onları dünyadan 
uzaklaştırdı ve insanların putperestliğe kapılmaması için insanların gözlerinin önünden 
uzaklaştırdı, ama o öğretici sembollerin anlamının ve özünün hizmetkârlarımın ruhunda yazılı 
kalmasını sağladım. 

58. “İkinci Devirde” Christus´un kurban edilmesinden sonra, Hristiyanlığın en önemli sembolü 
olan çarmıhın dikenli tacın, kâsenin ve insanlar tarafından hayranlıkla tapmaya neden 
olabilecek her şeyle birlikte yok olmasını sağladım. (138, 36) 

59. İnsanlık Jesus´u acı çekerken gördü ve O´nun öğretisine, şahitliğine inanılıyor. Jesus´u 
heykellerde çarmıha germek ne için? Yüzyıllar boyunca O´nu kötülüklerinizin kurbanı olarak 
sergilemiş olmanız yetmiyor mu? 

60. Jesus´u işkence ve can çekişirken düşünmek yerine, neden benim ışık dolu ve görkemli 
dirilişimi anmıyorsunuz? 

61. Bazı insanlar, benim Jesus olarak çarmıhtaki resmime bakarken, çelimsiz, korkak ve 
ödlek bir insanın söz konusu olduğunu bazen düşündüler. Elbette benim ruh olduğumu 
düşünmeden ve bütün insanlığa örnek olsun diye sizin kurban edilme dediğiniz şeye ben 
sevgi vazifesi dediğimi düşünmediler. 
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62. Eğer Baba´yla bir olduğumu derin derin düşünürseniz, bana boyun eğdirebilecek ne 
silahlar, ne güçler, ne de işkenceler vardı, fakat insan olarak acı çekerek, kanayarak ölmem 
size alçakgönüllülüğün yüce örneğini vermek içindi. 

63. İnsanlar o dersin önemini anlamadılar ve her yerde çarmıha gerilmiş olan Jesus´un 
insanlık için bir utancını tasvir eden – O´nu sevdiğini iddia edip sevgisizce ve saygısızca – 
resimlerini astılar, tekrar tekrar çarmıha gerdiler, onlar için Usta’nın canını verdiği 
çevresindeki insanların kalplerini kırmakla O´nu her gün yaraladılar. (21, 15- 19) 

64. Hristiyan inancının sembolü yaptığınız en son haçı bile dünyadan yok etseydiniz ve telâfi 
olarak o sembol yerine insanlar arasında gerçek sevgiyi yerine koysaydınız, sizi 
yargılamazdım, çünkü o zaman imanınız ve baştan savma Tanrı’ya sevgi ve saygınız 
sevgiye ve ruhun imanına dönüşürdü. O da benim sizden beklediklerime denk düşer. 

65. Keşke sizin ibadetleriniz ve sembolleriniz sizi kötülüklere düşmekten önlemek ve barışı 
korumak için en azından savaşlarınızı önleme gücüne sahip olsaydı. Ama sözlerinize göre 
kutsal olan şeylerin üstünden nasıl geçtiğinize bakın, tanrısal sandığınız şeyleri nasıl ayaklar 
altında çiğnediğinize bakın. 

66. Size bir kere daha söylüyorum: Dünyada bir tek kilise bile, bir kilise kürsüsü bile, bir tek 
sembol veya resim bile olmasaydı, ama ruhunuzla dua etmeyi, Babanız´ı sevmeyi bilseydiniz 
ve ona inanmayı, O´nun temsilcilerine gerek duymadan becerebilseydiniz ve birbirinizi size 
talimat verdiğim gibi sevseydiniz, sizin için daha iyi olurdu. O zaman kurtulmuş olurdunuz, 
benim kanımla lekelenmiş yolda giderdiniz. O izlerle talimatlarımın hakikatini mühürlemeye 
geldim. (280, 69 – 70)  

Azizlere Saygı 

67. Öbür dünyadaki birçok adaletli insan ruhlarını aziz (kutsal) olarak açıkladığınız, onlara 
yalvardığınız ve Tanrı’ymış gibi saygı gösterdiğiniz için bu öğretiyi veriyorum. Ne kadar çok 
bilgisizlik, insanlık! İnsanlar bir ruhtan yaratığın kutsallığına ve mükemmelliğine onun bu 
dünyadaki insancıl eserleri yoluyla nasıl hüküm verebilirler?  

68. Kardeşlerinizin eylemleriyle, yaşamıyla ve erdemiyle yazdığı örnekleri kendinize örnek 
alın demek konusunda size ilk söyleyen benim. Ve size onları düşündüğünüz zaman, onların 
size ruhi destek ve etkisini ümit edebileceğinizi söylüyorum. Fakat o ruhsal yaratıkların 
alçakgönüllülüğünü incitmeye yarayan neden kürsüler inşa ediyorsunuz? Onların hatırası 
için, sanki onlar Tanrı’ymış gibi, neden pagan kültleri yaratıyorsunuz ve ruhsal kardeşinize 
saygı gösterirken neden onları Baba’nın yerine koyuyorsunuz? Sizin onlar için sağladığınız 
bu şöhret ne kadar da acılıdır! 

69. İnsanlar, kutsal diye adlandırdıkları ölmüş olanlar hakkındaki yargımı nerden biliyorlar? O 
ruhi insanların ruhsal yaşamı hakkında veya onların Tanrı katında ulaştıkları yer hakkında ne 
biliyorlar? 

70. Hiç kimse benim bu vahiylerle hizmetkârlarımın insanlar arasında hak ettiği ödülleri 
kalbinizden silmek istediğimi düşünmesin. Tam tersine, sizin onların bende büyük merhamet 
bulduğunu bilmenizi isterim ve size onların dualarıyla çok şey bağışlıyorum, ama sizin dini 
fanatizmden, putperestlikten ve batıl inançlarınızdan kaynaklanan bilgisizliğinizi yok etmeniz 
gerekir. 
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71. Eğer o ruhtan yaratıkların ruhlarının yaşamınıza hükmettiği hissederseniz, ruhsal 
dünyanın bir parçası olan onlara güvenin ki, ikiniz de Rab´bin yolunda birleşip ruhi 
kardeşliğin eserini tamamlayın. O eseri talimatlarımın sonucu olarak bekliyorum. (115, 52 – 
56) 

 

Kilise Bayramları 

72. İnsan kitlelerinin büyük bir gürültüyle beni almak için gökyüzünün açılma anını kutlamak 
için kiliselerine acele ettiği bu günde size söylüyorum, bunların hepsi insanların kalbini 
etkilemek için sadece bir gelenektir. O sadece benim tanrısal acılarımı maddeleştiren 
ritüellerdir. 

73. Kürsüler koyup resimler asmakla bu eğilimin izinden gitmeyin. Kutsal olayların resimlerini 
yapmayın ve göze batmak için özel giyimler giymeyin, çünkü bunların hepsi putperestlik 
kültüdür. 

74. Bana kalbinizle seslenin, size verdiğim talimatları hatırlayın ve benim örneğimin izinden 
gidin. Kendinizin daha iyi bir insan olacağınızın ödününü bana sunun ve o zaman sizi içeri 
almak için cennetin kapılarının açıldığını hissedeceksiniz.  

75. Benim ve çarmıha gerilişimi temsil eden yanlış ve dünyevi resimlerimden uzak durun, 
çünkü hiç kimse beni temsil edemez. Benim size örnek olmamı ve talimatlarımı yaşayın. 
Benim yaptıklarımı yapanlar Ustası´nı dünyada temsil etmiş olacak. (131, 11 – 13, 16) 

76. İnsanlık: Jesus´un doğum gününü andığınız bu günlerde kalbinize barışın girmesine izin 
verin ve birleşmiş ve mutlu bir aile olarak görünün. 

77. O devirdeki benim dünyaya gelişimi anarken, her kalbin gerçek sevinci hissetmediğini 
biliyorum. O günü anmak ve konsantre olmak için zaman ayıranlar ve sevincin içten geldiğini 
ve anma bayramının ruhen gerçekleştiğini kabul edenler çok azdır. 

78. Her zaman olduğu gibi bugün de insanlar anma günlerini duyularının zevkine dalmak için 
dünyasal ve anlamsız bayramlar yaptılar. O ruhun sevinci olması gerekirken, ondan çok 
uzaklaştılar. 

79. İnsanlar, o günü Tanrı’nın sevgisi hakkında derin derin düşünerek – o sevginin mutlak 
ispatı sizinle yaşamak için doğmuş olmamın gerçeğidir -  ruha adasaydılar, size doğrusunu 
söyleyeyim, imanınız benliğinizin en yüksek noktasında parlardı ve o sizi bana götüren yolu 
gösteren yıldız olurdu. Ruhunuz öyle bir iyilikle dolmuş olurdu ki, hayat yolunuzda fakirlere 
iyilikler, teselli ve şefkat yağdırırdınız. Kendinizi birbirinize kardeşten daha yakın 
hissederdiniz ve incitmeleri kalpten affederdiniz. Kovulmuşlara, öksüz çocuklara, evsiz ve 
barksızlara ve sevgi görmeyenlere baktığınızda, kalbiniz şefkatle dolardı. Savaşın insan 
yaşamının her iyi, asil ve kutsal şeyini yıktığı barıştan mahrum kalmış milletleri 
düşünürdünüz. O zaman duanız tertemiz bana yükselip: “Rab, o kadar çok kardeşlerimiz feci 
acılar çekerken, bizim barışa hangi hakkımız var?” diye söylerdiniz. 

80. Benim buna yanıtım şu olurdu: İnsanların acılarını hissettiğiniz ve onlara dua edip 
merhamet gösterdiğiniz için evinizde toplanın, masaya oturup o kutsanmış vakit için sevinin, 
çünkü ben aranızda olacağım. Sevinçli olmak için, o anda birçok insanın acı çektiğini 
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bilmenize rağmen, endişelenmeyin, çünkü size doğrusunu söyleyeyim, eğer sevinciniz 
gerçektense, o sevinçten hafif bir barış ve ümit çıkıp acı çekenlere bir sevgi meltemi gibi 
dokunacak. 

81. Eğer Jesus´un doğumunu anarsanız, hiçbirinizin kalbinden bütün yıl boyunca kutladığınız 
en temiz şenlikleri silmek istediğimi sanmasın. Dünyaya ait olanı dünyaya, ruhun hakki olanı 
ruha vermenizi öğretmek istiyorum, çünkü insani olayları kutlamak için birçok eğlence 
düzenlerseniz, neden bu eğlenceyi ruha bırakmıyorsunuz öyle ki, o ruh çocuk olup bana 
sevgi hediyeleri sunmak için gelsin? Bana tapmak için çobanların sadeliğine ulaşsın ve 
boynunu saygıyla eğmek için ve bilgisini gerçek bilgeliğe sahip olan Rab´bine bilgelerin 
alçakgönüllülüğüyle sunsun. 

82. İnsanların bu günlerde yaşamını saran sevincini azaltmak istemiyorum. O sadece bir 
geleneğin gücü değildir. O benim merhametinim sizi etkilemesinden, ışığımın sizi 
aydınlatmasından ve sevgimin sizi bir palto gibi örtmesinden gelir. O zaman kalbinizi ümit, 
sevinç ve şefkat dolu hissederseniz, kendinizi hediye etme, yaşama ve sevme arzusuyla dolu 
hissedersiniz. Yalnız o duygu ve ilhamları hep gerçek yüce ruhluluk ve dürüstlükle ortaya 
çıkmasını sağlamayın. Çünkü o sevinci dünyanın zevklerinde, ruhun – o ruh için Kurtarıcı 
Mesih dünyaya geldi – ışığa ulaşmasını, kendisinin arınmasını ve kurtuluşa ulaşmasını 
sağlamadan, boşuna harcamayın. Çünkü o tanrısal sevgi insan oldu, sonsuza dek her 
insanın hayat yolunda öyle ki, o sevgide insan yaşamı bulsun. (299, 43 – 48) 

Yanlış Pagan Kültlerine Rağmen, Tanrı’nın Yanınızdaki Varlığı 

83. İnsan, materyalist bir yaratık haline geldiği için beni anlamsız pagan kültleri yoluyla 
aramak zorundadır. Ruhunun gözleri açık olmadığı için benim bir resmini beni görebilmek 
için yapmak zorunda kalmıştır. İnsan, ruhunu hassaslaştıramadığı için benim varlığıma 
inanmak için hep müziceler ve ispatlar ister ve bana hizmet etmek, izimden gitmek, beni 
sevmek ve ona verdiğimi biraz geri vermek için bana şartlar koşar. Bütün dünyada insanların 
icat ettiği kiliseleri, dinleri, tarikatları böyle görüyorum. Materyalizm, fanatizm, putperestlik, 
gizlilik, dolandırıcılık ve kutsallığı bozmak insanların iliklerine kadar işlemiş. 

84. Bunlardan hangisini kabul ediyorum? Sadece niyeti. Onların hangisi bana kadar 
ulaşıyor? Çocuklarımın ruhsal ve fiziksel yoksulluğu, onların biraz sevgiye ve ışığa olan 
arzusu. Bana ulaşan budur ve ben onların hepsinin yanındayım. Kiliselere, biçimlere, 
ritüellere bakmıyorum. Çocuklarımın hepsine ayni şekilde geliyorum. Onların ruhlarını duada 
alıyorum. Onu kucaklamak için göğsüme doğru çekiyorum öyle ki, sıcaklığımı hissetsin ve bu 
sıcaklık onun hayat yolundaki musibetler ve sınavlarda ona teşvik ve heves olsun. Ama 
insanlığın iyi niyetini kabul ettiğim için onların sonsuza dek karanlıkta kalmalarına ve 
putperestliklerine ve fanatizmlerine bürünmelerine izin vermek zorunda değilim. 

85. İnsanın uyanmasını, ruhunun bana yükselip Baba’sının gerçek görkemini görmesini ve 
uzun ibadetlerin sahte parlaklığını ve dini seremonileri unutmasını istiyorum. İnsan gerçek 
yükselişe ulaştığı zaman, onun kendisini yenilemesini, insancıl dertlerini atmasını ve zevke 
düşkünlüğü, tutkuları ve kötü alışkanlıkları yenmesini ve kendisini bulmasını istiyorum öyle ki, 
Baba’sına asla bir toprak kurdu olduğunu söylemesin ve Baba’nın onu kendisinin aynisi 
olarak yarattığını bilsin. (360, 14 – 16) 

86. Dünyada birçok dinler vardır ve o dinler çoğunlukta Christus´a imana dayanırlar. Fakat 
insanlar birbirlerini sevmiyorlar, ne de birbirlerini karşılıklı olarak tanrısal Usta’nın öğrencileri 
olarak fark ediyorlar. 
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87. Eğer onlar bütün öğretilerimi anlamış olsaydılar, tarikatları barışmaya ve barışa 

yöneltmekle bunu uygulamazlardı mı sanıyorsunuz? Fakat durum öyle değil. Onların hepsi 

insanları ruhen bölmekle ve aralarını açmakla birbirlerinden uzaklaştırdılar. Sonra birbirlerini 

yabancı ve düşman olarak gördüler. Herkes araç ve argümanlarla hakikatin sahibi olduğunu 

diğerlerine ispat etmeye çalışıyor ve diğer insanların yanılgıda olduğunu söylüyorlar. Fakat 

hiç kimsenin herkesi birleştirmeye çabalamak için gücü ve arzusu yok, ne de birisinin her dini 

inancta ve Tanrı’ya tapmada biraz hakikatin olduğunu keşfetmeye niyeti var. (326, 19 – 20) 

 

Bölüm 15 - Sahte Hristiyanlar,  Kilisede Yanlış Öğretiler ve Kötü 

Durumlar 

Sadece Adı Hristiyanlar 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. İnsanlığın büyük bir kısmı kendisine Hristiyan der; fakat Usta size: Eğer onlar gerçekten 
Hristiyan olsaydılar, sevgileriyle, alçakgönüllülükleriyle ve barışla insanlığın geri kalan 
kısmından üstün gelmiş olurlardı. Ama benim “İkinci Devirde” antlaşma olarak bıraktığım 
öğretim insanların kalbinde değil, yaşamıyor ve insanların eylemleriyle çiçek gibi gelişmiyor. 
O öğreti sadece tozlu kitaplarda saklanıyor ve ben insanlara kitaplar hakkında konuşmak için 
gelmedim. 

2. Bir kitap yerine ben size hayatımı, sözlerimi ve eylemlerimi, acılarımı ve insan olarak 
ölümümü getirdim. Kendisine Hristiyan diyen insanlığın büyük bir kısmının barışa ve 
Christus´un merhametine sahip olmayışının nedeni şudur: Çünkü insanlar Christus´u örnek 
almadılar ve O´nun öğretisine göre yaşamadıkları için. (316, 5) 

3. Öğrencilerim, beni dinleyin ki, eski inanç şekliniz aklınızdan yok edilsin. Hristiyanlık 
birbirlerini sevmeyen, kardeşlerini yanlış yargılarla inciten, hor gören ve tehdit eden gruplara 
ayrıldı. Size söylüyorum, onlar sevgisiz Hristiyanlardır. Ondan dolayı da Hristiyan değildir, 
çünkü Christus sevgidir. 

4. Bazı insanlar Tanrı Yahve´yi insancıl hatalarıyla intikamcı, zalim ve yeryüzünde en kötü 
hâkimlerden daha kötü bir ihtiyar adam olarak hayallerinde yaşatırlar. 

5. Bunu size birisiyle alay edin diye söylemiyorum, bilhassa hayalinizdeki Tanrı´nın sevgisini 
arındırın diye söylüyorum. Şimdi bana geçmişte nasıl taptığınızı biliyorsunuz. (22, 33 – 35) 

6. Kendilerine Hristiyan diyen halklar nasıl oluyor da savaşla birbirlerini yok ediyorlar ve hatta 
kardeşlerini öldürmeden önce bana dua ediyorlar ve benim onlara düşmanlarını öldürmek 
için zafer getirmemi istiyorlar? Sevginin olması gereken yerde nefretin, affın olması gereken 
yerde intikam egemen olursa, benim tohumum varlığını sürdürebilir mi? (67, 28) 

7. Çeşitli tarikat ve dinden olan insanlara ruhu layık olduğu yere koymak için maddi 
zenginlikleri hak ettiği yere havale etmeyi beceremediğini söylüyorum. Eğer insanlar 
kanunlarımı yerine getirmiş olsalardı, çoktan onlara vaat edilen ülkeyi buradan görürlerdi ve 
orada yaşayanların seslerini duyarlardı. 
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8. Benim varlığıma ve benim Tanrı olduğuma inandığınızı iddia ediyorsunuz. Benim dileğimin 
yerine gelmesini de diliyorsunuz. Size doğrusunu söyleyeyim: İmanınız ve elimde olanlara 
teslimiyetiniz ne kadar da kıt! Ama içinizdeki gerçek imanı uyandıracağım ki, sizin için 
açtığım yolda güçlü olun. (70, 12 – 13) 

9. Bugün sizin kendinizi kurban edin diye kanınızı talep etmiyorum. Sizden istediğim 
birbirinize karşı sevgi, dürüstlük, doğruluk ve özgeciliktir. 

10. Size böyle öğretiyorum, talimat veriyorum ve Tanrınız´ın öğrencisi olarak sizi bu üçüncü 
devirde yetiştiriyorum, çünkü dünyanın gidişatına vurdumduymazlıkla bakıyorsunuz ve 
özellikle kendinizi çok sefillik ve acıların olduğu yerdeki insanların yerine koymadığınız 
içindir. 

11. Aranızda büyük eşitsizlikler var, çünkü kendilerini kral diye adlandırabilmeleri için onlara 
sadece bir tacın eksik olduğu efendiler görüyorum ve emir altında gerçek köleleri görüyorum. 
Bundan bir mücadele kaynaklandı. Bu dünyada zengin olan efendiler arasında kendisine 
Hristiyan diyen birçokları vardır, fakat size söylüyorum, benim adımı hemen hemen hiç 
bilmiyorlar. 

12. Çevresindeki insanları yakını olarak görmeyenler, zenginlikler biriktirenler ve diğer 
insanlara ait olanları ele geçirenler eş duyuma sahip olmadıkları için Hristiyan değildir.  

13. Ruhaniyet ve materyalizm arasındaki mücadele başlayacak ve insanlık çatışmaya 
karışacak. Fakat adaletin gelmesi için ne kadar çok acılara katlanmak zorunda kalacaklar! 
(222 43 – 45) 

İmansızlar ve İman Yobazları 

14. Size söylüyorum, sizin için şüphecilik ve ret yanlış kanaatleri ve yalanları hakikat yerine 
saymaktan daha iyidir. Şüphe ve bilgisizlikten kaynaklanan dürüstçe hayır demek sizin için 
yanlış şeyleri sahtekârlıkla uygun görmekten daha zararsızdır. Anlayışa acıkmış olan şüphe 
herhangi bir efsaneye kesin inançtan daha iyidir. Bağırarak ışığı arayan şaşkınca belirsizlik 
yobazlıktan ve taparcasına emin olmaktan daha iyidir. 

15. Bugün her yerde inançsızlar, hüsrana uğrayanlar ve zehir gibi acılaşmış insanlar 
çoğunluktadır. Ritüellere değer vermeyen o asiler çoğunlukta diğerlerinden daha berrak 
görürler. İnsanlara ruhen önderlik eden diğer insanlardan duydukları garantiler onları ikna 
etmiyor. Çünkü o karmaşık teoriler berrak suya susamış kalplerini etkilemiyor, korkularını 
yatıştırmıyor. 

16. Çoğunlukta sizin asi sandığınız insanların sorularında kendisini eğitilmiş ve yüksek 
sananların yanıtlarından daha çok kavramış olmanın ışığı vardır. O insanlar kendilerini 
tanrısal öğretinin ustası diye adlandıran birçok insandan daha berrak hissetme, görme, 
sezme, duyma ve kavrama gücüne sahiptirler. (248, 12) 

17. Hakikat ne kadar akla yatkın ve basittir! Ruhaniyet ne kadar berrak ve basittir! Ve fakat 
inatla kendi yobazlığının ve geleneklerinin karanlığında kalmaya direnenler için ne kadar da 
zordur. Onun anladığından daha çok şeylerin olduğunu aklı kavrayamıyor, Onun için Tanrısı 
ve kanunu olan gelenek ve ritüelleri bırakmaya kalbi karşı geliyor. 
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18. Benim hakikatimi büsbütün kavramak istemeyenlerden tiksindiğimi mi sanıyorsunuz? 
Hayır, çocuklarım, merhametim sonsuzdur ve yardım etmek ve hapishanelerini terk etmeleri 
için yöneldiğim insanlar tam onlardır ki, ışığımı görmekle sevinsinler. İmanda uyanmaları için 
gerekli sınavlar onlar için saklıdır. O sınavlar onların gücünden daha ağır olmayacak. Onlar 
herkesin ruhuna, yaşamına ve herkese bilgece uygun dersler olacak. 

19. Oradan, o karanlık beyinlerden, dini yobazlıktan hasta kalplerden ve bilgisizlikten 
hakikatin büyük ve tutkulu askerlerinin ortaya çıktığını göreceksiniz. Çünkü kendilerini 
zincirlerinden ve karanlıklarından kurtardıkları ve ışığı gördükleri o günde sevinç çığlıklarını 
tutamayacaklar ve benim onları ruhen gelişmenin basamağında gerçek vatana doğru 
kaldırmamla var gücüyle dünyayı kurtarmak için geri geldiğimi bağırarak duyuracaklar. (318, 
48 – 50) 

Christus´un Öğretisinin Sahteleştirilmesi ve Onun Sonuçları 

20. Sözlerimi “İkinci Devirde” size konuştuğum gibi ayni ruhi anlam içeriğiyle veriyorum ve 
unuttuğunuz veya atalarınızın sözlerimi yanlış yorumlamalarından ötürü sırtınızı döndüğünüz 
talimatlarımın birçoğunu size hatırlattım. 

21. Öğretilerime çok aykırı davrandınız ki, benim yolumdan çok farklı bir yol yaptınız, ama 
ona ayni adı verdiğinizi söyleyebilirim. Benden başka hiç kimse sizi yanılgılarınızdan 
yaşamın sözleriyle, sevgiyle ve hakikatle kurtaracak durumda değildi. 

22. Beni dinlediğiniz için sözümü anlayıp kavrayın, o zaman içinizde ışık olacak. Ruhun 
reenkarnasyonunun (ruhun yeni bir vücutla ölümden sonra tekrar dünyaya gelmesi) gerçek 
olduğunu, tanrısal adaletin ışığı olarak insanlığın başlangıcından beri var olduğunu ve 
reenkarnasyonsuz ruhun mükemmelleşme yolunda ilerleme gösteremeyeceğinizi size 
berraklıkla söylediğim bu devirdir. (66, 63 – 65) 

23. Kiliselerin insanlara ruh hakkında verdikleri bilgiler çok azdır. Fakat şimdi onlar 
uyuşukluklarından uyanacaklar ve endişe ve korkularını yenenler kutsanacaklar ve onlar 
gizledikleri hakikati insanlığa açığa çıkaracaklar. Ben onları affımın ışığıyla, merhametimle ve 
bilgeliğimle aydınlatacağım. 

24. İnsanlar, kiliselerin insanın dünyada sırf ahlaklı bir yaşamı için olmadığını, bilhassa insan 
ruhunu sonsuz vatanına (cennete) yönlendirmek için var olduğunu anlayacaklar ve o zaman 
insanlık ruhi gelişme yolunda bir adım ilerlemiş olacak. (109, 15 – 16) 

25. Jesus olarak insanlar arasında yaşadıktan sonra, “asker” veya elçi olarak hep öğretimi 
eylemleriyle tasdik eden, insanlığın öğretimi tersine çevireceği için önlem olarak insanlar 
yolladım. Ama birçok “sağır” ve “körler” sözlerimi yanlış yorumladıkları için farklı 
düşüncedeydiler ve böylece çeşitli tarikatların doğmasını sağladılar. Fakat eğer insanlar o 
zaman ruhen bölünmüşse, en üstün kanunuma göre birbirlerini nasıl sevebilirlerdi? 

26. Bundan ötürü size insanlar uygarlığı yıktıkları için uygarlığın sırf sahte görüngü olduğunu 
söylüyorum. İnsanlık dünyayı kanunumun, adaletimin, sevgimin temeli üstüne inşa 
etmedikleri sürece, barışa ve ruhun ışığına kavuşamayacak ve o erdemlerle yükselişe doğru 
gelişen  – hem ruhen, hem de bilim ve ahlâkta – bir gerçek dünya kurup onu 
şekillendiremeyecek. (192, 17) 
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27. Sadece yenilenme ve mükemmelleşme ideali sizi hakikatin yoluna geri döndürecek. 

28. Tanrı’nın kanunlarının bilirkişileri olarak kendisini hissedenler size sizin ahlaksızlığınız ve 
söz dinlememeniz yüzünden sizi cehennem ateşi beklediğini söylüyorlar ve sadece 
günahlarınızdan pişman olursanız, vücudunuza eziyet edip onu yaralarsanız ve maddi 
kurbanlar Tanrı’ya sunarsanız, Tanrı’nın sizi affedeceğini ve cennete alacağını söylüyorlar. 
Size doğrusunu söyleyeyim, onlar yanılıyorlar. 

29. Kutsal vahiylerin büyük ustası olarak hayran olduğunuz insanlar tarafından 
yönlendirilirseniz ve ben onları yanılanlar olarak görüyorsam, nereye ulaşacaksınız? Ondan 
ötürü bu öğretinin ışığıyla size geliyorum ve bu sizin sevgimin yolunda ilerlemenizi 
sağlayacak. (24, 46 – 47) 

30. İnsanlar, benim talimatlarımın gerçek anlamını size yaşam vermek için ölen Christus 
yerine, O´nun yansıması bile olmayan bir Christus göstermek için gizlediler. 

31. Sizi eğiten Usta´ya sırtınızı çevirmenin sonuçlarını bugün görüyorsunuz. Etrafınız acılarla 
dolu, acınacak durumunuz sizi yıkmış ve bilgisizliğin acısını çekiyorsunuz. Fakat insanın 
içinde uyuyan yeteneklerinizin ve yetilerinizin uyanma vakti geldi ve münadiler gibi yeni bir 
devrin başladığını bildiriyorlar. 

32. Kiliseler, bilim ve insanların adliyesi onlar için yabancı ve zararlı etkisi olan bunun 
yayılmasına engel olmaya çalışacaklar. Fakat ruhun uyanmasını ve ilerlemesini engelleyen 
hiç bir güç olmayacak. Özgürlüğe kavuşma günü yaklaşıyor. (114, 5 – 8) 

33. Beni tanıdıklarını iddia edenler beni dünyada kötü temsil ettiler ve onun için birçok insan 
bana sırtını döndü. 

34. Kendilerine ateist diyenlerden beni kalplerinden attıkları için hesap sormayacağım, 
bilhassa hakikati sahteleştirerek insanların kabul edemediği bir Tanrı’yı gözler önüne 
serenlerden hesap soracağım. 

35. Her devirde bildirdiğim adaletli, sağlıklı ve iyi olan her şeyde hakikat vardır. 

36. Hakikati yine sevme saati geldi. Bu demektir ki, siz yine adaletli ve iyi olan şeylerin 
farkına varacaksınız. Siz benden doğduğunuz için yüce, sonsuz ve halis olana (Tanrı’ya) 
çabalayıp ulaşmalısınız. (125, 22 – 25) 

37. Evet, İsrail, insan kalbi hep maddi eşyaları sevdi ve kulak güzel seslerle canlandı. Ondan 
dolayı insan “İkinci Devirde” size Hristiyan öğretisi olarak getirdiklerimi “dine” çevirmekle 
değiştirdi. 

38. İnsan kalbinde bencillik, açgözlülük ve kibir hep uyandı ve bunlar kendilerini kral ve 
efendi yaptılar öyle ki,  insanları benim vasalım ve kölem yapmak için ve onları günahın 
zincirine bağlamak, karanlığa, yönelimsizliğe ve şaşkınlığa sürüklemek için halk onların 
önünde eğilsin. (363, 36) 

39. Bu devrin din adamları benim sözümü ve yeni yazılarımı inceleyecekler ve: “Bu şekilde 
konuşmuş olan sen kimsin?” diye soracaklar. Tıpkı din bilginleri ve Ferisilerin eskiden beni 
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reddederek bana: “Musa Peygamberin kanununu uygulamayan ve yerine yeni bir kanun 
koyan sen kimsin?” dedikleri gibi diyecekler. O zaman onlara üç vahyin benim öğrettiğim ve 
uyguladığım tek bir kanun olduğunu anlamalarını sağlayacağım. 

40. Beni bu devirde yargılayanların çoğu “İkinci Devirde” benden şüphelenenlerden birisidir. 
Fakat ben onları yaşattım ve yeniden dünyaya yolladım ki, benim kanunumun zaferini 
görsünler ve gözlerini ışığa açsınlar. (234, 46 – 47) 

Hristiyanlıkta Yanlış Gelişmeler ve Dengesizlikler 

41. İnsanlığın büyük bir kısmı kendisine “Hristiyan” adını “Christus” kelimesinin anlamını 
bilmeden ve hem de O´nun öğretisini tanımadan veriyor. 

42. Benim size eskiden verdiğim sözlerimi, size örnek olmamı ve size öğretimi ne hale 
getirdiniz? 

43. Gerçekten o devrin insanlarından daha çok gelişmiş insan mısınız? Neden onu 
ruhunuzun eylemleri yoluyla ispat etmiyorsunuz? Bu yaşamın sonsuz olduğunu mu 
sanıyorsunuz, yoksa sırf bilim yoluyla mı gelişeceğinizi sanıyorsunuz? 

44. Size kanunu uygulamanın gerçek yolunu öğrettim ki, orada gerçek Tanrı’ya tapılan, insan 
yaşamının Baba´ya sevgi hediyesi olduğu ve O´nu çevresindeki insanları sevmekle sevdiği 
ve böylece onu yaratan Tanrı’ya ve Usta´ya ödün verdiği, bu dünyayı bir tapınağa çevirin. 

45. Fakat bugün insanlara geri geldiğim için burada ne buluyorum? Yalan ve bencillik hakikat 
ve insan sevgisinin yerini aldılar; gurur ve kibir uysallık ve alçakgönüllülüğün yerini, 
putperestlik, fanatizm ve bilgisizlik ışığın ve yükselişin ve ruhi gelişmenin yerini aldılar. Görev 
aşkı ve dürüstlüğün olması gereken yerde çıkarcılık ve kutsal şeyleri bozmak egemen olmuş; 
kardeşlik, barış ve sevginin yerini nefret ve kardeşler arasında kavga almış. 

46. Fakat tüccarları tapınağımdan kovmak için geleceğim, tıpkı “İkinci Devirde” Yeruşalim´de 
onları tapınaktan kovduğum gibi ve onlara bir kere daha: “Dua binasını tüccar dükkânına 
çevirmeyin” diye söyleyeceğim. İnsanların hepsinin gerçek kürsünün önünde hizmet 
etmesini, artık yanılgı içinde kalmamalarını ve öğretilerime verilen yanlış yorumlardan ötürü 
bilgisizlikten yanlış yola düşmemelerini öğreteceğim. (154, 15 – 20) 

47. Benim ve elçilerimin örneği benim izimden gitmeye çabalayan herkes tarafından ideal 
olarak alınmadı. Birçokları hizmetçi olmak yerine efendiye dönüştüler, kalplerini üstünlük ve 
kibir duygusuyla doldurdular ve sadece zenginlik, ihtişam ve şerefe değer verdiler. 
Yoksulların acılarını bu arada unutup diğer insanların sefillik ve acıları karşısında hissiz ve 
vurdumduymaz kaldılar. Ondan ötürü insanlar hakikati ararken, bir mezhepten öbür mezhebe 
gidiyorlar. Ondan ötürü beni özgürce bulmak için yeni tarikatlar kurmak onların ruhi 
ihtiyacıdır.  

48. Eskiden azizler ve Tanrı gibi el üstünde tutulan insanlar bugün hayal kırıklığına uğramış 
insanlık tarafından reddediliyor. 

49. İnsanlar artık günah çıkarmak için rahipleri aramıyorlar ki, o rahipler onların günahlarını 
affetsin, çünkü onu layık bulmuyorlar. Sonsuz cehennem ateşiyle tehdit etmek onları 
etkilemiyor ve günahkârların kalbini ürkütmüyor. 
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50. Bu ruhi yönelimsizlikten faydalanarak kurt çalının arkasında pusuda bekliyor. 

51. Bana hizmet eden herkesin ve beni temsil edenlerin vazifesi insanlar arasında barışı 
sağlamaktır, fakat bu devirde yaptıkları bunun tam tersidir. Herkes kendisini birinci sanıyor, 
herkes en güçlü olmak istiyor ve bu arada da tek güçlü olanın herkesin içinde olan ben 
olduğumu unutuyor. 

52. Şimdi size neden “İkinci Devirde”  yeniden geleceğimi vaat ettiğimi anlayabilirsiniz; size 
neden yeniden ders verdiğim şimdi anlaşılıyor. Sadece benim sözüm ruhunuzun üstündeki 
kara bağı çözebilir ve sırf benim sevgimin sizi günahlarınızdan arındırmaya gücü yeter. (230, 
23 – 28) 

53.Kanunuma karşı suç işleyenler ve ona aykırı davrananlara yargım gelecek. Mükemmel 
Usta’nın düzeltmeyeceği bir tek suç bile olmayacak. Yanılgıya düşürülmenize izin vermeyin: 
hatalarınızı düzeltin ve insanları yargılamayın. Sizi asla cezalandırmadığımı anlayın. 
Kendinizi cezalandıran sizsiniz. 

54. Bilmeden günah işleyene ışık getiriyorum ve bilerek günah işleyeni pişmanlığa teşvik 
ediyorum öyle ki, ikisi de affıma güvenle işlediği günahı düzeltmeye başlasın. Bu bana 
ulaşmanın tek yoludur. 

55. İnsanları çeşitli mezheplere yönelten siz din bilginleri, bunların hepsini göz önünde 
bulundurun. Dua edin ve sorumlu olduğunuz insanların ruhi gelişimine yardımcı olun. 
Yanılgılarınızdan pişman olma zamanı şimdi geldi ve ruhun ölümü ve karanlığı olan 
insanların materyalizmine karşı savaş başlıyor. Ondan ötürü hakikatimden yararlanın, 
sözüme silah olarak sarılın ve öğretilerimi uygulayın. 

56. Herhangi bir mezhebi tercih etmiyorum. Ben sizin tarafınızda olmak zorunda değilim, 
bilhassa siz benim tarafımda olmalısınız. Çünkü bunu yaparsanız, hepiniz ruhen birleşmeyi 
başarmış olacaksınız. (162, 27 – 30) 

57. Spiritüalizm dolu öğretim bu halkın kalbinde filizlenecek ki, gelecekte hakikatin ve 
yaşamın meyvesini versin. Benim sözüm bütün dünyada yayılacak ve bu sözün arıtmadığı, 
aydınlatmadığı ve yargılamadığı bir tek yer bile bırakmayacak. 

58. O zaman halklar ruhsal yaşama uyanmaya başlayacaklar ki, o yaşam gerçek ve 
sonsuzdur. İnsanlar baştan savma ve maddi ibadet şekillerini ortadan kaldırıp kanunumun 
esansına yönelmek için sınırlayacaklar. 

59. İnsanlık ruhaniyetin verdiği gücün farkına varacak ve bakışlarını onu yüzyıllar boyunca 
durduran her şeyden öbür tarafa çevirecek. 

60. Eğer insanlar iyi niyetli değilse ve birbirlerini sevmiyorlarsa, Hristiyanlığın sembolü olan 
milyonlarca haçın yeryüzünde olmasının ne faydası vardır? 

61.Dış görünüşlerin insanlara artık gücü yetmiyor. Artık saygı kalmadı, ne iyi niyetlilik, ne de 

insanları incitmekten pişmanlık. Ondan dolayı sembollerin ve ibadet şekillerinin yok 

olacağını, onların zamanı geçtiği için ve insanları ışığa götüren, onları yükselten ve bana 

yönlendiren içten tapma olacağını, size söylüyorum. (280, 63 – 67) 
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IV. TANRI´NIN KANUNU VE İNSAN SEVGİSİ 

Bölüm 16 - Tanrı’nın Kanunu 

Tanrı’nın Kanununun Gücü 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Öğretilerimi modası geçmiş olarak kabul eden çok insan vardır; fakat bunun nedeni onların 
materyalist olmaları talimatlarımın sonsuz anlamını keşfetmeye izin vermemesinden gelir. 

2. Kanunum değişmezdir. Geçici olan kültürleriyle, uygarlıklarıyla ve kanunlarıyla sadece 
insanlardır. Bu arada onlardan uzun ömürlü olan ruhun sevgi ve merhamet eylemleriyle inşa 
ettikleridir. Her günlük iş ve sınavdan sonra, tanrısal bilgeliğe sorarak kanunumun hareket 
edilemeyen kayasına ve ruhun öğretisini içeren hep açık kitaba bakan ruhtur. (104, 31 – 32) 

3. Bütün insanları ışığımla aydınlattım ve onlara böylece tek var olan hakikati bildirdim; ama 
her insanın, halkın farklı şekilde hissettiğini, düşündüğünü, inandığını ve yorumladığını 
görüyorsunuz işte. 

4. İnsanların o farklı düşünce tarzları, her halk ve ırk başka yollarda gittiği ve başka ideallere 
değer verdiği için aralarının açılmasına neden oldu. 

5. İnsanlık, Tanrı’nın kanununu yerine getirmenin insanlar için olağanüstü fedakârlık, 
feragatler ve zorlamalar getirdiğini düşünerek aydınlık ve gerçek yoldan saptı ve kendisi için 
kanunları ve ibadet şekilleri daha kolay yerine getirilebilen dinler ve tarikatlar kurmayı tercih 
etti. Böylece insanlar ruhlarında hissettikleri ışık ve yükseliş arzusunu avutabileceklerini 
sanıyorlar. 

6. Birçok yüzyıllar ve çağlar kanunumu yerine getirmenin insanlardan hiçbir fedakârlık 
istemediği fark edilmeden geçti ve buna karşın vücutlarını ve ruhlarını benim kanunlarımı 
uygulamamakla dünyaya bilmeden kurban ettiler. Onlar sözlerime uyarak yaşayan insanların 
gerçek mutluluk, barış, bilgelik ve görkemi bulacaklarını anlamadılar, anlamak istemediler ki, 
materyalist insanlar kendilerine göre başka türlü tasavvur ederler. 

7. Çevrenizi saran ahlaki ve bilimsel dünya, materyalizmin ideali olan – sadece insanlığın 
maddi rahatlığını amaçlamış olan –  insanların eseridir. Ben onlara sonuna kadar eylemlerini 
yapmalarına izin verdim, o eylemlerin sonuçlarını tanımalarını, meyvesini toplamalarına izin 
verdim ki, ondan ışığın tecrübesini alsınlar. Her ışıkta adaletim kendisini gösterecek ve her 
adalette benim sevgi olan kanunum varlığını gösterecek. (313, 60 – 64)  

8. Eğer size öğretimi benim dileğime göre değil de, kendi dileğinize göre hayatınızda 
uygulamanıza izin verseydim, size doğrusunu söyleyeyim, ruhi duraksamanızdan kurtulmayı 
bulamayacaktınız ve ruhunuzun gelişmesine, açılmasına ve mükemmelleşmesine asla izin 
vermeyecektiniz. 

9. Kendi dinlerinde Tanrı’nın kanununun emrettiklerine boyun eğmedikleri için, tam tersine 
efsane ve yanlış öğretiler uydurarak Tanrı’nın kanununu kendi dileklerine boyun eğdirmeye 
çalıştıkları için ışığa doğru bir tek adım bile atmayan uyuşuk insanları görüyorsunuz. 
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10. Birçok insanın bu devirde kendisini her dinden kurtarıp beni ruhen araması ve benliğinin 
içinde hissettiği bütün özellikleri, yetileri ve yetenekleri geliştirebilmesi için gerekliydi. (205, 6 
– 8) 

Ruhi Eylemde Tanrı’nın Sevgi Kanunu 

11. Size konuşan Tanrınız´dır, benim sesim kanundur. Bugün o sesi bir taşın üstüne 
yontarak yazmaya gerek duymadan veya size sözlerimi insan olarak yollamak zorunda 
olmadan yeniden duyuyorsunuz. Ruhunuza gelen ve yeni bir devrin başlangıcını vahiy eden 
benim tanrısal sesimdir ki, bu devirde insan adaletli olacak, o yaratan Tanrı’yla barışacak ve 
Kutsal Kitap´ta yazılı olduğu gibi arınacak. (15, 8) 

12. Jesus yoluyla size mükemmel talimatı verdim. Doğumdan ölüme kadar benim yaşam 
yolumu inceleyin, o zaman size sevginin canlı ve mükemmel bir şekilde açıklamasını 
göreceksiniz. 

13. Jesus´un aynısı olmanızı istemiyorum, çünkü O´nda sizin ulaşamayacağınız bir şey 
vardı: İnsan olarak mükemmel olmak. O´nun içinde Tanrı’nın kendisi sınırlı olarak vardı. Ama 
size yine de Jesus gibi olmaya özen gösterin diye söylüyorum. 

14. Benim ebedi kanunum size hep bu sevgiden bahsetti. Size İlk Devirde: “Tanrı’yı bütün 
kalbinle ve bütün ruhunla sev” ve “İnsanları kendin gibi sev” dedim. 

15. Daha sonra size bu ilham verici sözleri: “Babanız sizi sevdiği gibi, siz de kardeşlerinizi 
sevin”; “Birbirinizi sevin” diye verdim. 

16. Bu devirde size Tanrı’yı bütün yaratılmış şeylerden daha çok sevin, O´nu her var olan 
şeyde ve Tanrı’da var olan her şeyi sevin diye vahiy ettim. Çevrenizdeki insanlara merhamet 
ve bir kez daha merhamet gösterin ki, Baba’yı bütün görkemiyle göresiniz; çünkü merhamet 
sevgidir. (167, 15 – 19) 

17. Size bu ruh öğretisinin dünya dini olacağını bile söylemiyorum; çünkü ben size asla din 
getirmedim, bilhassa kanun getirdim. Kanunumun dünyada zafer kazanacağını ve insanların 
varlığını aydınlatmak için kalıcı geçerliliğe sahip olacağını ve öğretimde açıkladığım gibi onu 
tamamen tanıyın diye sevgi kanunu olacağını size söylemekle yetiniyorum. 

18. İnsanlık, sevmeyi ve gerçek sevgi eylemini yerine getirmeyi öğrenene kadar, birçok 
yanlış sevgi eylemi ve yardımseverlik yapacak. Ruhları daha yüksek bir kavrayışı geliştirene 
kadar ve tek kanunun evrensel ve ebedi ruh öğretisinin – herkesin ulaşacağı  –  sevgi 
kanunu olduğunu nihayet anlayıncaya kadar, birçokları bir mezhepten öbür mezhebe 
geçmek zorunda kalacaklar. 

19. Bütün dinler yok olacaklar ve sadece insanın içinde ve dışında ışık saçan Tanrı’nın 
tapınağının ışığı geriye kalacak. O tapınakta hepiniz itaatin tek ibadetini, sevgiyi, imanı ve iyi 
niyeti sunacaksınız. (12, 63 – 65) 
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Tanrı’nın Kanunlarına İtaatsizlik ve Onun Sonuçları 

20. Bu sabah merasimli anmada size soruyorum: Musa Peygamber yoluyla insanlığa 
yolladığım kanunuma ne yaptınız? O kanunlar yoksa sırf o zamanlarda yaşayan insanlara mı 
verildi? 

21. O kutsanmış tohumun insanların kalbinde olmadığını aslında size söylüyorum, çünkü 
insanlar beni sevmiyorlar, ne de birbirlerini seviyorlar; ne anne-babalarına saygı 
gösteriyorlar, ne de başkalarının malına; buna karşın birbirlerini öldürüyorlar, zina ediyorlar 
ve kendilerine utanç getiren şeyler yapıyorlar. 

22. Her ağızdan çıkan yalanı duymuyor musunuz? Bir halkın öbür halkın barışını çaldığının 
farkında değil misiniz? Ve buna rağmen insanlık beni tanıdığını söylüyor. İnsanlar 
kanunlarımı tamamen unutmuş olsaydılar, onlardan ne olurdu? (15, 1 – 3) 

23. Jesus, “İkinci Devirde” Yeruşalim´e girdiği zaman, duaya ve Tanrı’yı sevmeye adanmış 
olan tapınağı pazar yerine çevrilmiş olarak buldu. Usta, hırsla tapınağın kutsallığını böylece 
bozan insanlara: “Babam´ın evi pazar yeri değil” diye onları oradan kovdu. Bu kovulanlar, 
insan ruhunu Tanrı’nın kanununu yerine getirmeye yöneltmek için görevli insanlardan daha 
az suçluydular. Rahipler, tapınağı makam hırsının ve haşmet sevgisinin egemen olduğu bir 
yere çevirmişlerdi. Bu egemendik yıkıldı. 

24. Bugün kanunumun kutsallığını bozanları cezalandırmak için kamçı kullanmıyorum. Fakat 
kendi hatalarının insanlarda hissedilebilmesi için izin verdim öyle ki, onun anlamını bilsinler 
ve beni kanunumun bükülmez ve değişmez olduğunu anlasınlar. İnsanlara doğru yolu 
gösterdim. Eğer o yoldan uzaklaşırsa, kendisini adaletli bir kanunun ağırlığına maruz bırakır. 
Çünkü o kanunda sevgim kendisini gösterir. (41, 55 – 56) 

25. Tapınağımı yeniden inşa edeceğim – duvarsız bir tapınak ve kuleler, çünkü o insanların 
kalbindedir. 

26. Babil´in kulesi hâlâ insanlığı bölüyor, fakat onun temelleri insanların kalbinde yıkılacak. 

27. Putperestlik ve dini yobazlık ayni şekille yüksek kulelerini inşa ettiler, ama çatladılar ve 
yıkılmak zorunda kalacaklar. 

28. Size doğrusunu söyleyeyim, benim kanunlarım – hem Tanrı’nın, hem de insanların – 
kutsaldır ve onlar dünyayı yargılayacaklar. 

29. İnsanlık kendisinin putperest olduğunu sanmıyor, fakat size doğrusunu söyleyeyim, o 
hâlâ altından dana heykeline tapıyor! (122, 57) 

30. Erdem olmadığı için kargaşalık geri geldi ve erdemin olmadığı yerde hakikat olamaz. 
Bunun nedeni Baba’nın Musa´ya verdiği kanunun gücü olmadığından ve Jesus´un öğretisi 
sadece geçmiş zamanlarda uygulanabilir olduğundan değildir. İkisi de ruhi içeriği bakımından 
ebedi kanundur. Fakat onların bir kaynak olduğunu ve o kaynağın suyunu içmeye hiç 
kimsenin zorlanmadığının farkına varın ve bilhassa o sevgi kaynağına yaklaşanların kendi 
dileğiyle yaklaştıklarını anlayın. (144, 56) 
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31. Talimatlarımı doğru yorumlayın; sizin acılarınızı dünyada gördüğüm zaman,  ruhumun 
sevinebildiğini düşünmeyin veya size sevinç veren şeyleri sizden almakla zevk duyduğumu 
sanmayın. Size kanunlarımı kabul edip onlara saygı göstermeniz için geliyorum, çünkü onlar 
sizin saygı ve değer vermenize layıktır ve onlar size, ona uyarsanız, huzur getirir. 

32. Tanrı’ya ait olanı Tanrı’ya vermenizi, “imparatora” ait olanı “imparatora” vermenizi 
öğrettim. Fakat bugünün insanları için sadece “imparator” vardır, Rab´be sunacak hiç bir 
şeyleri yoktur. Eğer hiç olmazsa dünyaya gerekli olanı verseydiniz, acılarınız daha az olurdu. 
Ama her şeyi yapmasına izin verdiğiniz imparator size anlamsız kanunlar dikte etti, sizi köle 
yaptı ve size hiç bir şey karşılık olarak vermeden canınızı alıyor. 

33. Benim kanunumun nasıl da farklı olduğunu, ne bedeni, ne de ruhu bağımlı yaptığını 
düşünün. O sizi sadece sevgiyle teşvik edip iyimserlikle yönetir. Her şeyi çıkarsız ve bencillik 
etmeden verir, sizi ödüllendirir ve zamanla karşılığını verir. (155, 14 – 16) 

En Önemli Kanunun Yerine Gelmesi 

34. Rab size: “Tanrı’yı bütün kalbinle ve ruhunla sev ve insanları kendin gibi sev” dediği 
zaman ve Usta size sevgi öğretisinin vaazını verdiği zaman, ayni kaynaktan çıkan o ruhi ses 
sizin sevgi kanununa sarılmanızı söylüyor. Çünkü o dünyanın ordularının bile sahip olmadığı 
güce sahiptir. Ve o gücün fetihleri emin ve sürekli olacaktır, çünkü sevginin temelinin üstüne 
inşa ettiğiniz her şey sonsuz yaşama sahip olacaktır. (293, 68) 

35. Size ruhun gerçek yaşamını gösteriyorum öyle ki, haksız tehditler içinde yaşamayın ve 
kanunumu sadece ceza korkusundan ötürü uygulamayın. Size öyle konuşanlar sözlerimin 
yorumunu yanlış edenlerdir. 

36. Kanunumu kavrayın, o karmaşık veya anlaşılması zor değildir. O kanunumu bilenler ve 
ona göre davrananların hiçbirisi mahvolmayacaklar, ne de yanlış sözlere veya önceden 
bildirilere, yanlış düşüncelere ve kötü yorumlara yer verecekler. 

37. Kanunum basittir, gitmeniz gereken yolu hep gösterir. Bana güvenin, sizi parlayan beyaz 
şehre, kapılarını sizin gelişinizin bekleyişiyle açık tutan, size vaat edilmiş olan ülkeye 
götürecek olan yol benim. (32, 9) 

38. Siz kanunlarımı uygulamakla sağlığı, mutluluğu ve yaşamı bulabileceğinizden ne zaman 
nihayet emin olacaksınız? 

39. Siz, maddi yaşamda sağ kalmanız için uymanız gereken belli prensipler olduğunu kabul 
ediyorsunuz. Ama ruhsal yaşamda da uyulması gereken, insanın sonsuz yaşama ulaşması 
için Tanrı’nın planında var olan prensipler olduğunu unuttunuz. (188, 62) 

40. Sadece kurtuluşunuzun bende olduğunu hatırlayın. Geçmiş zamanlarda, şu anda ve 
gelecekte kanunum yoldur ve ruhunuzun kılavuzudur ve olacaktır. 

41. Kanunuma bağlı kalmakla kutsananlara ne mutlu, çünkü onlar yol kavşaklarında asla 
yanılmayacaklar. Onlar vaat edilen ülkeye ulaşacak ve zafer şarkısını söylemeye 
başlayacaklardır. (225, 31 – 32) 
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42. Kavramanız ne kadar büyük olursa, bana sevginiz de o kadar büyük olacağını biliyorum. 

43. Eğer ben size: “Beni sevin” diyorsam, onunla size: “Hakikati sevin, iyi olanı sevin, ışığı 
sevin, birbirinizi sevin, gerçek yaşamı sevin” demek istediğimi bilin. (297, 58 – 58) 

44. Sizi sevdiğim gibi, birbirinizi ve de kendinizi sevmenizi istiyorum. Çünkü size sadece belli 
sayıda insanları yönetmeyi ve yönlendirmeyi emanet etmedim, bilhassa bana karşı olan ilk 
göreviniz kendinize dikkat etmenizdir. Tanrınız´ın yaşayan kopyası olduğunuzu bilerek 
birbirinizi sevin. (133, 72) 

45. Dünyada halkıma emanet ettiğim misyon büyük ve çok müşküldür. Ondan dolayı her 
devirde size ilham vermek için ve kanunlarımın içeriğini daha fazla beyan etmek için size 
uğradım. 

46. Sevginin, iyiliğin ve adaletin kanunu her devirde getirdiğim ruhi mirastır. Dersten derse 
insanlığın kanunlarımı bir tek kanunla birleştirilebildiğini anlamasına çabaladım. O da sevgi 
kanunudur. Yaşamın kaynağı olan Baba’yı sevin. Baba’nın bir parçası olan insanları sevin. 
Rab´bin yarattığı ve düzenlediği her şeyi sevin. 

47. Sevgi nedendir, prensiptir, bilgeliğin, yüceliğin, gücün, yükselişin ve yaşamın tohumudur. 
Yaratan´ın ruh için önceden planladığı gerçek yoldur ki, insan basamaktan basamağa, 
yurttan yurda hep bana daha büyük bir yakınlığı hissetsin. 

48. Eğer insanlık başlangıçtan beri putperestlik ritüelleri ve fanatizmin pençesine düşmek 

yerine, ruhi sevgi yoluyla Tanrı’ya ibadet etseydi, bugün insanların korku ve sefilliği yüzünden 

gözyaşı vadisine dönüşmüş olan dünya, barış vadisi olurdu. Böylece insan ruhu ölümden 

sonra ruhsal dünyaya ulaşmak için liyakat kazanmış olurdu ki, ölümden sonra orada ruhun 

kendi yolunda gelişmesi gerekir. (184, 35 – 38) 

 

Bölüm 17 - Tanrı´ya Yeni Tapma Şekli                                 

Tanrı’ya Tapma Tarzlarının Gelişmesi 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. İnsanlık Tanrı’ya tapmayı mükemmelleştirme yolunda ne kadar da yavaş gidiyor! 

2. Ne zaman size hep yeni bir dersle gelsem, bu size sizin gelişme seviyenizin çok üstünde 
görünüyor. Fakat size onu kavrayıp hayatınızın bir parçası yapmanız için zaman verdim öyle 
ki, o zaman sürdüğü sürece onu anlayın. (99, 30 – 31) 

3. Tanrı Yahve´nin tapınak kürsüsünde sunduğunuz kurban edilen hayvanlar kabul edildi. 
Fakat o kurban ruhunuz Rab´be doğru yükseltmek için en iyi tarz değildi. Sonra size Jesus 
olarak Tanrı’nın kanunlarını öğretmek için geldim ki, o kanun birbirinizi sevin der. 

4. Size “İkinci Devirde” Jesus´un eylemleriyle bildirdiğim öğretiler bir yandan değiştirildiğini, 
öbür yandan da yanlış yorumlanmış olduğunu şimdi size söylüyorum. Ondan dolayı size 
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önceden bildirdiğim gibi hakikatimi aydınlığa çıkarmak için geldim. Benim kurban olmam 
hayvanların kurban edilmesine engel oldu ve size mükemmel bir şekilde Tanrı’ya tapmayı 
öğrettim. 

5. Bu devirdeki yeni vahiylerim insanlığın sembolik kült şekillerini onların anlamını 
kavramadan uygulamaması gerektiğini sağlayacak, çünkü onlar sadece benim öğretilerimin 
sembolik ifadesidir. (74, 28) 

6. Dua, Tanrı’yla diyaloğa girmek için insanlara ilham olarak verdiğim ruhi bir araçtır. Bu 
nedenle dua başlangıçtan beri size kendisini bir özlem, ruhun bir ihtiyacı ve musibetlere karşı 
bir sığınak olarak kendisini belli etti. 

7. Gerçek duayı bilmeyen, duanın getirdiği mutluluğu, sağlığın kaynağını ve ondaki yardımı 
bilmez. İnsan bana yaklaşma, benimle konuşma ve derdini bana anlatma itkisini içinde 
hisseder; ama o insandaki ruhaniyetin eksikliği, sadece düşüncelerini bana yöneltme 
fedakârlığı ona çok sefil göründüğü için hemen bana maddi bir şey sunmayı arar, çünkü 
bununla bana daha çok hürmet gösterdiğini sanır. 

8. Bu yolla insanlar putperestlik, fanatizm, ritüeller ve dıştan pagan kültlerine kendilerini 
verdiler. Böylece ruhlarını boğup o ruhu Baba´ya direkt kutsanmış dua etme özgürlüğünden 
mahrum bıraktılar. Sadece acılar çok şiddetli olduğu zaman ve ıstırap insanın son tahammül 
gücüne ulaştığı zaman, ruh kendisini özgürlüğe kavuşturur, formaliteleri unutur, putlarını 
yıkar ve Babası´na bütün kalbinin derinliklerinden: “Babam, Tanrım!” diye bağırarak kendisini 
yukarıya doğrultur. 

9. Materyalizmin bu devrinde halkların birbirlerine karşı nasıl savaş açmakla meşgul 
olduğunu görüyor musunuz? Fakat birçok insanın orada tam savaşın ortasında duanın 
gizemini keşfettiklerini size söylüyorum ki, kalpten kaynaklanan ve acil imdat, ağıt ve bana 
yalvarış dolu rica olarak ulaşan o duadır. 

10. Sonra onlar rica ettikleri mucizeyi yollarında gördükleri zaman, Tanrı’yla konuşmanın 
ruhun dili haricinde hiçbir başka şekilde mümkün olmadığını bildiler. (261, 22 – 24, 27) 

Tanrı’ya Bağlılık Olmadan ve İmansız Sahte Dualar 

11. Ah benim her dinden çocuklarım, ruhun en asil duygularını öldürmeyin ve ruhu dıştan 
geleneklerle ve pagan ibadetleriyle kabullendirmeye çalışmayın. 

12. Bakın: Eğer bir anne sevdiği küçük çocuğuna maddi hiç bir şey verecek durumda değilse, 
o anne çocuğunu bağrına basar, sevgiyle kutsar, öpücükler yağdırır, ona sevgiyle bakar, 
gözyaşlarıyla yıkar; fakat onu boş sevgi davranışlarıyla asla kandırmaz. 

13. Tanrısal Ustanız olan benim sizin pagan kült ibadetleriyle yetindiğinizi tasdik ettiğimi nasıl 
olur da düşünebilirsiniz? O ibadetler her ruhi değerden, her hakikatten ve sevgiden 
mahrumdurlar. Onlarla ruhlarınızı aldatmaya çalışıyorsunuz. Aslında o ruh hakikat hakkında 
hâlâ bilgisizse, onu Tanrı’ya yaklaştı diye inandırmaya çalışıyorsunuz. (21, 20 – 21) 

14. Dua, Tanrı’nın insanlara verdiği hediyedir ki, o ruhen yükselmek için bir merdiven olarak 
hizmet etsin, o silah olarak onunla kendisini savunsun, kitap olarak ona bilgi versin ve 
balsam olarak onun her hastalığına şifa getirsin. 
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15. Gerçek dua yeryüzünden kayboldu; insanlar artık dua etmiyorlar ve dua etmeye 
çalışırlarsa, ruhlarıyla benimle konuşmak yerine, sadece dudaklarıyla dua ediyorlar. Duada 
boş sözler, ritüeller ve sahtekârlık sanatını kullanıyorlar. Eğer insanlar duada Jesus´un 
öğretmediği tarzlar ve uygulamalar kullanırlarsa, nasıl mucizeler görmek istiyorlar? 

16. Gerçek duanın insanlara geri dönmesi gereklidir ve onu size yeniden öğreten benim. (39, 
12 – 14) 

17. Dua etmeyi öğretin, Tanrı’yla diyaloğa girmesi gereken ruhunuzun olduğunu çevrenizdeki 
insanlara açıklayın ki, onlar da dualarının hemen hemen hep vücudun feryadı, korkunun 
ifadesi, imanının kıtlığının, isyanının ve bana karşı şüphesinin ispati olduğunu kabul etsinler. 

18. Çevrenizdeki insanlara benim ruhumu etkilemek, onlara acımamı ve merhamete gelmemi 
sağlamak için vücutlarına acı çektirmek veya zarar vermek zorunda olmadıklarını anlatmaya 
çalışın. Vücutlarına acı çektirenler ve ceza verenler hangi fedakârlıkların beni hoşnut ettiğini 
zerre kadar bilmedikleri için yaparlar, ne de Babanız olan benim sevgimin ve merhametimin 
boyutlarını düşünebilirler. 

19. Size merhamet etmem için gözlerinizde gözyaşlarının, kalbinizde acıların olmasının 
gerektiğini mi sanıyorsunuz? Bu da bana sert, duygusuz, vurdumduymaz ve bencil olmanın 
sucunu atmış olmanız anlamına gelir. Bu hataların sevdiğiniz Tanrı’da olduğunu düşünebilir 
misiniz? 

20. Beni tanımaya ne kadar da az çalıştınız! Bunun nedeni ise aklınızın ruhunuzla ahenk 
içinde düşünmesini öğretmemiş olmanızdır. (278, 17 – 20) 

21. Dünyayı bugün bir an için arkanızda bırakın ve bana ruhen gelin. 

22. Yüzyıllar boyunca insanlar doğru şekilde dua etmeyi beceremediler. Ondan dolayı 
ruhlarıyla değil,  duyularıyla dua ettikleri için ne güçlendiler, ne de kendi hayat yollarını 
sevgimle aydınlattılar. 

23. İnsanın ona eğilimli olduğu putperestlik bir zehir gibiydi. İnsana içten duanın verdiği ruhi 
sevinci tatmasına o izin vermedi. 

24. Dua etmesini bilmedikleri için insanlar ne kadar çok sefillik çekmek zorunda kaldılar! 
Öğrenciler, bu sadece doğaldır. Çünkü eğer insanın, ruhunda var olan yaşam kaynağına 
yaklaşabilmesi için hiçbir şeyi yoksa hayatın denemelerine dayanabilmesi için insan hangi 
ruhi güce sahip olabilir? Beni doruklarda ve ışıkta bulmak için yükselebilmesine rağmen, 
insanlık beni uçurumların dibinde ve gölgelerde arıyor. 

25. Keşke insanlar bu devirde duanın gücünü kavrasaydılar, ne kadar çok olağanüstü 
eserleri başarırlardı! Ama insanlar materyalizm çağında yaşıyorlar ve Tanrı’ya dokunabilmek 
ve görebilmek için O´nu maddeleştirmeye çalışıyorlar. (282, 61 – 64) 

Gerçek Dua 

26. Dua edenleri kutsuyorum. Duaları ne kadar ruhaniyet dolu olursa, o kadar çok huzur 
hissetmelerini sağlıyorum. 
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27. Bunu kolayca açıklayabilirsiniz; çünkü dua etmek için ve Tanrı’nın varlığını hissetmek için 
kim resimlerin ve eşyaların önünde diz çökmek gereksinimini duyuyorsa, o Baba’nın varlığını 
kalbinde ruhen hissedebilmeye ulaşamayacak. 

28. Eskiden “Görmeden inananlara ne mutlu!” dedim ve şimdi size yine söylüyorum; çünkü 
gözlerini dünyevi şeylere kapatanlar, onları ruhi şeylere acarlar. Benim ruhen yanında 
varlığıma kim inanıyorsa, onu hissetmesi ve ona sevinmesi gerekir. 

29. Beni doğrudan doğruya duayla kalplerinde hissetmekle veya ruhtan ruha bana dua 
etmekle – bunların ikisi de aynıdır – gelen ruhun sevincinden dünyanın insanları kendilerini 
ne zaman mahrum etmeyi bırakacaklar? Işığım insan hayatını aydınlattığında, hakikati 
öğrendiğinde ve hatalarının farkına vardığı zaman.  

30. Şimdi dua etmenin ve meditasyon yapmanın uygun zamanıdır, fakat fanatizmden ve 
putperestlikten uzak bir duayla ve sakin ve derin derin Tanrı’nın sözlerini düşünmekle 
olmalıdır. 

31. Her saat ve her yer duaya uygundur. Talimatlarımda asla size dua için uygun olan 
yerlerin ve anların belirlendiğini söylemedim. Ruhunuz içinde yaşadığınız dünyadan daha 
büyükken, dünyada belli yerleri dua için aramak neden? Ben sınırsızken, beni resimlerde ve 
sınırlı yerlerde sınırlamak neden? 

32. İnsanların ruhi yoksulluğunun ve dünyevi talihsizliklerinin en önemli nedeni kusurlu bir 
şekilde dua etmeleridir. Ondan ötürü bu (doğru) dua bilgisi bütün insanlığa ulaşmalıdır. (279, 
2 – 7) 

33. Ayni dikkatle hep dua etmiyorsunuz. Ondan dolayı da ayni barışı veya ayni ilhamı 
hissetmiyorsunuz. 

34. İlham aldığınız ve düşüncelerinizin yükseldiği zamanlar vardır. Bir de tamamen duygusuz 
kaldığınız zamanlar vardır. Mesajlarımı hep ayni şekilde nasıl almak istiyorsunuz? 
Duygularınızı ve vücudunuzu bile dua anında ruhunuzla birlikte çalışması için eğitmelisiniz. 

35. Ruh benimle bağlantı kurmaya hep hazırdır; ama onun dua anında yükselebilmesi ve 
maddi dünyada çevresini saran her şeyden kendisini serbest bırakabilmesi için vücudunun iyi 
durumda olması gereklidir. 

36. Gerçek duaya ulaşmak için çabalayın; çünkü dua etmesini bilen, içinde barışın, sağlığın, 
ümidin, ruhi gücün ve sonsuz yaşamın anahtarını taşır. 

37. Kanunumun görünmez kalkanı onu takiplerden ve tehlikelerden koruyacaktır. Yolunu 
kesen düşmanlarını yenmek için ağzında görünmez bir kılıç taşıyacak. Fırtınada yolunu 
deniz feneri aydınlatacak. Ne zaman ihtiyacı olsa, ister kendisi için olsun, isterse başka 
insanların iyiliği için devamlı bir mucize ulaşılabilir durumda olacak. 

38. Dua edin, ruhun bu yüce yeteneğini uygulayın, çünkü geleceğin insan hayatını harekete 
geçirecek olan bu kudrettir – her insan  (kendi) ruhundan (benim) ruhuma bağlantıyı 
kurmayın başaranlar. 
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39. Aile babaları, dua yoluyla çocuklarını yetiştirmek için ilham alacaklar. 

40. Hastalar, dua yoluyla sağlığa kavuşacaklar. Yöneticiler büyük problemlerini duada ışığı 
aramakla çözecekler. Bilim adamları ayni şekilde dua yeteneği sayesinde vahiyler alacaklar. 
(40, 40 – 47) 

41. Öğrenciler: “İkinci Devirde” elçilerim nasıl dua etmeleri gerektiğini bana sordular ve ben 
onlara sizin “Göklerdeki Babamız Duası” diye bildiğiniz o mükemmel duayı öğrettim. 

42. Şimdi size söylüyorum: Bu duadan ilham alın, anlamından, alçakgönüllülüğünden ve 
ondaki imandan öyle ki, ruhunuz benim ruhumla diyaloğa girsin. Çünkü o zaman fiziki 
dudaklar kutsanmış sözleri söylemeyecekler, bilhassa ruh kendi diliyle bana konuşacak. 
(136, 64) 

43. Sırf dudaklarınızın bana “Baba” demediğine dikkat edin, çünkü birçokları mekanik olarak 
söylemeye alışmışlar. “Göklerdeki Babamız, adın kutsansın” diye konuştuğunuz zaman, bu 
duanın kalbinizin derinliklerinden gelmesini istiyorum. Her cümleyi derin derin düşünmenizi 
istiyorum ki, sonra ilhamla ve benimle mükemmel bir şekilde beraber olun. 

44. Ben size çocuğu Babası´na yaklaştıran kudretli ve mükemmel duayı öğrettim. Eğer siz 
“Baba” kelimesini güçlü his ve derin hürmetle, yükseliş ve sevgiyle, iman ve ümitle 
söylerseniz, mesafeler azalır, uzay yok olur, çünkü bu ruhtan ruha diyalogda, ne Tanrı sizden 
uzaktadır, ne de siz O´ndan uzaktasınız. Böyle dua edin ve kalbinizde sevgimin huzurunu bol 
bol alacaksınız. (166, 52 – 52) 

Mükemmel Duanın Dört Değerlendirme Şekli 

45. Ruhi mükemmelliğe çok çok ulaşmaya çalışın. Bu hedefe ulaşmak için size yolu 
gösterdim. Her maddi silahtan daha üstün “silah” olan duayı size hayat yolunuzda kendinizi 
sinsice kalleşliğe karşı savunmanız için emanet ettim. Ama en iyi silaha, benim kanunumu 
yerine getirdiğiniz zaman, sahip olacaksınız. 

46. Dua nelerden oluşur? Dua ricadır, başkaları için rica etmektir, Tanrı’ya tapmak ve ruhi 
bakıştır. Onun bütün parçaları önemlidir ve bir parçası öbür parçadan çıkar. Çünkü size 
doğrusunu söyleyeyim: Rica, insanın bana rica etmesinden, onun dileklerini yerine 
getirmemden, arzularını – hayatında en önemli ve en yararlı olduğunu sandığı şeyleri - tatmin 
etmemden ibarettir. Ve gerçekten size söylüyorum, çocuklarım, Baba ricanızı duyup her 
birinize ne zaman onun iyiliğine faydalıysa, en çok ihtiyacı olan şeyi verir. Fakat sizin 
ruhunuzun kurtuluşuna zıt olan şeyleri rica etmekten sakının. Çünkü sadece vücutlarının 
zevki ve geçici egemenlikler için maddi mallar rica edenler, ruhlarının zincire vurulmasını rica 
etmiş olurlar.  

47. Vücudun zevki sadece acılar getirir – sırf bu dünyada değil, bilhassa öbür dünyaya 
girişten sonra ruhsal dünyada da, çünkü fiziksel dileklerin etkisi öbür dünyaya bile ulaşır. Ve 
ruh kendisini o dileklerden serbest bırakamadığı için o özlemlerle ıstırap çekecek. Madde (et 
ve kemikli insan) olarak yaşamını sürdürmek için tekrar tekrar dünyaya insan olarak gelmek 
isteyecek. Ondan dolayı, çocuklarım, sadece ruhunuzun huzuruna faydalı şeyleri benden 
gerçekten dileyin. 
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48. Duanın ikinci tarzı, bir başkası için rica etmek insanlara sevgiden kaynaklanır. O sevgi, 
dünyaya geldiğim zaman, size Ustanız olarak öğrettiğim sevgidir. Uzak ve yakın kardeşleriniz 
için, çeşitli milletlerde savaşın sonuçlarının ıstıraplarını çekenler için ve geçici hükümdarların 
diktatörlüğüne katlananlar için dua edin. 

49. Hazırlanın çocuklarım, insanlar için duayla rica edin, ama bu ricada rica etmesini bilmeniz 
gerekir, çünkü önemli olan ruhtur. Eğer bir kardeş, anne-babanız veya çocuklarınız hastaysa, 
onlar için duayla rica edin, eğer ruh bunu istemiyorsa, ama onların hayatta kalmaları için ısrar 
etmeyin. Daha ziyade o ruhun özgürlüğe kavuşmasını, ıstıraplarından arınmasını ve ağrıların 
onun ruhen yukarıya doğru gelişmesine yardımcı olmasını dileyin. Ondan dolayı Usta size 
“İkinci Devirde”: “Baba, senin dileğin olsun!” demesini öğretti. Çünkü Baba herhangi bir 
çocuğundan daha iyi ruhun neye ihtiyacı olduğunu bilir. 

50. Duanın üçüncü şekli, tanrısal Ruh´a tapmak mükemmel olan her şeye tapmak anlamına 
gelir; çünkü bu dua şekliyle bütün uzayı kapsayan mükemmellikle, sevgiyle birleşebilirsiniz. 
Tapmada hepinizin ulaşması gereken mükemmel duruma ulaşabilirsiniz ve o sizi ruhi bakışa 
yöneltir ki, ikisi birlikte sizi tanrısal Ruh´la, sonsuz yaşam kaynağıyla birleşmeye götürür. O 
kaynak Baba’nın krallığına ulaşmak için her gün güç verir. 

51. Böyle dua edin: Rica duasıyla başlayarak ruhi bakışa kadar. Bu size kudret verecek. 

52. Hazırlandıysanız, sadece kendiniz için değil, bilhassa insanlara yardım etmek için bu 
yoldan gidin. Çünkü ruhta gelişmenize kendiniz için ulaşamazsınız, ayrıca bütün insanlığın 
kurtuluşa ulaşması için çabalamalısınız. (358, 10 – 17) 

Konuşmadan Kalbin Aniden Duası 

53. Halk, bu Kutsal Ruh´un sesidir, Tanrı’nın insan zekâsı yoluyla size yeni bir kanun ve 
öğreti beyan etmeyen, bilhassa yeni, ileri, spritüal ve mükemmel bir şekilde Baba´yla 
diyaloğa girmeniz, O´na ulaşmanız ve hürmet göstermeniz için ruhen beyanıdır. (293, 66) 

54. Sözlerimi duyan ve onların büyük yorumcuları olan ne kadar çok insan vardır. Fakat onlar 
öğretimin eylem-öğrencileri değildirler ve size: “Birbirinizi sevin” diyen Tanrı’nın kanununu 
yerine getirmezler. 

55. Buna karşın benim talimatlarımın sadece bir atomunu pratikte uygulayanların ne kadar 
kolay değiştiklerine bakın. Buna bir örnek istiyor musunuz? 

56. Bana ömrü boyunca söz-dualarıyla beni sevdiğini söyleyen birisi vardı. Öyle dualar ki, 
başkaları tarafından ifade edilmiş, kendisinin bile anlamadığı, çünkü o anlamını bile 
anlamadığı sözlerden oluşuyordu. Fakat zamanla gerçek tarzda nasıl dua edildiğini, eski dua 
alışkanlıklarını bir yana bırakarak anladı. Kendisi ruhunun derinliklerine konsantre olarak 
düşüncelerini Tanrı’ya yolladı ve ilk defa Tanrı’nın yanında varlığını hissetti. 

57. Rabbi´ne ne söyleyeceğini bilemiyordu. Hüngür hüngür hıçkırıklarla ağlamaya başladı. 
Aklında sadece: “Babam, sana ne söyleyebilirim, seninle konuşmasını bilmiyorum ki?” diyen 
bir cümle şekillendi. 

58. Ama o gözyaşları, o hıçkırıklar, içten mutluluk ve şaşkınlığı bile Babası´na o kadar güzel 
bir dille konuşuyordu ki, bu güzelliği ne bir insan dilinde, ne de kitaplarda bulabilirsiniz. 
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59. Rabbi´yle ruhen dua etmeye başlayan insanların dilinin dolaşması yeni konuşmaya 
başlayan küçük çocukların sözlerine benzer. O sözler anne-babalarını mutluluk ve hayranlık 
içinde bırakır, çünkü onlar yaşama doğru yükselen bir yaratığın ilk sözleridir. (281, 22 – 24) 

60. Daha çok gelişmiş olan ruh, insan sözlerinin ruhi düşüncelerini ifadesini zayıflattığını ve 
küçülttüğünü bilir. Ondan dolayı ruh yükselmek ve sadece Tanrı’nın bildiği bir dilde benliğinin 
içinde gizlice taşıdığı gizemi dile getirmek için fiziksel dudakları susturur. (11, 69) 

61. Düşüncelerinizi Tanrı’yı arayışla yukarıya yönelttiğinizi gördüğümde, ruhuma ne kadar 
çok sevinç veriyorsunuz. Size yanınızdaki varlığımı hissettiriyorum ve size barış 
yağdırıyorum. 

62. Beni arayın, benimle konuşun, kendinizi ifade etmek için düşüncelerinizin beceriksiz 
olduğuna aldırmayın; ben onları anlamasını bilirim. İnsanın babasıyla konuşması gibi, 
benimle güvenle konuşun. En iyi arkadaşınızla konuştuğunuz gibi, bana dertlerinizi emanet 
edin. Bilmediğiniz, tanımadığınız her şeyi sorun, size Usta’nın sözleriyle konuşacağım. Ama 
dua edin ki, ruhunuzu bana doğru yükselttiğiniz o kutsanmış anda size verdiğim ışığı, kudreti 
ve barışı alın. (36, 15) 

63. Sessizlikte bana dertlerinizi anlatın, özlemlerinizin sırrını verin. Her şeyi bilmeme rağmen, 
ruhunuzun Baba´yla mükemmel diyaloğu kuruncaya kadar, azar azar kendi duanızı ifade 
etmenizi istiyorum. (110, 31) 

64, Dua, duruma göre kısa veya uzun olabilir. Dilerseniz, eğer vücudunuz yorulmazsa veya 
başka vazife dikkatinizi gerektirmezse,  bir saat boyunca ruhi mutluluk içinde geçirebilirsiniz. 
Eğer size aniden sürpriz olarak gelen bir sınavdaysanız, duanız bir saniyelik kısa bir dua 
olabilir. 

65. Bana ulaşan aklınızın duayı şekillendirdiği sözler değildir, bilhassa sevginiz, imanınız 
veya zor durumunuzla kendinizi önümde gösterirsiniz. Ondan dolayı size söylüyorum, zaman 
gelecek, düşünceleri, cümleleri ve fikirleri ifade etmek için vaktiniz olmayacağı için duanız 
sadece bir saniye sürecek. 

66. Beni her yerde arayabilirsiniz, çünkü benim için yer önemsizdir. Aradığım sizin 
ruhunuzdur. (40, 36 – 38) 

67. İkinci Devirde bir kadın Jesus´a Tanrı’ya tapma yerinin Yeruşalim olup olmadığını 
sorduğunda, Ustası ona: “Zaman gelecek, Tanrı’ya tapma yeri ne Yeruşalim´de, ne de bir 
başka yerde uygun olacak, çünkü O´na ruhen ve hakikatle tapılacak” yani ruhtan ruha diye 
yanıtladı. 

68. Öğrencilerim onlara dua etmeyi öğretmemi rica ettiklerinde, onlara örnek olarak 
“Göklerdeki Babamız” diye adlandırdığınız duayı verdim. Böylece onlara gerçek ve 
mükemmel duanın Jesus´un duası gibi aniden kalpten çıkan ve Baba´ya kadar ulaşan dua 
olduğunu anlatmaya çalıştım. Dua itaat, alçakgönüllülük, suç itirafı, minnettarlık, iman, ümit 
ve hürmet içermelidir. (162, 23 – 24) 
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Günlük Dua 

69. Sevgili öğrenciler: Her gün ruhen dua edin ve bütün iyiniyetinizi mükemmelleşmek için 
sarf edin. 

70. Düşünün: Ustanız´la içten birliğe ulaşmaktan ve o anda sonsuz huzuru duymaktan 
başka, tanrısal ilhamları almak için dua sizin için en iyi fırsattır. O ilhamlarda anlamadığınız 
veya yanlış anladığınız şeylerin bütün açıklamasını bulacaksınız. Bir tehlikeyi önlemek için, 
bir problemi çözmek için ve bir belirsizliği ortadan kaldırmak için yol bulacaksınız. O ruhi 
diyaloğun kutsanmış saatinde bütün duyu organlarınız aydınlanacak ve kendinizi iyilik 
yapmaya daha çok hazır ve daha eğilimli hissedeceksiniz. (308, 1) 

71. Beş dakikadan daha kısa olsa bile, dua etmeyi bırakmayın; fakat duada vicdanınızın 
ışığıyla kendinizi sınavdan geçirin ki,  böylece davranışlarınızı göz önünde bulundurun ve 
hangi yönden kendinizi düzeltmeniz gerektiğini bilin. 

72. Eğer duada ruhen yükselişinizden ötürü zamanın farkına varmazsanız, o ruhen 
gelişmenin bir işareti olacaktır, çünkü bir an olsa bile zamandan dışarı çıkmayı başardınız ki, 
materyalizmin köleleri bu zamanı eğlenceleri veya para çoğaltmak için severler. 

73. Kendisini her gün sınayan insan düşünce tarzını, hayatını, konuşmasını ve hissetmesini 
düzeltir. (12, 30 – 32) 

74. Size dua yoluyla insanın bilgeliğe ulaştığını öğrettim; fakat onun için dualarınızı 
uzatmanızı istemiyorum. Sizden beş dakikalık dua istedim ve kendinizi o anda gerçekten 
Babanız´a teslim etmeniz için duanız kısa olsun demek istiyorum; fakat geri kalan vaktinizi 
insanlara olan ruhi ve maddi görevlere adayın. (78, 52) 

75. Sizin belli bir tarzda hazırlanmanızı öğretiyorum ki, günlük işlerinizin hepsini asil 
duyguların ilhamıyla yapın ve musibetler ve zorluklar sizi durdurmasın, ne de geri 
çekilmenize neden olsun. Eğer gözlerinizi yeni bir günün ışığına açarsanız, öyle dua edin, 
düşüncelerinizle bana yaklaşın, gününüzü ışığımdan ilham alarak planlayın ve şimdi yaşam 
kavgasına başlayın. Güçlü olmaya niyetlenin ve bir an bile itaat ve imana karşı yanlış 
davranmayın. 

76. Size doğrusunu söyleyeyim, hemen yakında direnciniz ve eylemlerinizin sonuçları sizi 
şaşırtacak. (262, 7 – 8) 

Kendine Gelmek İçin Dinlenme Günü 

77. Hemen Birinci Devirde yedinci günü bana adamanızı öğrettim. İnsanlar haftada altı gün 
boyunca dünyevi görevlerine ayırdıkları için en azından haftanın bir gününü Rab´be hizmet 
için ayırması uygundu. Onlardan bana haftanın ilk gününü ayırmalarını istemedim, bilhassa 
haftanın son gününü ki, çektiği zahmetlerden dinlensin ve ruhi bakışa kendisini adasın ve 
böylece ruhuna Babası´na yaklaşma fırsatını dua yoluyla versin. 

78. İnsanın ağır dünyevi yaşam kavgasını unutup – kısa bir süre için olsa bile – vicdanına 
onunla konuşma fırsatı vermek ve ona Tanrı’nın kanunlarını hatırlatmak için dinlenme günü 
verildi ve böylece insan kendisini incelesin, hatalarından pişman olsun ve kalbinde asil 
niyetlerle yolunu değiştirmeye karar versin. 
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79. Şabat Günü (Cumartesi) eskiden dinlenmeye, duaya ve Tanrı’nın Kanunlarını öğrenmeye 
ayrılırdı. Ama halk adetlerini yerine getirirken insanlara karşı kardeşçe duygularını ve 
insanlara karşı ruhi görevlerini unuttu. 

80. Devirler geçti, insanlık ruhen gelişti ve Christus dinlenme günlerinde aktif insan sevgisini 
uygulamayı ve iyi eylemler yapmanızı öğretmek için geldi. 

81. Jesus, size bununla haftanın bir günü kendine gelme ve fiziksel yorgunluğu gidermek için 
ayrıldığını söylemek istiyordu. Fakat siz ruhi misyonu yerine getirmek için ne gün, ne de saat 
önceden belirlendiğini kavrayın. 

82. Usta o kadar çok berraklıkla konuşmasına rağmen, insanlar onlara en uygun günü seçip 
benim Şabat gönünü değiştirdiler. Onların bir kısmı Şabat gününü dinlenme günü olarak 
kabul ederken, diğerleri de Pazar gününü ibadet günü olarak kutladılar. 

83. Bugün size bir kez daha konuşuyorum ve talimatlarım size yeni bilgiler getiriyor. Çok 
tecrübe sahibi oldunuz ve kendinizi geliştirdiniz. Bugün haftanın hangi gününü dünyevi 
zahmetlerden dinlenmek için seçmeniz önemli değildir, ama her gün size gösterdiğim yolda 
gitmeniz gerektiğini bilmeniz önemlidir. Dua için belirlenmiş bir saatiniz olmadığını kavrayın, 
çünkü günün her saati dua ve öğretimi insanların iyiliği için uygulamanız uygundur. (166, 31 
– 35) 

Rica Edin, Size Verilecek 

84. Hepiniz kalbinizde bir yara taşıyorsunuz. Kim benim gibi sizin içinizi bilebilir? Acılarınızı, 
yasınızı, yeryüzünde egemen olan büyük haksızlık ve nankörlükten dolayı moralinizin 
bozukluğunu biliyorum. Dünyada uzun yıllar yaşamış olan insanların çektiği zahmetleri ve bir 
ağır yük gibi olan yaşamın getirdiği yorgunluğu biliyorum. Hayatta yalnız bırakılanların 
hüsranını biliyorum. Hepinize söylüyorum: “Rica edin, size verilecek.” Çünkü ben size 
ihtiyacınız olan şeyleri – ister birlik, huzur, şifa, görev olsun, isterse ışık – size vermek için 
geldim. (262, 72) 

85. Sefillikten korkmayın, o sadece kısa bir süre içindir ve sefillikte dua edin ve Eyüp´ün 
sabrını örnek olarak alın. Bolluk geri gelecek ve o zaman bana teşekkür etmek için yeteri 
kadar söz bulamayacaksınız. 

86. Eğer bir kere hastalık sizi üzerse, ah kutsanmış hasta, ümitsizliğe kapılma; ruhunuz 
hasta değil. Duayla bana yükselin ve imanınız ve ruhen gelişmeniz size vücudunuzun 
sağlığını geri verecek. Size öğrettiğim şekilde, ruhunuzla dua edin. (81, 43 – 44) 

87. Yaşamın sınavlarında kısa bir an dua edin, ama saf ve dürüst bir dua olsun ve siz teselli 
bulacaksınız. Ve Rabbiniz´le ahenk içinde olmayı başarırsanız, size benim dileğim sizin 
dileğiniz, sizin dileğiniz benim dileğim olduğunu söyleyebileceğim. (35, 7)  

88. Dua edin, ama duanız günlük amaçlarınız ve işleriniz tarafından belirlensin, bu sizin en iyi 
duanız olacak. Fakat bir düşüncenizi bir ricanızı dile getirmek için bana yöneltmek isterseniz, 
bana sadece: “Baba, senin dileğin hayatımda gerçek olsun” deyin. Böylece anlayacağınızdan 
ve ümit ettiğinizden daha çok istemiş olursunuz. Bu basit cümle, bu düşünce başka bir 
zamanda dilediğiniz “Göklerdeki Babamız” duasını daha da basitleştirecek. 
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89. Böylece her şeyi rica eden ve en iyi şekilde sizin için konuşan bir duanız var. Fakat 
dudaklarınız o duayı söylemesin, bilhassa kalbiniz onu hissetsin; çünkü söylemek hissetmek 
değildir ve siz onu hissederseniz, bana söylemenize gerek yoktur. Ruhun sesini duymasını 
bilirim ve onun dilini anlarım. Bunu bilmekten başka daha büyük bir sevinç sizin için olabilir 
mi? Yoksa benim ne yapmam gerektiğini sizin bana söylemenize ihtiyacım mı var 
sanıyorsunuz? (247, 52 – 54) 

90. Size başkaları için de dua etmesini ve rica etmeyi öğrettim; ama kendiniz için de rica 
ettiğiniz zaman sizi dinliyorum. O duayı kabul ediyorum. Fakat size söyleyeyim, gelişmemiş 
olduğunuz için ricalarınızı da ona göre ettiğiniz devir geçti. Şimdi dileğim kendinizin 
öğrencilerim gibi davranmanızdır ve bana dua ederken ruhunuzu ve kalbinizi sunmanızdır. 
Fakat bu arada kalbinizi ve ruhunuzu okumama ve dileğimi yerine getirmeme izin verin. (269, 
69) 

91. Eğer bana sorarsanız veya bana rica ederseniz, o zaman bana problemlerinizi detaylı bir 
şekilde anlatırken, aklınızda en iyi ifade edilmiş cümleleri arayıp kendinizi zorlamayın. 
Ruhunuzun o anda kendisini dünyadan uzaklaştırması kalbiniz ve gayeniz temiz ise, size 
verdiğim ilhamı alabilmek için bana yeter. Bana harika sözleri söylemenin benim varlığımı 
içinizde hissetmediğiniz sürece, ne anlamı vardır? Her şeyi biliyorum ve hiçbir şeyi sizi 
anlayabilmem için açıklamanıza gerek yoktur. (286, 9 – 10) 

92. Eğer benim öğretimi kavrayabilirseniz, o size çok memnuniyet verecek, ruhen gelişmenizi 
sağlamak için çok fırsatlar sunacak. Herhangi bir karara varmadan önce, dua etmeyi öğrenin, 
çünkü dua Babanız´a rica etmek için en mükemmel tarzdır, çünkü duada yaşam kavgasında 
galip gelebilmek için ışık ve kudreti dilemiş olursunuz. 

93. Dua ederken, iyiliği kötülükten, yararlıyı yapmamanız gerekenden ayırt ettiren zekânıza 
yakında aydınlanma gelecek ve bu da vicdanın sesini duymak için içten hazırlanmayı 
becerdiğinizin açıkça ispatı olacak. 

94. Zahmetlerinize sabırla katlanın ve eğer yaşam sınavlarının anlamını kavrayamazsanız, 
dua edin ve ben size onun anlamını vahiy edeceğim ki, ona içten evet deyin. (333, 61 – 62, 
75) 

95. Her ne zaman dudaklarınız ve düşünceleriniz bana: “Rab, bana merhamet et, acılarıma 
acı – Rab, affını benden esirgeme” diye seslenirse, o zaman bilgisizliğinizi, şaşkınlığınızı ve 
beni ne kadar az bildiğinizi ispat edersiniz. 

96. Acılarınıza acımamı mı söylüyorsunuz? Çocuklarıma merhamet göstermemi mi rica 
ediyorsunuz? Sizin günahlarınızı affetmem için bana yalvarmanızı mı –  sevgi, hoşgörü, 
merhamet, af ve acıma olan benden mi? 

97. Dünyada taşyürekli ve insanlara zerre kadar acıma duygusu olmayan insanları 
gözyaşlarıyla ve yalvarmakla onlarda merhamet duygusu uyandırmaya çalışırsanız, iyidir. 
Ama o cümleleri ve düşünceleri sizi sevgisinden dolayı ve sizi ebediyen sevmek için yaratmış 
olan Tanrı’yı etkilemek için kullanmayın. (336, 41 – 43) 

98. Dünyada insan yaşamı konusunda Tanrı’nın size hediye ettiği büyük iyiliklerle memnun 

kalın. Ruhunuza ve vücudunuza (maddeye) zarar getirebilecek şeyleri Tanrı’dan dilemeyin. 

Benim size sizin dileyebileceğinizden daha çok verecek şeylerim var. Fakat hayat yolunuzda 



131 
 

sizde eksik olanları bilen benim. Size söyledim: Kanunumu yerine getirmesini biliyorsanız, 

beni bütün görkemimle göreceksiniz. (337, 21) 

 

Bir Başkası İçin Edilen Duanın Lütfu 

99. Sadece sözlerle dua etmeye alışmayın, ruhunuzla dua edin. Bunu da söylüyorum: 
Duanızla kutsayın, insanlara ışık dolu düşüncelerinizi yollayın, kendiniz için duada hiçbir şey 
istemeyin; hatırlayın: Benim davamla ilgilenenler beni üzerlerinde koruyucu olarak 
bulacaklar. 

100. Sevgiyle ektiğiniz tohumları kat kat geri alacaksınız. (21, 3 – 4) 

101. Sırf ıstıraplı denemelerden geçerken dua etmeyin, barış içinde yaşarken de dua edin, 
çünkü o zaman kalbiniz ve düşünceleriniz başkaları ile meşgul olabilecek. Duanızda sırf size 
iyilik edenler için veya size zarar vermeyen insanlar için rica etmeyin; çünkü bu (size iyilik 
yapanlar için dua etmek) takdire değer olmasına rağmen, size zarar verenler için dua 
etmenizden daha önemli değildir. (35, 8) 

102. Şimdi size ne öğretiyorum? Her şeyi ve herkesi kalbinizle ve ruhunuzla kutsayın; çünkü 
öyle kutsayanlar, sıcaklığını herkese veren (göklerdeki) Babası´na benzer. Onun için size 
diyorum: Ruhunuzla, düşüncelerinizle, kalbinizle kutsamayı öğrenin ve huzurunuz, gücünüz 
ve kalbinizin sıcaklığı yolladığınız insanlara – onların çok uzaklarda olduğuna inansanız bile -  
ulaşacak. 

103. Eğer bütün insanlar birbirlerini kutsasalardı, birbirlerini tanımasalar ve birbirlerini hiç 
görmemiş olsalar bile, ne olurdu? Dünyaya mükemmel bir huzur egemen olurdu ve savaşı 
insanlar tasavvur bile edemezlerdi! 

104. Bu mucizenin gerçekleşmesi için ruhunuzu ısrarla erdemde geliştirmelisiniz. Bunu 
imkânsız mı sanıyorsunuz? (142, 31) 

105. Dileyin, size verilecek. İnsanların iyiliği için dilediğiniz her şeyi benden rica edin. Yokluk 
çekenlerle ricanızı birleştirin ve benden rica edin ve size rica ettiklerinizi vereceğim. (137, 54) 

Duanın Gerekliliği 

106. Size hep “Nöbet tutun ve dua edin” diyorum; ama bu iyi niyetli tembihime alışmanızı 
istemiyorum, bilhassa o konuda derin derin düşünüp ona göre davranmanızı istiyorum. 

107. Dua etmenizi buyuruyorum, çünkü dua etmeyenler gereksiz, maddi ve bazen de saçma 
düşüncelere kendilerini verirler ve böylece farkında olmadan kardeş savaşlarını iltimas 
ederek katkıda bulunurlar. Fakat dua ederseniz, düşünceleriniz ışığın kılıcıymış gibi bugün 
birçoğunuzu tutsak etmiş olan karanlığın perdesini ve ayartmaların düğümlerini yırtar ve o 
çevrenizi ruhi güçle besleyerek kötülüğün gücüne karşı etkisini gösterir. (9, 25 – 26) 

108. Bu dünyanın ötesindeki (öbür dünyadaki) özü keşfedebilmesi için duanın ve 
meditasyonun önemini düşünebilmek için insanlar, hep aşırı derecede dünyanın görkemiyle 
meşguldüler. Dua eden Baba´yla konuşur ve sorarsa, O´ndan hemen yanıt alır. İnsanların 
ruhaniyet hakkındaki bilgisizliği az dua etmelerinin sonucudur. (106, 33) 
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109. Siz, ruhunuzun hakkı olan şeyleri ona vermeyi ve dünyaya da dünyanın hak ettiği 
şeyleri vermeyi becereceğiniz zamana doğru ilerliyorsunuz. O devir gerçek duanın ve 
fanatizmden uzak bir şekilde Tanrı’ya tapmanın zamanı olacak ki, size emanet edilenleri 
kaybetmemeyi bileceksiniz. 

110. Eğer insan kendi iradesine göre davranmak yerine, önce duayla Babası´na sorarsa, 
nasıl hata yapabilir? Dua eden Baba´yla bağlantı içinde yaşar, Babası´ndan aldığı iyiliklerin 
kıymetini bilir ve ayni zamanda yaşadığı hayat sınavlarının anlamını ve nedenini anlar. (174, 
2 – 3) 

Dua Etmenin Şifalı Etkileri 

111. Her devirde size dua edin dedim. Bugün size dua yoluyla bilgeliğe ulaşabileceğinizi 
söylüyorum.  Eğer insanlar dua etseydiler, asla size gösterdiğim ışığın yolunu 
kaybetmezlerdi. Dua yoluyla hastalar şifa bulmuş olurdu, imansız insanlar artık olmazdı ve 
huzur ruhi yaratıklara geri dönerdi. 

112. Eğer insan benim lütfumu geri teptiyse, nasıl mutlu olabilir? Yoksa o sevgi, merhamet 
ve uysallığın insancıl yaşamın nitelikleri olmadığını mı sanıyor? (69, 7 – 8) 

113. Sevgi içermeyen sözün, ne yaşam, ne de güce sahip olduğunu bilin. Sevmeye nasıl 
başlayabileceğinizi ve kalbinizde o hissin uyanması için ne yapmanız gerektiğini bana 
soruyorsunuz. Size söylüyorum: Başlamanız gereken dua edebilmektir. Dua sizi Ustanız´a 
yaklaştıracak ve o Usta benim. 

114. Duada teselli, ilham ve kudret bulacaksınız. Tanrı’yla şahitsiz ve aracısız samimi 
konuşma size harika hoşnutluk hediye edecek. Tanrı ve ruhunuz samimiyetin o tatlı anında, 
diyaloğunda ve kutsamalarında birleşmiş olur. (166, 43 – 44) 

115. Her ne zaman bir sırdaşa, iyimser arkadaşa ihtiyacınız olursa, bana yönelin ve 
kalbinizdeki dertlerinizi bana bırakın ve ben aradığınız çözümü, en iyi yolu tavsiye edeceğim. 

116. Eğer ruhunuz yüklerden büküldüyse, o günah işlediğinizden ötürüdür. Sizi kabul 
edeceğim ve yargım size iyi niyetli olacak. Düzelme niyetinizi güçlendireceğim ve 
kaybettiğiniz güçleri geri vereceğim. 

117. Sadece talimatlarımı uygulamanız sizin affınızı koruyacak ve size ruhi ve fiziksel 
sağlığınızı sağlayacak. Kazandığınız tecrübe azar azar ruhunuzda biriktirdiğiniz ışık olacak. 
(262, 20 – 21) 

118. Uyanık bir ruh Rab´bin onun için çizdiği yoldan asla sapmaz ve o mirasını ve 
yeteneklerini kullanmasını yukarıya doğru gelişmeye ulaşıncaya dek bilir. 

119. Bu yaratık (ruh) hayatın sınavlarında ilerlemelidir, çünkü o tedbirli yaşar ve asla 
maddenin (fiziksel isteklerin) ona egemen olmasına izin vermez. Nöbet tutan ve dua eden 
hayat krizlerinden hep başarıyla çıkacak ve hayat yolunu sağlam adımlarla atacak. 

120. Nöbet tutmayı ve dua etmeyi unutan insanın davranışı nasıl da farklıdır! Gönüllü olarak 
onun içine koyduğum inanç, sevgi ve bilginin ışığından kendisini en iyi silahlarla 
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savunmaktan vazgeçer. Ona ilham, vicdan ve rüya yoluyla konuşan içindeki sesi duymayan 
o (dua etmeyen) insandır. Ama onun kalbi ve aklı o dili anlamaz ve kendi ruhunun mesajına 
inanmaz. (278, 2 – 3) 

121. Dua, sorularınızla, dertlerinizle ve ışığa olan dileğinizle bana gelmeniz için ruhunuza 
beyan edilen yöntemdir. Bu diyalog sayesinde şüphelerinizi atabilir ve herhangi bir gizemi 
saklayan perdeyi yırtabilirsiniz.  

122. Dua, gelecek devirde gelişecek ve insanlar arasında meyve verecek olan ruhtan ruha 
bir diyaloğun başlangıcıdır. 

123. Bugün beni dinleyen bu halka bunların hepsini vahiy ettim ki, o ruhen gelişme 
zamanında yolu hazırlayıcı olsun. (276, 18 – 19) 

Duanın Gücü 

124. Eğer içinizden birisi dua ederse, o düşünceleriyle ruhsal dünyada neye ulaştığının 
bilincinde değildir. Ondan dolayı, birisi için dua edince – savaşta birbirlerini öldüren milletler 
için – ruhunuz o anda kötülüğe karşı düşünceleriyle savaştığını bilesiniz ve barış, mantık, 
adalet ve iyilik dileğiniz olan kılıcınız nefretin, intikamın ve kibirin kılıcına saplanır. 

125. Şimdi insanların duanın gücünün bilincine varma zamanı geldi. Duanın gerçekten güç 
ve ışığa sahip olması için onu sevgiyle yukarıya yollamanız gereklidir. (139, 7 – 8) 

126. Duada birleşen düşünceler ve ruh insanda insancıl güçten daha güçlü bir kudret yaratır. 

127. Duada zayıflar güçlenir, korkaklar cesaretlenir, bilgisizler aydınlanır ve çekingenler 
serbestleşir. 

128. Eğer ruh, gerçek duaya ulaşabilmek için akılla ahenk içinde etkinliğini gösterebiliyorsa, 
o zaman o görünmez asker olur, belli bir süre için benliğinden uzaklaşır, kendisini başka 
yerlere götürür, vücudun etkisinden bağımsız kalır ve kendisini iyilik yapmak, kötülük ve 
tehlikeleri atlatmak, yoksullara ışığın bir kıvılcımını, balsamın bir damlasını ve birazcık barış 
getirmek için kendisini mücadeleye adar. 

129. Hepinize söylüyorum, insanları saran kargaşalığın ortasında ruh ve akılla ne kadar çok 
şey yapabileceğinizi anlayın. Siz, tutkuların azdığı, nefret duygularının çarpıştığı, 
düşüncelerin materyalizmden şaşkınlığa uğradığı ve karanlığın ruhsal yaratıkları sardığı zıt 
düşüncelerle ve fikirlerle dolu bir dünyadasınız. 

130. Sadece dua yoluyla kendisini düşünceleriyle ve ruhen ışığın olduğu bölgelere ve barışın 
muhitine yükselmeyi öğrenenler, bütün insancıl tutkuların yansıdığı savaş dünyasına 
yenilmeden ve tam tersine ruhun ışığına ihtiyacı olanlara faydalı şeyler bırakarak 
girebilecekler. (288, 18 – 22) 

131. Dua etmeyi öğrenin, çünkü duayla çok iyilikler yapabilirsiniz, aynen kalleşliğe karşı 
savunabildiğiniz gibi. Dua kalkan ve silahtır; eğer düşmanlarınız varsa, dua yoluyla kendinizi 
savunursunuz. Ama bilin ki, bu silah hiç kimseyi yaralamamalı veya zarar vermemelidir, 
çünkü onun tek görevi karanlığa ışık getirmektir. (280, 56) 
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132. Doğa güçleri insana karşı baş kaldırıyor. Korkmayın, çünkü size kötüyü yenmek ve 
insanları korumak için yetki verdiğimi biliyorsunuz. Doğanın yıkıcı unsurlarına durmaları için 
emir verebilirsiniz ve onlar size itaat edecekler. Eğer dua ederek ve nöbet tutarak 
beklerseniz, mucizeler yapabileceksiniz ve de dünyayı şaşırtabileceksiniz. 

133. Dürüstçe dua edin, benim ruhumla beraberliği sağlayın ve onun için belli bir yer 
aramayın. Bir ağacın altında, yolda, dağın zirvesinde veya yattığınız yerin bir köşesinde dua 
edin ve ben sizinle konuşmak, sizi aydınlatmak ve size güç vermek için aşağıya ineceğim. 
(250, 24 – 25) 

134. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ruhta, düşüncede ve dilekte birleşmiş olsaydınız, 
sadece duanız birbirine saldırmak için hazırlık yapan milletleri durdurmaya yeterdi. 
Düşmanlıkları yok edebilirdiniz, insanların entrikalarına engel olabilirdiniz, güçlüleri yenen 
görünmez bir kılıç olurdunuz ve zayıfları koruyan güçlü bir kalkan olurdunuz. 

135. İnsanlık, bu açıkça daha büyük gücün ispatları karşısında bir an duraklayıp düşünürdü 
ve bu düşünme ona ağır darbe ve musibetlerden kurtulmasını sağlardı, aksi takdirde doğa ve 
doğa güçlerinden bu musibetler gelecek. (288, 27) 

136. Eğer büyük imanınız olsaydı ve duanın gücü hakkında daha çok bilgiye sahip 
olsaydınız, düşünme kudretinizle ne kadar çok merhamet eylemleri yapardınız. Ama siz 
duanın sahip olduğu güce önem vermediniz ve ondan dolayı gerçekten hissedilen gerçek 
dua anında çoğu kez neyi önlediğinizin farkında değilsiniz. 

137. Dünyanızda savaşlarınızın en barbarcasının patlak vermesini yüce bir şeyin engel 
olduğunun farkına varmıyor musunuz? Bu mucizeye erkeklerin, kadınların ve çocukların 
milyonlarca dualarının etkisi olduğunu, ruhlarıyla karanlık güçlerle mücadele ettiklerini ve 
savaşa karşı geldiklerini anlamıyor musunuz? Duaya devam edin, ayrıca nöbete de devam 
edin, fakat muktedir olduğunuz bu tasdik ettiklerime bütün kalbinizle inanın. 

138. Halk, dua et ve savaşın, ıstırabın ve sefaletin üstüne düşüncelerinizin barış paltosunu 
serin. Onunla bir kalkan teşkil edeceksiniz ve onun koruması altında insanlar aydınlanma ve 
sığınak bulacaklar. (323, 24 – 26) 

Tanrı’ya Hürmet olarak Tanrı Sevgisi ve İnsan Sevgisi 

139. Ah benim yeni öğrencilerim, Tanrı’ya hürmet ve saygınız sürekli olması gerektiğini 
herhangi bir zaman ve günü beklemeden, tıpkı Babanız´ın size olan sevgisi ayni kaldığı gibi 
bilin. Elbette her gün nasıl sevgi eylemlerimi hatırlamanız gerektiğini fanatizme kapılmadan 
bilmek istiyorsanız, size söyleyeceğim: Hayatınız her şeyi Yaratan´a birbirinizi sevmekle 
sürekli bir hürmet olsun. 

140. Öyle davranın ve benden alçakgönüllülükle istediğinizi vereceğim. Günahlarınız 
affedildi. Size teselli veriyorum ve hafifletiyorum, fakat size söylüyorum: hatalarınızı 
keşfederseniz ve vicdanınız sizi yargılarsa, böylece dua edin, hatalarınızı düzeltin, ayni 
günahı işlememek için ve benim sizi yeniden affetmemi dilememeniz için güçlü olmaya 
hazırlanın. Sözlerim yukarıya yükselmenizi, ışığa ve ruhen gelişmeyi sağlamanızn size 
öğretir. (49, 32 – 33) 



135 
 

141. “Susadım!” diye kalabalığa söyledim ve o kalabalık sözlerimi anlamayarak can 
çekişmemle alay etti. Istırabımın farkında olmadan bugün ruhumu inciten sadece bir insan 
kalabalığı değil, bilhassa bütün dünya olduğuna ne söyleyebilirdim ki? 

142. Susuzluğum sonsuz, tahmin edilemeyecek kadar büyük ve sadece sevginiz onu 
kandırabilir. Neden bana sevgi yerine pagan ibadet türleri sunuyorsunuz? Sizden su rica 
ettiğimde, bana öd ve sirke verdiğinizi bilmiyor musunuz? (94, 74 – 75) 

143. Size doğrusunu söyleyeyim, çok acı çekenler ve beni sık sık incitenler beni çok çok 
sevecekler ve onların kalplerinden sürekli bana fedakârlık hediyesi akacak. Onlar maddi 
hediyeler olmayacak, ne de Mezmurlar veya kürsüler. Benim için en hoşnut edici fedakârlık 
hediyesi ve hürmet kardeşlerinize karşı sevginizdir. (82,5) 

144. Günden güne ruhi duanız bana ulaşıyor. Onun dilini sizin dünyasal tabiatınız bilmez, 
çünkü o dudaklarız yoluyla konuşulan sözler değildir, ne de aklınızın ürettiği hayaldir. Ruhun 
duası öyle derindir ki, o insancıl yeteneklerin ve duyuların ötesindedir. 

145. Her duada ruh yüce ruhların yaşadığı ışığın ve barışın bölgelerine ulaşır ve orada o 
esansa doyarak aldığı gücü vermek için ölümlü vücuduna geri döner. (256, 63 – 64) 

146. Halk: Dua etmesini anlamanız gereken zaman size geldi. Bugün size yere yıkılmanızı 
söylemiyorum, ağzınızla dua etmenizi öğretmiyorum veya güzel sözlerle güzel dualarla bana 
seslenmenizi istemiyorum. Bugün size diyorum ki: Düşüncelerinizle bana yönelin, ruhunuzu 
yükseltin ve ben hep kendimi hissettirmek için aşağıya geleceğim. Tanrınızla konuşmasını 
bilmiyorsanız, pişmanlığınız, düşünceleriniz, acınız ve sevginiz bana yeter. 

147. Duyduğum ve anladığım kelimesiz, hakikat ve dürüstlük dolu bu dildir. Size Üçüncü 
Devirde öğrettiğim bu duadır. 

148. Her ne zaman iyilik yaptığınızda, barışımı, huzurumu ve ümidimi hissettiniz, çünkü 
Babanız o zaman size çok yakındır. (358, 53 – 55) 

149. Bütün insancıl kibir ve şatafatı reddediyorum, çünkü ruhuma sadece ruhi olan, asil, iyi 
kalpli, has ve sonsuz olan ulaşabilir. Samiriyeli kadına: “Tanrı ruhtur ve O´na tapanlar ruhen 
ve hakikatle tapmalıdırlar” dediğimi hatırlayın. Beni sonsuz ve has olanda arayın ve beni 
orada bulacaksınız. 

150. Sizin için yarattıklarımı neden bana sunuyorsunuz? Eğer sizin eseriniz değilse, neden 
bana çiçekler hediye ediyorsunuz? Eğer buna karşın sevgi eylemi, merhamet, adalet ve 
insanlara yardım sunarsanız, o zaman bu sunduğunuz hediye mutlaka ruhen olacaktır ve 
çocukların dünyadan Baba´ya doğru yolladığı bir okşama ve öpüş olarak yükselecektir. (36, 
26 + 29) 

151. Tanrı’ya hürmetinizi maddi toplantı yerlerine göre sınırlandırmanızı da istemiyorum, 
çünkü o zaman sonsuzluğu kazanmak için ruhunuzu hapse sokmuş ve ruhun kanatlarını 
açmasına engel olmuş olursunuz. 

152. Üstünde sizden beklediğim Tanrı’ya hizmeti kutladığınız size bıraktığım kürsü hiçbir 
sınırlama olmaksızın, bütün dinlerin, kiliselerin ve tarikatların ötesinde yaşamdır, çünkü o 
ruha, sonsuza ve tanrısal olana dayanır. (194, 27 – 28) 
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Tanrı ve İnsan Arasındaki diyalog 

153. Bugün size – bir kere anladıktan sonra  –  dünya için yerine getirilmesi imkânsız 
görünse bile, yerine getirilmesi en kolay bir öğretiyle geliyorum. Tanrı’ya sevgi ibadetini 
yaşamınızla, eylemlerinizle ve belli bir yerde ve ağızla söylenmeyen ruhi duayla öğretiyorum. 
Bu ibadetin pagan kültlerine ve resimlere ilham için ihtiyacı yoktur. (72, 21) 

154. İnsanlar bende yaklaşılması imkânsız bir Tanrı’yı tanımak isterken, benim insanlara 
onların kirpiklerinden daha yakın olduğumu ispatlamaya karar verdim. 

155. Mekanik bir şekilde dua ediyorlar ve dualarında acele diledikleri her şeyin hemen yerine 
gelmediğini gördüklerinde, cesaretleri kırılarak bana: “Tanrı bizi duymadı” diyorlar. 

156. Eğer dua etmeyi bilselerdi, kalpleri ve akılları ruhlarıyla birleşseydi, ruhlarında Rab´bin 
sesini duyarlardı ve O´nun yanlarındaki çok yakın varlığını hissederlerdi. Ama benim 
varlığımı pagan ibadet şekilleriyle rica etmekle nasıl hissetmek istiyorlar? Eğer onlar kendi 
elleriyle yaptıkları Rab´bin resimlerine taparlarsa, ruhlarının hassaslaşmasını nasıl 
sağlayabilsinler? 

157. Size çok yakın olduğumu anlamanızı istiyorum ki, benimle kolayca ilişkiye girin, beni 
hissedin ve verdiğim ilhamları alabilesiniz. (162, 17 – 20) 

158. Tanrı’yı bulabilmek için ruha faydalı olan sessizliğe kendinizi alıştırın. Bu sessizlik bir 
bilgi kaynağı gibidir ve ona giren herkes bilgeliğimin berraklığıyla dolacak. Sessizlik sadece 
ruhun girebildiği etrafı yıkılmaz duvarlarla kaplı bir yer gibidir. İnsan sürekli içinde Tanrı’yla 
ilişki kurabileceği o gizli yerin bilgisini taşır. 

159. Bulunduğunuz yer önemli değildir. Her yerde ister bir dağın zirvesinde olsun, isterse bir 
vadinin çukurunda, bir şehrin gürültüsünde, evinizin huzurunda veya tam mücadelenin 
ortasında olsun Tanrı’yla bağlantı kurabilirsiniz. Eğer beni kutsal yerinizin içinde Tanrı’ya 
yükselişinizin ıssızlığında ararsanız, o anda evrensel ve görünmez tapınağın kapıları 
açılacak öyle ki, gerçekten kendinizi her ruhta bulunan Baba’nın evinde hissedin. 

160. Eğer yaşam sınavları sizi üzerlerse ve hayatın acıları duygularınızı parçalarsa, biraz 
barışa kavuşma dileğiyle yanıp tutuşursanız, o zaman yatak odanıza geri çekilin ve sessizliği 
arayın, tarlaların tenhalığını; orada ruhunuzu vicdanınızın yönetiminde yukarıya kaldırın ve 
meditasyona girin. Sessizlik, fiziksel gözlere görünmeyen ruhun krallığıdır. 

161. Ruhi vecite girdiğiniz anda daha yüksek duyuların uyanmasına ulaşırsınız, sezgi 
kendisini gösterir, geleceği sezdiren ilham aydınlanır ve ruhsal yaşam uzaktakilerin 
berraklıkla farkına varır ve eskiden ulaşılması imkânsız görüleni mümkün kılar. 

162. Kutsal yerin, bu define odasının sessizliğine girmek istiyorsanız, yolu kendiniz 
hazırlamalısınız, çünkü sadece gerçek arılıkla ona girebileceksiniz. (22, 36 – 40) 

163. Peygamberlerimin yeniden insanları uyarmak için ayağa kalkması gereklidir. Çünkü bir 
taraftan halklar hırs ve şiddetten gözleri kamaşmış birbirlerini yok ederken, öbür taraftan 
ışığımı almış olanlar ve insanlığı tarafsız şekilde değerlendirenler görevlerini yapmaya ve 
Sevindirici Haber´i yaymaya korkuyorlar. 
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164. Eğer insanlar ruhlarıyla dua etmeyi becerebilseydiler, sesimi duyarlardı, ilhamlarımı 
alırlardı. Ama her ne zaman dua etseler, ruhi gözlerinin önündeki perde benim onların 
yanındaki varlığımın ışığını kapatır. İnsanlara vücutlarının dinlendiği anda onların ruhlarını 
uyandırmak, onlara seslenmek ve onlarla konuşmak için gelmeliyim. Bir hırsız gibi gecenin 
karanlığında orada sevgi tohumları ekmek için kalbinize giren Christus´dur. (67, 29) 

165. Dua etmeyi ve ayni zamanda meditasyon yapmayı öğrenin öyle ki, her birinizde farkına 
varma ve anlama açığa çıksın. (333, 7) 

166. Ruhaniyet özgürlüktür. Ondan dolayı beni şu an duyanlar ve özgürlüğe kavuşturucu 
öğretimin anlamını kavrayanlar önlerinde geniş bir vadinin açıldığını görüyorlar. Orada onlar 
savaşacaklar ve her şeye gücü yeten Yaratan’ın kendisi ve insanlar arasında bir diyalog 
kurmak için geleceği zamanın geldiğinin şahitliğini yapacaklar. (239, 8) 

167. Christus´un öğretisi maneviydi, fakat insanlar ruhen az gelişmiş insanların kavrama 
gücüne göre ayarlamak için onu ritüellerle ve şekillerle doldurdular. 

168. Siz büyük vahiylerin geldiği, her ibadette maddeleşme, dolandırıcılık ve kusurların yok 
olacağı ruh devrine girdiniz. Her insan ruhu yoluyla tamamen ruh olan Tanrısı´nı tanıyacak. 
Bu yolla mükemmel bir diyalog şekli keşfedecek. (195, 77 – 78) 

169. İnsanlar bir kere ruhumla diyalog kurmayı öğrendiklerinde, artık kitaplara başvurmaya 
ve sorular sormaya gerek duymayacaklar. 

170. Bugün kendisinden daha çok bilgili olduğuna inandıkları insanlara soruyorlar veya 
yazıları ve kitapları hakikati bulma arzusuyla arıyorlar. (118, 38) 

171. Eğer her gün kısa bir süre meditasyon yapmayı öğrenseydiniz ve meditasyonunuz 
ruhsal yaşamla ilgili olsaydı, uçsuz bucaksız açıklamalar keşfederdiniz ve başka hiçbir türlü 
yolla alamadığınız vahiyler alırdınız. 

172. Bana sormak ve benim yanıtımı almak için ruhunuz yeteri kadar ışığa sahiptir. İnsan 
ruhu çoktan büyük bir gelişme yüksekliğine ulaştı. Bilgi azlığına rağmen ince fikirli 
gözlemleriyle sizi şaşırtan ve de birçokları için açıklaması zor olan şeyleri berraklıkla 
açıklayan basit çevrenin insanlarını gözetleyin. Bunları yoksa kitaplardan veya okuldan mı 
öğrendiler? Hayır. Ama onlar sezgiden veya gereksinimden dolayı ruhi duanın bir parçası 
olan meditasyon yeteneğini keşfettiler. Tenhalıklarında, etki ve önyargılardan uzak sonsuz, 
ruhsal ve hakikat olan Tanrı’yla bağlantı kurma yolunu keşfettiler. Birileri daha fazla, öbürleri 
daha az, herkes yaşamın gerçek özü hakkında meditasyon yapanlar zekâlarında ruhsal ışığı 
aldılar. (340, 43 – 44) 

173. Siz bana dua nelerden oluşur diye soruyorsunuz ve size yanıtlıyorum: Ruhunuzun 
Babanız´a özgürce yükselmesine izin vermektir, kendinizi tamamen güvenle ve imanla duaya 
vermektir, ruhun aldığını izlenimleri kalpte ve zekâda kabul etmektir, gerçek 
alçakgönüllülükle Baba’nın dileğini kabul etmektir. Böyle dua eden hayatının her anında 
yanındaki varlığıma sevinir ve kendisini asla muhtaç hissetmez. (286, 11) 

174. Benliğinin en berrak yerine, ruhuna, kanunumu bu devirde yazacağım,  sesimi ona 
duyuracağım ve tapınağımı orada inşa edeceğim; çünkü insan içinde olmayan, ruhunda 
olmayan, hiç yokmuş gibidir. 
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175. İster benim şerefime koskoca maddi kiliseler yapılsın, isterse bana muhteşem 
kutlamalar ve seremoniler düzenlensin, o hediyeler bana ulaşamayacaklar, çünkü onlar 
manevi değil. Her pagan ibadet şekli hep kibir ve gösteriş içerir. Ama ona karşın dünyanın 
görmediği ve sizin ruhtan ruha bana sunduğunuz gizli hediye, alçakgönüllülüğünüzden, 
dürüstlüğünüzden, hakikatinizden dolayı, bir kelimeyle: ruhtan kaynaklandığı için bana ulaşır. 

176. Size “İkinci Devirde” verdiğim Ferisiler ve gümrükçülerin benzetmesi olarak bilinen o 
benzetmeyi hatırlayın. Ve talimatlarımın her devirde ayni olduğunu göreceksiniz. (280, 68) 

177. Bazı insanların hak etmeden sevildiğini biliyor musunuz? Sizi öyle seviyorum. Bana 

çarmıhınızı verin, bana sıkıntılarınızı verin, suya düşmüş ümitlerinizi verin, taşıdığınız ağır 

yükünüzü verin. Her acının üstünden geleceğim. Kendinizi yükünüzden kurtulmuş hissedin 

ki, mutlu olasınız. Sevgimin kutsal yerine girin. Uzayın kürsüsünün önünde sessiz kalın ki, 

ruhunuz Babanız´la en güzel dil olan sevginin dilinde sohbet etsin. (228,73) 

 

Bölüm 18 - Merhamet Eylemleri ve Sevginin Temel Önemi 

İyiliklerin Önceki Dönemi de İçeren Lütfu 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Her çeşit insani sefaleti, acıyı ve yoksulluğu gözetleyin ve çevrenizi saran acının 
karşısında kalbinizin hep halden anlar olmasını sağlayın. 

2. Eğer benliğinizin derinliklerinde iyilik yapmak için yüce ruhlu ve asil bir arzu hissederseniz, 
o itkinin size egemen olmasına ve kendisini belli etmesine izin verin. O mesajını bildiren 
ruhtur, çünkü ruh vücudunu (ruhtan vücudunu) istekli ve hazır buldu. (334, 3 – 4) 

3. Emelleriniz arasında sevgi eyleminin en ön planda olmasını göz önünde tutun ve iyilik 
yapmış olmaktan asla pişman olmayın; çünkü bu erdem sayesinde varlığınızın en büyük 
huzur ve mutluluk duygusunu tanıyacaksınız ve ayni zamanda bütün bilgeliğe, kudrete ve her 
ruhun özlediği yükselişe ulaşacaksınız. 

4. İnsanlara karşı merhamet yoluyla ruhunuzu arıtacaksınız ve bu yolla suçlarınızı 
denkleştireceksiniz. İnsancıl yaşamınızı asileştirecek ve ruhi yaşamınızı yükselteceksiniz. 

5. O zaman hepinizin çalacağı o kapıya ulaştığınızda (ölümden sonra), mutluluğunuz çok 
büyük olacak, çünkü ruhsal dünyanın size sunacağı, sizi kutsayacağı ve yenilenme eylemine 
ve ruhta gelişmeye tayin edeceği hoş geldin çağrısını duyacaksınız. (308, 55 – 56) 

6. Size söylüyorum: kalplerinde özgürlüğünü ve sağlığını kaybeden insanların acılarını 
hisseden ve onları ziyaret edip teselli eden işçilerime ne mutlu! Çünkü onlar günün birinde 
birbirlerine – ya bu dünyada veya öbür dünyada – yine rastlayacaklar. Bu insanların o zaman 
daha çok sağlık, daha büyük özgürlük ve onlara hapishanede veya bir hastanede sevgi 
mesajı getirmiş olanlardan daha fazla ışığa sahip olup olmadıklarını bilmiyorsunuz. Sonra 
onlar minnettarlıklarını gösterecekler ve onlara başka bir zamanda elini uzatmış olan 
insanlara elini uzatacaklar. 
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7. Onun kalbine sözlerimi getirdiğiniz an -  elinizi onun alnına sürdüğünüz ve sizin onun beni 
düşünmesini ve hissetmesini sağladığınız an – asla onun ruhundan silinmeyecek. Tıpkı onun 
aklından simanız ve sizin kardeşçe sesiniz unutulmayacağı gibi, ondan dolayı o sizi her 
yerde nerede olursanız olun tanıyacak. (149, 54 – 55) 

8. Halkım, tıpkı bir meltem ve günesin sizi okşadığı gibi, çevrenizdeki insanları okşayın. Bu 
muhtaçların ve acı çekenlerin çoğaldığı bir zamandır. Size bir ricada bulunanların sizin 
başkalarına faydalı olmanız ve kendi kurtuluşunuza çalışmanız için lütufta bulunduğunu 
anlayın. O insan size merhametli olma fırsatı verir ve böylece Babanız´a benzeme fırsatı 
bulursunuz. Çünkü insan iyiliğin tohumunu dünyaya saçmak için doğdu. Size rica edenin 
sizin bir dileğinizi yerine getirdiğini anlayın yani. (27, 62) 

Esas ve Sahte Yardım 

9. Ah öğrenciler, en önemli göreviniz sevgi eylemi olacak! Çoğunlukla siz o eylemi gizlice, 
övünmeden, sağ elin yaptığını sol ele bildirmeden yapacaksınız. Ama sevgi eyleminizin 
başkaları tarafından görülmesi gereken fırsatlar da olacak öyle ki, onlar da o eyleme katkıda 
bulunsunlar. 

10. Alacağınız karşılık hakkında endişelenmeyin! Ben çocuklarının eylemlerini adaletle, bir 
tanesini bile unutmadan ödüllendiren babayım. 

11. Bir bardak suyu gerçek sevgiyle verdiğiniz zaman, bunun ödülsüz kalmayacağını size 
söyledim. 

12. Bana geldiklerinde: “Rab, eylemlerimin karşılığı olarak senden hiçbir şey beklemiyorum; 
senin çocuğun olmam ve onu bilmem bana yeter ve hemen ruhum mutlulukla doldu!” 
diyenlere ne mutlu! (4, 78 – 81) 

13. Sadece kendinizin ruhen gelişmesini ve ödülünüzü düşünmekle bencil dilekler 
beslemeyin; çünkü hayal kırıklığınız, ruhsal dünyaya göçtüğünüz zaman, aslında hiçbir ödülü 
hak etmediğinizi keşfedeceğiniz için çok acılı olacak. 

14. Size söylediklerimi daha iyi anlamanız için aşağıda bir örnek veriyorum. İnsanlığa iyilik 
yapmaya çabalayan geçmişte ve günümüzde kadınlar ve erkekler vardır. Buna rağmen bana 
geldiklerinde, ruhi mutlulukları için gösterecek hiçbir hak ettikleri ödülleri yoktu. Bunun nedeni 
nedir? O insanın babasının haksızlığına mı uğradığını düşünebiliyorsunuz? Öğrenciler, yanıt 
çok basit: Onların eylemleri dürüst olmadığı için kendileri için iyi bir şey kazanamadılar. 
Çünkü vermek için ellerini uzattıklarında, acı çekene asla gerçek bir merhamet duygusuyla 
vermediler, bilhassa kendilerini, ruhlarının kurtuluşunu ve benden alacakları ödülü 
düşündüler. İnsanların bir kısmını bencillik, diğerlerini ise kibir o iyiliği yapmaya harekete 
geçirdi ve bu gerçek merhamet değildir, çünkü o merhamet ne hissedildi, ne de özverili bir 
hareketti. İçinde dürüstlük ve sevgi olmayan insanın hakikatin tohumunu ekmediğini ve hiçbir 
ödül hak etmediğini size söylüyorum. 

15. Görünüşe göre iyilik dünyada hayranlıktan kaynaklanmasına neden olduğunuz ve iltifat 
getiren bazı hoşnutluklar yaratabilir; ama görünüşteki şeyler benim krallığıma ulaşmaz, oraya 
sadece hakikat ulaşır. Oraya hepiniz küçücük bir leke taşımadan veya yolsuzluğunuzu 
gizleyemeden geleceksiniz. Çünkü Tanrı’nın önünde durabilmeden önce, balo elbisenizi, 
taçlarınızı, nişanlarınızı, unvanınızı ve dünyaya ait olan her şeyi çıkaracaksınız ve en yüce 
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hâkimin önüne basit bir ruhtan yaratık olarak çıkarak size emanet edilen görev hakkında 
Yaratan´a hesap vereceksiniz. (75, 22 – 24) 

16. Her kim insanlara sevgiden ötürü faydalı olmak isterse, kendisini yaşamın sunduğu 
birçok yolun iyisine adamış olur. O, Tanrı’nın dileğine göre büyük emeller için hazır olması 
gereken insani yaratık olduğunu bilir. Ah öğrenciler, bilgi sahibi olmanızı istiyorum öyle ki, 
yukarıya doğru ruhen gelişmenin yolunu kaybetmiş olanları yanılgılarından kurtarın. 

17. Gerçek sevgi – kalbin insani duygularını aşan – bilgeliğin meyvesidir. Sözlerimde hayal 
dünyanıza nasıl bilgelik ektiğime bakın ve buna göre sevginizin meyvesini sizden bekliyorum. 

18. İyilik yapmak için, teselli etmek için ve hizmet etmek için çeşitli yollar vardır. Onların hepsi 
bir tek olan sevginin ifadesidir ki, o sevgi ruhun bilgeliğidir. 

19. İnsanların bir kısmı bilimin yolunda gider, diğerleri ruhun yolunda, ötekileri ise duygunun 
etkisi altındadırlar, fakat onların tümü ruhi ahenkte sonuçlanır. (282, 23 – 26) 

Ruhi ve Maddi Sevgi Eylemi 

20. Eğer maddi yönden yoksulsanız ve bundan dolayı insanlara yardım edemiyorsanız, 
üzülmeyin. Dua edin ve ben hiçbir şey olmayan yerde ışığın parlamasını ve huzurun olmasını 
sağlayacağım. 

21. Dert ortaklığından doğan gerçek insan sevgisi muhtaçlara verebileceğiniz en iyi 
hediyedir. Eğer bir parayı, ekmeği veya bir bardak suyu sevgi duygusuyla insanlara 
vermediyseniz, size doğrusunu söyleyeyim, o zaman hiçbir şey vermediğiniz, o zaman 
verdiğiniz şeyi vermeseydiniz, sizin için daha iyi olurdu. 

22.  Ah insanlık, sevginin gücünü ne zaman tanımak istiyorsun? Bu güne dek yaşamın 
kaynağı olan o güçten faydalanmadın. (306, 32 – 33) 

23. Çevrenizdeki herkesi düşman olarak değil, kardeş olarak görün. Hiç kimsenin 
cezalandırılmasını istemeyin; hoşgörülü olun ki, affetmenin bir örneği olun ve vicdan azabı 
ruhunuzda oluşmasın. Dudaklarınızı kapatın ve bırakın olayı ben yargılayayım. 

24. Hastalara şifa getirin, şaşkınları akıllandırın. Aklı karıştıran kötü ruhları kovun ve ikisinin 
de kaybettikleri ışığa kavuşmasını sağlayın. (33, 58 – 59) 

25. Öğrenciler: Size “İkinci Devirde” öğrettiğim birbirinizi sevme ilkesi hayatınızın her eylemi 
için kullanılabilir. 

26. Bazıları bana: “Usta, hayatım fiziksel çalışmayla dolu olan önemsiz bir insan olduğum için 
çevremdeki insanları nasıl sevebilirim?“ diyorlar. 

27. Bu çocuk öğrencilere: “Anlamsız görünen fiziksel işte bile, eğer işinizi insanlara hizmet 
etmek için yapıyorsanız,  çevrenizdeki insanları sevebilirsiniz” diyorum. 
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28. Eğer her insan iyilik yapmak ve çabalarını diğer insanların çabalarıyla birleştirmek 
düşüncesiyle çalışsaydı, hayatınızın ne güzel olabileceğini düşünün. Size doğrusunu 
söyleyeyim, o zaman sefillik hiç olmazdı. Fakat hakikat şu ki, herkes kendisi için çalışıyor, 
kendisini düşünüyor ve olsa olsa sadece sevdikleri insanları düşünüyor. 

29. Hiç kimsenin kendisine yetmediğini ve onun diğer insanlara ihtiyacı olduğunu hepiniz 
bilmelisiniz. Hepinizin en derinden evrensel bir misyona bağlı olduğunuzu ve o misyonu 
birlikte yerine getirmeniz gerektiğini bilesiniz  - fakat dünyevi zorunluklarla birleşmiş olarak 
değil, bilhassa mantalite yoluyla, ilham yoluyla ve ideallerle, kısacası: aranızda birbirinize 
sevgiyle. Onun meyvesi o zaman hepinizin iyiliği için olacak. (334, 35 – 37) 

30. Siz öğrenciler, sevgi kanununda size diyorum ki, eğer benim Jesus´ta yaptığım gibi 
mükemmel eylemler yapamıyorsanız, böylece en azından hayatınızda Jesus gibi olmaya 
çabalayın. Sizde benim gibi olmak için iyi niyetinizi görmek ve çevrenizdeki insanlara biraz 
sevginiz yeter, o zaman hemen size destek oluyorum ve hayat yolunuzda merhametimi ve 
kudretimi bildiriyorum. 

31. Asla mücadelede yalnız olmayacaksınız. Günahlarınızın yükünden ötürü yıkıldıysanız, 
sizi yalnız bırakmadığım için, bu sevgi misyonunun çarmıh yüküyle yolunuzda gittiğinizde, 
sizi terk ettiğimi mi düşünüyorsunuz? (103, 28 – 29) 

Sevginin Geniş Anlamı 

32. Her devirde öğretim size en iç benliğinizin sevgi olduğunu açıkladı. 

33. Sevgi Tanrı’nın özüdür. Yaşamak için bütün yaratıklar bu güçten alırlar; ondan (sevgiden) 
yaşam ve bütün yaratıklar kaynaklandı. Sevgi, Baba tarafından yaratılanların başlangıcı ve 
son hedefidir.  

34. Her şeyi harekete geçiren, aydınlatan ve canlandıran sevgi gücü karşısında ölüm yok 
olur, günah buharlaşır, tutkular kaybolur ve ruhi kirler yıkanır ve mükemmel olmayan her şey 
kendisini mükemmelleştirir. (295, 32) 

35. Size varlığımı ve sizin varlığınızın nedenini vahiy ettim. Size yaşam veren ve her şeyi 
canlandıran ateşin sevgi olduğunu açıkladım. Bütün yaşam biçimleri o sevgiden kaynaklanır. 

36. Bakın: Siz sevgiden doğdunuz, sevgiden dolayı varsınız, sevgiden dolayı affa 
uğruyorsunuz ve sevgiden dolayı sonsuzlukla olacaksınız. (135, 19 – 20) 

37. Sevgi başlangıcınızdır ve varlığınızın nedenidir, ah insanlar! Bu nimetiz nasıl 
yaşayabilirsiniz? İnanın bana, içinde ölümü taşıyan çok insan vardır ve diğerleri ise hiç 
kimseyi sevmedikleri için hastadır. Birçoklarını sağlığa kavuşturan şifa balsamı sevgiydi ve 
gerçek yaşama uyandıran, kurtaran ve yükselten ayni şekilde Tanrı’nın hediyesi olan 
sevgiydi. (166, 41) 

38. Sevin! Sevmeyen içinde derin bir üzgünlük taşır: en güzel ve en önemli şeye hayatta 
sahip olmamak ve hissetmemenin (getirdiği üzgünlük). 
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39. Christus´un hayatıyla ve ölümüyle size öğrettiği buydu ve O´nun size tanrısal sözüyle 
miras bıraktığı kısaca bir cümleyle: “Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin!” idi. 

40. Gün gelecek sevmeyenler katı davranışlarından ve önyargılarından kurtulacaklar, bana 
gelip yaşama dönerek sevgi dolu sözlerimin sonsuz şefkatini duyduklarında, bende 
dinlenecekler. 

41. Size doğrusunu söyleyeyim, kudretim, bilgeliğim ve hakikatim sevgidedir. O ölçülmesi 
imkânsız çeşitli şekilde en aşağıdaki basamaktan en yüksek basamağa kadar ulaşarak 
mükemmelliğe yükselmiş olan insan ruhlarını gösteren uzun bir merdiven gibidir. 

42. Sevin, kendi tarzınızda olsa da, fakat hep sevin. Nefret etmeyin, çünkü insan sevgiden 
ötürü affederken ve her kin yok olurken, nefret ölüm kuyruğunu peşinden sürükler. (224, 34 – 
36) 

43. Size söylüyorum: Her kim sevgisini en mükemmel tarzda ve tamamen dürüstlükle 
açıklamazsa, o sevmez. O (sevmeyen) insan dürüstçe bilgiye sahip olmayacak ve çok az 
şeye sahip olacak. Buna karşın her kim bütün ruhuyla ve ona verilen bütün gücüyle severse, 
o insan içinde bilgeliğin ışığını taşıyacak ve aslında onun çevresini saran her şeyin sahibi 
olduğu hissedecek; çünkü Baba’nın sahip olduğu şeylere çocukları da sahiptir. (168, 11) 

44. Diğerleri bilimin eğri büğrü yollarında boşuna ararken, sevgi hakikati anlamak için size 
bilgelik verecek. 

45. Usta´nın sizi her eylemlerinizde, sözlerinizde ve düşüncelerinizde yönetmesine izin verin. 
O´nun iyimser ve sevecen örneğine göre kendinizi hazırlayın, o zaman tanrısal sevgiyi vahiy 
edeceksiniz. Böylece kendinizi Tanrı’ya yakın hissedeceksiniz, çünkü O´nunla ahenk içinde 
olacaksınız. 

46. Eğer severseniz, o zaman Jesus gibi uysal olmayı başaracaksınız. (21, 10 – 12) 

47. Seven, anlar; öğrenen iradeye sahiptir; iradeye sahip olan birçok şeyi yapma gücüne 
sahiptir. Size söylüyorum, her kim ruhunun bütün gücüyle sevmezse, ne ruhi yükselişe, ne 
de bilgeliğe sahip olacaktır, ne de büyük eylemler başarabilecektir. (24, 41) 

48. Kalbinizin kibirlenmesine izin vermeyin, çünkü her şeyin ondan doğduğu ve canlandığı 
kalbiniz sonsuzluğun ateşini sembolize eder. 

49. Ruh, vücut yoluyla sevmek için kalpten faydalanır. Eğer sadece maddenin kanununa 
göre severseniz, o sevgi sınırlı olduğu için sevginiz geçici olacak. Fakat ruhen severseniz, o 
his sonsuz, mükemmel ve değişmez olan Baba’nın hislerine benzer. 

50. Bütün yaşam ve bütün yaratılanlar sonsuz yaşama sahip oldukları için ruhla ilişki 
içindedir. Kendinizi sınırlandırmayın, beni sevin ve kendinizi sevin, çünkü sevgide sınır 
tanımayan, Tanrı´nın kendisi olan “var olmanın” tanrısal kıvılcımına sahipsiniz. (180, 24 – 26) 

51. Sizi doruğa götüren patikada yukarıya çıkın ve her adımınızda benim talimatlarımı daha 
iyi anlayacaksınız ve kendinizi daha da çok Tanrı’nın mesajını yorumlamada 
mükemmelleştireceksiniz. 
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52. Ruhun dili nedir? O sevgidir. Sevgi bütün ruhların evrensel dilidir. İnsani sevginin de 
konuştuğunu görmüyor musunuz? Çoğunlukta sevginin sözlere ihtiyacı yoktur,  o 
eylemleriyle, düşünceleriyle daha iyi konuşur. Eğer insani sevgi kendisini böyle gösteriyorsa, 
kanunumu yerine getirmede mükemmelleştiğinizde, o zaman onun dili nasıl olacak? (316, 59 
– 60) 

53. Benim bilge olduğumu düşünecek olursanız, o bilgelik sevgiden kaynaklanır. Eğer beni 
hâkim olarak tanıyorsanız, o hüküm sevgiden kaynaklanır. Eğer beni güçlü olarak 
görüyorsanız, gücüm sevgiye dayanır. Eğer benim sonsuz olduğumu biliyorsanız, 
sonsuzluğum sevgiden gelir, çünkü sevgi yaşamdır ve o yaşamı ve ruhu ölümsüz yapar. 

54. Sevgi ışıktır, yaşamdır ve bilmektir. Bu tohumu size zamanın başlangıcından beri verdim 
– bu tek tohumu mükemmel bir çiftçi olarak kalbiniz olan tarlalara ektim. (222, 23) 

Sevginin Yüksek Gücü 

55. Bilimlerinizde sizi bilge ve mutlu yapabilen tek şeyi unutmuş olan ah dünyanın erkekleri 
ve kadınları! Her şeye ilham getiren sevgiyi unuttunuz, her şeye gücü yeten, her şeyi 
değiştiren sevgiyi. Acıların ve karanlığın ortasında yaşıyorsunuz, çünkü size öğrettiğim 
sevgiyi uygulamadığınız için fiziksel ve ruhi acılar çekiyorsunuz. 

56. Benim mesajlarımı keşfetmek ve anlamak için önce kalbinizin iyimser ve uysal olması 
gerekir. Bu erdemler yaratılış anından itibaren her ruhta vardır, ama gerçek ve yüce sevgi 
hissini hissedebilmek için iyi hislerinizi geliştirmekle ruhen gelişmeniz gerekir, fakat 
hayatınızda her şeye sahip olmak istediniz, sadece ruhi sevgiyi reddettiniz. (16, 31 – 32) 

57. Her devirde size sevginin gücünü öğretmiş olan liderleriniz vardı. Onlar sizin ruhen 
gelişmiş, kanunumu daha büyük bir kavrama gücüne sahip ve eylemlerinde daha çok ruhi 
temizliğe sahip olan kardeşlerinizdir. Onlar, şaşkınlık dolu yaşam ve günahlar yerine iyiliğe, 
fedakârlığa ve aktif insan sevgisine hayatlarını adamakla size güçlülüğün, sevginin ve 
alçakgönüllülüğün örneği oldular. 

58. Çocukluktan ihtiyarlığa kadar insanın sevgiyle ulaşabileceği her şeyin berrak önekleri ve 
insan sevgisi azlığından kaynaklanan acılar vardı; ama siz – kayadan daha hissiz – onu 
günlük yaşamın verdiği öğretilerden ve örneklerden öğrenmeyi anlamadınız. 

59. Bir kere vahşi hayvanların sevgi dolu çağrıya nasıl uysalca reaksiyon gösterdiğini 
gözetlemediniz mi? Ayni şekilde maddi ve manevi dünyada doğanın elementleri ve güçleri 
reaksiyon gösterebilir. 

60. Ondan dolayı size her şeyi sevgiyle Baba’nın adına ve uzayın Yaratan’ı adına kutsayın 
diye söylüyorum. 

61. Kutsamak doyurmak anlamına gelir. Kutsamak iyi olanı hissetmektir, söylemektir ve 
yayılmasını sağlamaktır. Kutsamak çevrenizi saran her şeyi sevgi düşünceleriyle iliklere 
kadar işletmektir. (14, 56 – 60) 

62. Size doğrusunu söyleyeyim, sevgi uzayı hareket ettiren değişmez güçtür. Sevgi yaşamın 
kaynağı ve anlamıdır. 
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63. Artık herkes için ruhi dirilişin devrini başlatıyorum öyle ki, sevginin kutsanmış tohumunu 

çiçek açtıracağım, onu çarmıhın yüksekliğinden aşağıya dünyaya yaydığım ve siz böylece 

insanlar birbirlerini sevdiklerinde, size öğrettiğim gibi “ölümü” dünyadan yok edeceklerini 

bildirdiğim ve onun yerine yaşamın insanlara egemen olacağı ve onun kendisini insanların 

eylemlerinde göstereceği bir devir. (282, 13 – 14) 

 

 

V. TANRI´NIN VAHİY TARZLARI VE ETKİNLİĞİ 

Bölüm 19 -  Tanrı’nın Üçlü Birliği 

Tanrı’nın Jesus Christus´la ve Kutsal Ruh´la Birliği 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Sözlerimin ışığı Üçüncü Devirde insanları birleştirecek. Hakikatim her akılda parıldayacak 
ve böylece farklı dinleri ve ibadetleri yok edecek. 

2. Birkaçınız beni Tanrı Yahve olarak severken ve Christus olarak inkâr ederken, diğer 
insanlar beni Christus´ta tanıyorlar, fakat Tanrı Yahve´yi bilmiyorlar. Bazıları benim varlığımı 
Kutsal Ruh olarak kabul ederken, diğer insanların benim Üçlü Birliğimden ötürü araları 
açılıyor. 

3. Şimdi bu insanlığa ve onlara ruhi liderlik yapanlara soruyorum: hepiniz gerçek Tanrı’yı 
kabul ettiğiniz halde, neden birbirinizden uzaklaşıyorsunuz? Beni Tanrı Yahve´de 
seviyorsanız, hakikattesiniz. Beni Christus yoluyla seviyorsanız, Christus yoldur, hakikattir ve 
yaşamdır. Beni Kutsal Ruh olarak seviyorsanız, ışığa yaklaşıyorsunuz.  

4. Sadece bir tek Tanrı vardır, bir tek Babanız vardır. Tanrı’da var olan tanrısal üç şahıs 
yoktur, bilhassa kendisini insanlığa üç gelişme basamağında vahiy etmiş olan bir tek tanrısal 
Ruh vardır. Sadece bu derinliklere dalarken, insanlık çocukluğunda bir tek tanrısal Ruh´un 
var olduğu yerde, üç şahıs gördüğüne inandı. Eğer Yahve adını duyarsanız, o zaman 
Tanrı’yı Baba ve hâkim olarak düşünün. Eğer Christus´u düşünürseniz, O´ndaki Tanrı’yı Usta 
ve sevgi olarak farkına varın; eğer Kutsal Ruh´un kaynağını öğrenmek istiyorsanız, bilin ki, o 
Ruh sonsuz bilgeliğini ruhen gelişmiş olan öğrencilerine vahiy eden Tanrı’dan başka bir şey 
değildir.   

5. Eğer ben insanlığı bugün olduğu gibi “Birinci Devirde” ruhen gelişmiş olarak bulmuş 
olsaydım, kendimi Baba, Usta ve Kutsal Ruh olarak vahiy ederdim; o zaman insanlar bir 
Tanrı’nın olduğu yerde üç Tanrı görmezlerdi. Ama insanlar öğretilerimi anlayacak güçte 
değildiler ve şaşkına dönüp kendi hayallerine yatkın küçük tanrılar yaratmaya devam etmek 
için benden uzak dururlardı.  

6. İnsanlar, bu hakikati anlar anlamaz ve bunu kabul eder etmez, biraz sevgiyle önlenebilir 
olan hatadan ötürü birbirlerini yanlış anladıkları için pişman olacaklar. 

7. Eğer Christus sevgiyse, o zaman benim sevgi olmama rağmen, O´nun Tanrı Yahve´den 
bağımsız olduğuna inanabilir misiniz? 



145 
 

8. Eğer Kutsal Ruh bilgelikse, benim bilgelik olmama rağmen, o zaman Kutsal Ruh´un 
Christus´tan bağımsız olarak varlığını sürdürdüğüne inanıyor musunuz? “Söz” ve Kutsal 
Ruh´un iki ayrı şey olduğunu mu sanıyorsunuz? 

9. Jesus´un insanlara öğrettiği sözün birazını bilmek sadece bir tek Tanrı’nın var olduğunu ve 
ebediyen sadece bir tek Tanrı’nın olacağını anlamanız için yeter. Ondan dolayı Jesus 
yoluyla: “Oğul’u bilen Baba’yı da bilir, çünkü ben O´nun içindeyim, O da benim içimde!” 
dedim. Daha sonra Jesus başka bir devirde insanlara geri geleceğini bildirdiği zaman, 
sadece: “Yine geleceğim!” demedi, bilhassa Kutsal Ruh´u, Teselli Edici Ruhu, Hakikatin 
Ruhu´nu yollayacağına söz verdi. 

10. Neden Christus Kutsal Ruh´tan ayrı olarak gelsin? Yoksa Christus ruhunda hakikati, ışığı 
ve teselliyi getiremez mi? (1 66 – 70 73 – 76) 

11. Ben sizin Ustanız´ım; fakat beni Baba´dan ayrı olarak görmeyin, çünkü ben Baba’yım. 

12. Oğul (Christus) ve Kutsal Ruh arasında fark yoktur, çünkü Kutsal Ruh ve Oğul tek 
Ruh´tur ve o Ruh benim. 

13. Her devri içeren vahiylerimde çeşitli yollarla çeşitli dersler ve pek çok sayfalı bir tek kitap 
vermiş olan bir tek Tanrı’yı görün. (256, 4) 

Tanrı’nın Üç Vahiy Şekli 

14. Şimdi Baba’nın neden kendisini ayrı etaplarda vahiy ettiğini biliyorsunuz ve Tanrı’nın Üçlü 
Birliği hakkında insanların yanılgılarını da anlayın. 

15. Hayalinizde bana fiziksel bir şekil vermeyi artık bırakın, çünkü benim ruhumda herhangi 
bir şekil yoktur, tıpkı zekâ, sevgi veya bilgeliğin bir fiziksel şekli olmadığı gibi. 

16. Baba’yı düşündükleri zaman, birçok insanın beni ihtiyar bir adam şeklinde düşündüğü için 
bunu size söylüyorum. Fakat ben yaşlı bir adam değilim, çünkü zamanın dışındayım, benim 
Ruh´umun yaşı yoktur. 

17. Christus´u düşündüğünüz zaman, hemen aklınıza Jesus´un fiziksel vücudu gelir. Fakat 
Christus, etten kemikten insan olarak doğan tanrısal Sevgi, benim insan olmuş olan sözüm 
vücudunu terk ettiği zaman, benim ruhumdan çıkmış olan O, benim ruhumla birleştiğini size 
söylüyorum. 

18. Eğer siz Kutsal Ruh´tan bahsederseniz, güvercin sembolünü kullanarak onu herhangi bir 
şekilde düşünmeye çalışıyorsunuz. Fakat size sembollerin devrinin sona erdiğini söylüyorum. 
Bu nedenden dolayı kendinizi Kutsal Ruh´un etkisinde hissederseniz, o ruhu ilham, 
ruhunuzda ışık ve belirsizlikleri, gizemleri ve karanlıkları çözen berraklık olarak alın. (39, 42, 
44 – 46) 

19. Yüzyıldan yüzyıla insanlar beni hep daha berrak birisi olarak görürler. Beni Christus 
yoluyla tanımış olanların tasavvuru beni sadece Musa Peygamberin kanunu yoluyla tanımış 
olanlardan hakikate daha yakındır. İnsan kitlelerinin O´nun adaletinden korktuğu için itaat 
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ettiği o Tanrı, insanların kalplerinde Christus´un sevgi tohumu filizlendiği zaman, yıllar sonra 
Baba ve Usta olarak arandı. (112, 3) 

20. Ben her zamanın, bütün yaratılanların dışındayım, benim tanrısal Ruh´umun gelişmesi 
gerekmez. Ben ebedi ve mükemmelim – sizin gibi başlangıcı olan ve gelişmenin kanunu 
altında yaşayan ve varlığınızda zamanın akışını hisseden birisi değilim. 

21. Yani Baba’nın sadece belli bir yüzyıla, Christus´un diğer bir yüzyıla ve Kutsal Ruh´un 
başka bir yüzyıla ait olduğunu söylemeyin. Çünkü Baba sonsuzdur ve hiçbir yüzyıla ait 
değildir, bilhassa zamanlar O´nundur ve insan olarak öldükten sonra kaybolan Christus 
Tanrı’nın kendisidir, ayni şekilde aranızda en yüksek vahiy şeklini hazırlayan – yani herhangi 
bir dünyevi aracı olmadan – Kutsal Ruh da Babanız´ın kendisinden başka hiçbir şey değildir. 
(66, 43) 

22. Baba dediğiniz Tanrı’nın, evrensel Yaratan’ın, tek yaratılmamış olanın mutlak gücü 
olduğunu size açıkladım. “Oğul” dediğiniz Christus, yani Tanrı’nın yaratıklarına mükemmel 
sevgisinin vahyidir ve “Kutsal Ruh” dediğiniz Tanrı’nın size bu devirde ışık olarak gönderdiği 
ve vahiylerimi daha iyi anlamanız için ruhunuzun muktedir olduğu bilgeliktir. 

23. Kutsal Ruh´un o ışığı, o Tanrı’nın bilgeliği yakında başladığını gördüğünüz bu Üçüncü 
Devirde insanları yönetecek ve insanlığın maneviyata ihtiyacı olan, hakikate susayan ve 
sevgiye acıkan düşüncelerini aydınlatacak. 

24. Halk, bir tek Tanrı’nın kendisini insanlara üç ayrı bakış açısına göre de olsa vahiy ettiği 
doğrudur. Eğer Baba’nın Birinci Devirdeki eylemlerinde sevgi ararsanız, onu bulacaksınız; 
eğer bilgeliği ararsanız, onu da bulacaksınız, tıpkı Jesus Christus´un eylemlerinde ve 
sözlerinde sırf sevgiye değil, güce ve bilgeliğe rastladığınız gibi. Eğer bu devirde Kutsal 
Ruh´un eylemlerinde hem kudret, kanun ve güç, hem de sevgi, merhamet şifa balsamını 
keşfederseniz, bunda acayip olan nedir? (293, 20 – 21, 25 – 26)  

25. Kanun, sevgi, bilgelik – bunlar benim kendimi insanlara gösterdiğim üç vahiy şeklidir öyle 
ki, ruhi gelişme yolunda Tanrısı hakkında insan kesin bir kanıya ve tam bilgiye sahip olsun. 
Bu üç vahiy dönemi birbirlerinden farklıdır, ama onların üçü de ayni kaynaktan çıkar ve 
toplam olarak kayıtsız şartsız mükemmelliktir. (165, 56) 

26. Hâkim, Baba ve Usta içimdedir. Bir tek Tanrı’da üç çeşitli vahiy dönemi, üç kudret 
merkezi ve bir tek esans: sevgi vardır. (109, 40) 

27. Ben, sizi her devirde ölümden kurtarmış olan Yahve´yim. Size her devirde konuşan tek 
Tanrı’yım. Christus, Jesus yoluyla size konuşmuş olan “sözümdür”. Jesus size: “Oğul’u 
tanıyan, Baba’yı da tanır” demişti. Bugün size konuşan Kutsal Ruh da ayni şekilde benim, 
çünkü sadece bir tek Kutsal Ruh, sadece bir “söz” vardır ve o da benim sözümdür. 

28. Öğrencilerim, beni dinleyin: Size “Birinci Devirde” kanunumu verdim, “İkinci Devirde” o 
sevgiyle sözlerimi yorumlayasınız diye sevgiyi öğrettim ve şimdi “Üçüncü Devirde” ışığı 
yolluyorum öyle ki, size vahiy edilenlerin anlamını kavrayın. 

29. O zaman neden benim ruhum olan ve sadece bir tek Tanrısal Ruh´un var olduğu yerde 
üç Tanrı keşfetmek istiyorsunuz? 
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30. İlk insanlara kanunu yolladım ve Mesih´i yollayacağımı Musa Peygambere bildirdim.  
“Sözümü” bildirdiğim Christus´ta O´nun (Jesus´un) görevi sona erdiğinde: “O´ndan geldiğim 
Baba´ya geri dönüyorum” dedim. Jesus size: “Baba ve ben birdir” dedi. Fakat sonra O size 
benim dileğime göre ve sizin ruhi gelişmenize uygun şekilde vahiylerimi aydınlatacak olan 
Hakikatin Ruhu´nu yollayacağını vaat etti. 

31. Fakat benim gizemlerime kim ışık getirebilir ve bu gizemleri açıklayabilir? Benden başka 
bilgeliğimin kitabının mühürlerini kim açabilir? 

32. Size doğrusunu söyleyeyim, şu anda Yahve ve Christus´tan farklı bir şey sandığınız 
Kutsal Ruh, kendisini hakikati kavramanız, görmeniz ve hissetmeniz için ruhunuza bildiren 
bilgelikten başka bir şey değildir. (32, 22 – 27) 

33. Mantığınızda ve ruhunuzda Tanrı olarak size kanunları bildiren vahiylerimi birleştirin; 
Baba olarak size sonsuz sevgimi bildiren vahiylerimi ve size bilgeliğimi bildiren Usta olarak 
talimatlarımı, o zaman onların hepsinden bir esans, bir tanrısal amaç çıkarırsınız. O da 
ruhsal ışığın yolunda bana gelmenizdir – o size bildiriden daha fazla şeydir. Ben – hep 
yanınızda, hep içinizde olan – sizi kendi krallığıma götürmek istiyorum. (324, 58) 

34. İnsanların Tanrı’nın bir vahyini yorumlamaya ve onların gözlerinin önünde bir gizem 
olarak görünen bir şeye açıklık getirmek için çabaladığı ilk defa olmayacak. Hemen “İkinci 
Devirde” de insanlar dünyada vaaz görevimden sonra Jesus´un şahsiyeti hakkında 
birbirlerine danıştılar ve O´nun Tanrı olup olmadığını, O´nun Baba´yla bir olup olmadığını 
veya O´nun Tanrı’dan farklı bir şahıs olup olmadığını bilmek istiyorlardı. Çeşitli şekilde 
öğretime hüküm verdiler ve incelediler. 

35. Şimdi de yorumların, açıklamaların, tartışmaların ve araştırmaların konusu olacağım. 

36. İnsanlar, Jesus kendisini beyan ettiğinde, Christus´un ruhunun Baba’nın Ruhu´ndan 
bağımsız olup olmadığını sınayacaklar; Konuşmuş olanın ne Baba, ne de Oğul olduğunu, 
ama Kutsal Ruh olduğunu söyleyen diğer insanlar olacak. 

37. Fakat sizin “Kutsal Ruh” diye adlandırdığınız Tanrı’nın ışığıdır ve sizin “Oğul” diye 
adlandırdığınız Tanrı’nın “sözüdür”. Eğer bu sözü burada duyarsanız, “İkinci Devirdeki” 
öğretimden faydalanırsanız veya “Birinci Devrin” kanununu ve vahiylerini düşünürseniz, bilin 
ki, bir tek Tanrı’nın yanındasınız, O´nun sözünü duyuyorsunuz ve O´nun Ruhu´nun ışığını 
alıyorsunuz. (216, 39 – 42) 

Yaratıcı Ruh ve Baba Olarak Tanrı 

38. Ben bütün yaratılanların esansıyım. Her şey benim sonsuz gücüm sayesinde yaşar. Ben 
her vücuttayım ve her şekildeyim. Ben hepinizin içindeyim, ama siz kendinizi hazırlamalısınız 
ve hassaslaştırmalısınız ki, beni hissedebilesiniz ve keşfedebilesiniz. 

39. Ben yaşam olduğum için her yaratığın yaşam nefesiyim. Ondan ötürü size, eğer sizin her 
eyleminizdeysem, benim resmimi topraktan ve mermerden yapmanız bana tapmak için veya 
kendinizi bana yakın hissetmek için gerekli olmadığını anlatmaya çalıştım. Bu yanlış anlama 
sadece insanlığı putperestliğe ayartmak için hizmet etti. 
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40. Benim sözlerimden dolayı Baba ve bütün yaratılanlar arasında var olan ahengi 
seziyorsunuz, benim bütün yaratıkları besleyen esans olduğumu ve sizin benim bir parçam 
olduğunuzu kavrıyorsunuz. (185, 26 – 28) 

41. Baba’nın ruhu görünmezdir, ama o kendisini sonsuzca çeşitli şekillerde vahiy eder. Bütün 
uzay Tanrı’nın gösterisidir. Her yaratılan şey hakikatin bir inikâsıdır. 

42. Benim çocuklarım olan ruhsal yaratıkları (öbür dünyada yaşayanları) yaşadıkları yere 
göre çeşitli yaşam biçimleriyle sevgi, güzellik, yaşam gücü ve anlamlılıkla donatmakla onların 
yaşadığı her yere benim en iyi görülebilen varlığımın ispatını, gücümün tasavvurunu vermek 
için koydum. Yaşamın anlamı sevgiden, hakikati bilmekten ve onun farkına varmaktan 
oluştuğuna işaret ediyorum. (168, 9 – 10) 

43. Öğrenciler, benden üç çeşit yaratık yaratıldı: Tanrısal olanlar, ruhsal olanlar ve maddi 
olanlar. Yaratan ve yaratılanların sahibi olarak tanrısal şekilde ve ayni zamanda sizin 
anlayabileceğiniz şekilde konuşabilirim. Maddeyi ben yarattığım için sesimi ve sözümü de 
fiziksel olarak kendimi insanlara anlatabilmek için duyurabilirim. 

44. Ben mükemmel bilimim, her şeyin kaynağı, bütün nedenlerin nedeni ve her şeyi 
aydınlatan ışığım. Bütün yaratılanların, bütün bilgeliğin en üstündeyim. (161, 35 – 36)  

45. Şimdi anlamanın, ruhun ve aklın aydınlanmasının zamanıdır. Bu zamanda insanlar beni 
nihayet ruhen arayacaklar, çünkü onlar Tanrı’nın ne bir şahıs, ne de bir hayali tasavvur 
olduğunu, bilakis sınırsız ve mutlak evrensel Ruh olduğunu kavrayacaklar. (295, 29) 

Sevgi ve Tanrı’nın Sözü Christus 

46. Baba Jesus´ta kendisini beyan etmeden önce maddi biçimleri ve olayları kullanmakla 
vahiylerini size yolladı. “Christus”  adından Tanrı’nın sevgisini insanlara beyan edeni 
tanıdınız; fakat O dünyaya geldiğinde, kendisini çoktan Baba olarak beyan etmişti. Ondan 
dolayı Christus´un dünyada doğduğunu söylemeyesiniz. Doğmuş olan Jesus´tu,  içinde 
Christus´un olduğu vücuttu. 

47. Düşünün ve sonunda Christus´un Jesus´tan önce var olduğunu anlayacaksınız ve kabul 
edeceksiniz, çünkü Christus Tanrı’nın sevgisidir. (16, 6 – 7) 

48. Burada sizinleyim ve ruhunuzun sonsuz barışı için mücadele etmek için size güç 
veriyorum. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, insanlık beni tanımadan önce, sizi çoktan 
sonsuzluktan (öbür dünyadan) aydınlattım ve sizin kalplerinize seslendim. Çünkü Baba´yla 
bir olduğum için hep O´nunla oldum. Dünya beni Jesus olarak kabul edinceye ve Tanrı’nın 
sözünü duyuncaya dek insanlığın üstünden yüzyıllar geçmeliydi. Buna rağmen söylemeliyim 
ki, eskiden öğretimi duyanların hepsi Christus´ta Tanrı’nın varlığını hissetmek için gerekli 
olan ruhi gelişmeye ulaşmamışlardı. (300, 3) 

49. Yahve´de gaddar, korkunç ve intikamcı bir Tanrı’yı tanıdığınıza inanıyordunuz. Sonra 
Rab size sizi bu yanılgınızdan kurtarmak için Christus´u, Tanrısal sevgisini size yolladı öyle 
ki, “Oğul’u tanıyarak, Baba’yı tanıyasınız”. Buna rağmen bilgisiz ve yeniden günahlarına 
bulaşmış insanlık öfkeli ve incinmiş bir Jesus´u gördüğüne inanır ve insanlar “ruhsal vadiye” 
(öbür dünyaya) ulaştıkları zaman, O´nu incitenlerin gelişini: “Çekilin önümden, sizi 
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tanımıyorum!” demek için bekleyen ve Jesus´un onları hemen sonsuzlukta en gaddar 
işkencelerin eline bırakacağını sanır. 

50. Öğretilerimin anlamını öğrenme zamanı geldi öyle ki, hiçbir yanılgıya düşmeyesiniz. 
Tanrı’nın sevgisi bana gelmek için size engel olmayacak; fakat eğer hatalarınızı telâfi 
etmezseniz, size ışığın krallığına ulaşmak için layık olmadığınızı söyleyen vicdanınızın 
acımasız hâkimi olacak. (16, 46 – 47) 

51. Kendinize haklı olarak öğrencim diyebilmeniz için Ustanız gibi olmanızı istiyorum. Size 
bıraktığım mirasım sevgi ve bilgelikten ibarettir. Size gelen Christus´tu ve şu anda size 
konuşan Christus´tur; fakat beni Tanrı’dan ayırmayın veya beni Tanrı’nın dışında görmeyin, 
çünkü ben hep Baba´yla birdim ve birim. 

52. Size Christus´un Tanrı’nın sevgisi olduğunu söyledim; ondan dolayı beni Baba´dan 
ayırmaya çalışmayın. O´nun çocuklarına sevgisiz bir Baba olduğuna mı inanıyorsunuz? Bunu 
nasıl düşünebilirsiniz? Artık bunu anlama zamanı geldi. 

53. Hiç kimse Tanrı’ya, Yaratan´a Baba demeye utanmasın, çünkü bu O´nun gerçek adıdır. 
(19, 57 – 58) 

54. Dünya Jesus´ta insan olmuş olan Tanrısı´nı gördü. İnsanlar ondan sadece sevgi dersleri 
ve sonsuz bilgelik öğretileri, mükemmel adaletin ispatını aldılar, ama asla zorbalık sözünü, 
garaz işareti veya eylemini almadılar. Onun yerine ne kadar çok incitildiğine ve alay 
edildiğine bakın.  Bütün dünyanın sahip olmadığı bütün yetki ve güç O´nun elindeydi, ama 
dünya Babası´nı O´nun gerçek karakterini, gerçek adaletini ve merhametini tanıması 
gerekiyordu. 

55. Dünya, Jesus´ta kendisi için hiçbir şey istemeden her şeyini çocuklarına veren bir Baba’yı 
gördü. En ağır incitmeleri sonsuz sevgiyle intikam almadan affeden bir Baba’yı ve O´nu 
inciten çocuklarının canını almak yerine, onları affeden ve kanıyla onların ruhi kurtuluşunun 
yolunu çizen bir Baba’yı gördü. (160, 46 – 47) 

56. Jesus insan olarak sizin idealinizdi ve mükemmelleşmenin gerçekleşmesiydi öyle ki, 
O´nda izinden gitmeye layık bir örneğiniz olsun. İnsanın Tanrısı´na benzer olması için 
insanın nasıl olması gerektiğini size öğretmek istiyordum. 

57. O bir Tanrı’dır ve Christus O´nunla birdir, çünkü Christus Tanrı olan “sözdür”, her 
yaratılanların Babası’na ulaşabileceğiniz tek yoldur. (21, 33 – 34) 

58. Öğrenciler, Christus Tanrı sevgisinin en yüksek açıklamasıdır, yaşam olan ruhun 
bölgelerinde ışıktır; karanlığı delen ışıktır ve her ruhi bakış önünde hakikati ortaya çıkaran, 
gizemleri çözen, kapıyı açan ve ruha bilgeliğin, sonsuzluğun ve mükemmelliğin yolunu 
gösterendir. (91, 32) 

Kutsal Ruh – Tanrı’nın Hakikati ve Bilgeliği 

59. Bilgelikte şifa gücü ve kalbinizin özlediği teselli yatar. Ondan dolayı size eskiden 
Hakikatin Ruhu´nu Teselli Edici Ruh olarak göndereceğimi vaat ettim. 
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60. Ama inanmak ruhun gelişme yolunda duraklamaması ve sınavlardan korkmaması için 
mutlaka gereklidir. (263,10 - 11) 

61. Bu devir, Kutsal Ruh´un ışığı olan, kalbinizin ve ruhunuzun en gizli köşesini bile 

aydınlatacak olan, içinde tanrısal bilgeliğinin olduğu ışık devridir. (277, 38) 

 

Bölüm 20 - Maria, Tanrı’nın Anneye Özgü Sevgisi  

Maria’nın Mütevazı Dünyevi Yaşamı 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Maria, onun özünün hep ruhumda olduğu benim göksel bahçemin bir çiçeğidir. 

2. Güzelliğini alçakgönüllülüğünde gizleyen bu çiçekleri görüyor musunuz? Maria da öyleydi: 
ruhun temizliği ve hürmetle bakabilenlere bitmez tükenmez güzellik kaynağı, iyilik dolu define 
ve bütün yaratıklar için şefkatti. 

3. Maria dünyada yaşadı ve tanrısal özünü gizledi; o kim olduğunu ve oğlunun kim olduğunu 
biliyordu, fakat Tanrı’nın bu hediyesiyle kibirlenmek yerine, kendisini sadece en ulu Tanrı’nın 
hizmetkârı, Rab´bin kararının bir aleti olduğunu açıkladı. (8, 42, 43, 46) 

4. Maria, dünyanın bütün krallarından daha güçlü ve daha büyük bir kralı doğuracağını 
biliyordu. Fakat kendisine insanların kraliçesi olarak taç taktı mı? Ağzı meydanlarda, 
caddelerde ve basit barakalarda veya saraylarda Mesih´in annesi olacağını ve Baba’nın 
“dünyaya gelecek Oğlu´nun” onun rahminden çıkacağını beyan etti mi? 

5. Elbette hayır, halkım: En büyük alçakgönüllülük, uysallık ve merhamet ondaydı ve o 
kehanet gerçekleşti. İnsani bir annenin kalbi mutlulukla doldu ve doğurmadan önce – bu 
zaman noktasında ve oğlunun yaşamı boyunca -  en sevecen anneydi, Jesus´un saptanmış 
olan insanlar için görevini yerine getirmesi gerektiğini ve O´nun neden dünyaya geldiğini 
ruhen biliyordu. Bu karara kendisi asla karşı gelmedi, çünkü ayni eylemde onun da payı 
vardı. 

6. Ara sıra Maria gözyaşları döktüğü zaman, o insani bir annenin ağlayışıydı, oğlunun acısını 
kendi vücudunda hissetmesi insan vücudunun bir özelliğiydi. 

7. Fakat Maria Usta’nın, oğlunun öğrencisi miydi? Hayır. Maria’nın Jesus´tan öğrenmesi 
gereken hiçbir şey yoktu. Maria, Baba’nın kendisindeydi ve bu güzel ve zor görevi yerine 
getirmek için sadece insan olup dünyaya gelmişti. 

8. Bu harika anne kalbi kendisini sadece biricik oğlunu sevmek için mi sınırlandırdı? Elbette 
hayır;  o küçük insani ve anneye özgü kalp yoluyla teselliyle, yüce sözlerle, nasihatlerle, 
iyiliklerle, mucizelerle, ışıkla ve hakikatle kendisini tanıttı. 

9. Maria, asla kendisini sergilemedi, asla Usta’nın sözünü yanlış anlamadı. Fakat ayni 
şekilde beşik olarak görevini yapan yemliğin dibinde olduğu gibi, oğlunun, Usta’nın ve bütün 
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insanlığın Babası´nın öldüğü ve insan olarak son nefesini aldığı çarmıhın dibinde de Maria 
öyleydi. 

10. Böylece Maria onun için belirlenmiş olanı insani anne olarak yerine getirdi ve bütün 
annelere ve insanlara yüce bir örnek oldu. (360, 28 – 31) 

Maria ve Jesus 

11. Çoğu kez insanlar Jesus´un neden çarmıha gerildikten sonra günahkâr Maria 
Magdalena´ya göründüğünü, sonra öğrencilerini aradığını, ama buna karşın annesini ziyaret 
ettiğine dair insanlar hiçbir şey bilmediğini kendilerine sordular. Bunun üzerine kendimi 
Maria´ya diğerlerinde olduğu gibi göstermeme gerek olmadığını söylüyorum. Çünkü Christus 
ve Maria arasında bağlantı dünya yaratılmadan önce de vardı. 

12. Jesus yoluyla kendimi insanlığa günahkârları kurtarmak için beyan ettim. Çarmıha 
gerildikten sonra, onların imanını canlandırmak için ve bana ihtiyaçları olduğu için beni 
görmelerini sağladım. Fakat size doğrusunu söyleyeyim,  Maria – insan olarak benim sevgili 
annem – kendisini hiçbir lekeden arıtmak zorunda değildi ve onun imanı da eksik değildi, 
çünkü Christus´un kim olduğunu, O´na ana rahmini sunmadan önce biliyordu. 

13. Ayni ruhi temizlikle ve uysallıkla beni doğuran, beni geldiğim krallığıma geri veren 
Maria’yı ziyaret etmek için ruhumu insanlaştırmam gerekmiyordu. Fakat yalnızlığında onunla 
konuştuğum zaman,  ruhumu saran Maria’nın tanrısal okşama tarzını kim bilebilirdi? 

14. Bana bu soruyu soranlara Jesus´un önce annesini ziyaret etmesi gerektiğini düşündükleri 
için bu yanıtı verdim. 

15. Kendimi Maria´ya gösterme tarzımla Maria Magdalena ve öğrencilerime (dokunulabilir) 
hissedilebilir yapma tarzım ne kadar da farklı olmalıydı. (30, 17- 21) 

Maria’nın Bakireliği 

16. Zirvede bulunan Usta’nın yanında Maria, evrensel anne de vardır ki, o “İkinci Devirde” 
kadın oldu öyle ki,  “tanrısal sözün” reenkarnasyon mucizesi gerçek olsun. 

17. İnsanlar Maria’yı ve Jesus´un dünyaya gelişini de çoğu kez yorumladılar ve incelediler. 
Bu yargılar anneye özgü Ruh´un temiz giysisini yırttılar ve onun kalbi kanını dünyaya akıttı. 

18. Bu devirde bilinmeyen şeylerin perdesini imansızların şüphesini yok etmek ve ona ruhi 
talimatların bilgisini vermek için açtım. 

19. İnsanlar, bir yol gibi olan hakikatimden çoğunlukla yanılgıya götüren birçok ara yol 
yaptılar. İnsanların bir kısmı Göksel Anne Maria’nın desteğini ararken ve diğerleri onu 
tanımazken, Maria’nın sevgi mantosu ve şefkati herkesi ebediyen sarar. 

20. Zamanın başlangıcından beri, peygamberlerin ondan söz ettiği Ruhi Anne´nin dünyaya 
gelmeden önceki varlığını vahiy ettim. (228, 1 – 5) 
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21. Maria, erdemini, önderliğini ve mükemmel Tanrı olmasını beyan etmek için yollandı. O 
insanlar arasında diğer kadınlar gibi değildi. Maria başka türlü kalitede kadındı ve dünya 
onun yaşamını, düşünme ve hissetme tarzını öğrendi, ruhi temizliğini ve ruhunun ve 
vücudunun zarafetini biliyordu. 

22. Maria, sadeliğin, alçakgönüllülüğün, özverinin ve sevginin bir örneğiydi. Fakat Maria’nın 
yaşamı eski zamanlarda ve ondan sonraki nesiller tarafından bilinmesine rağmen, onun 
erdemini, bakireliğini reddeden birçok insan vardır. Onlar Maria’nın ayni zamanda bakire ve 
anne olması gerçeğini açıklayamazlar. Bunun nedeni ise insanların doğuştan imansız olması 
ve Tanrı’nın eylemlerini uyanık ruhlarıyla yorumlamayı becerememesinden gelir. Eğer 
insanlar kutsal yazıları inceleseydiler ve Maria’nın reenkarnasyonunu (insan olmasını) ve 
onun soyunu ortaya çıkarsaydılar, onun sonunda kim olduğunu bilirlerdi. (221, 3) 

23. Tanrı’nın yaratıklarına olan ince düşünceli sevgisinin şekli yoktur. Buna karşın o sevgi 
İkinci Devirde Jesus´un annesi Maria´da kadın şeklini aldı. 

24. Maria’nın hep var olduğunu kavrayın, çünkü onun esansı, sevgisi, ince duygusu hep 
Tanrı’daydı. 

25. Maria hakkında insanlar ne kadar çok teoriler ve yanılgılar yarattılar! Onun anneliği, 
hamileliği ve temizliği! Ne kadar da çok ona iftira atıldı! 

26. O günde Maria’nın temizliğini gerçekten kavrayamadığınız için kendinize: “Hiç doğmamış 
olsaydık, bizim için daha iyi olurdu!” diyeceksiniz. Ateşten gözyaşları ruhunuzu yakacak. 
Sonra Maria onları merhametine sarıp, Tanrısal Anne onları mantosuyla koruyacak ve Baba 
onları affedecek ve sonsuz sevgiyle: “Nöbet tutun ve dua edin, çünkü sizi affediyorum ve 
sizde dünyayı affediyorum ve kutsuyorum“ diyecek. 

Kadınlar İçin Maria’nın Örnek Olması 

27. Ustanız´ın hayatı bütün insanlar için örnektir. Fakat kadınlara annelik görevi olarak 
talimat verilmediği için onlara Tanrı’nın ince duygusunu temsil eden insanlar arasında kadın 
olarak ayni şekilde tanrısal alçakgönüllülüğün örneği olarak Maria yollandı. (101, 58) 

28. Kutsanmış kadınlar: Siz de benim öğrencilerimdensiniz. Erkeğin ve siz kadınların ruhu 
arasında, fiziksel açıdan ve her iki tarafta görevleriniz farklı olsa bile, hiçbir fark yoktur. 

29. Jesus´u ruhunuzun Ustası olarak örnek alın ve O´nun sevgisinin çizdiği yoldan gidin. 
O´nun sözünü özümleyin ve çarmıhını kucaklayın. 

30. Ruhunuza erkeklere de konuştuğum ayni sözlerle konuşuyorum, çünkü siz ruhen 
aynisiniz. Fakat – kadın kalbiniz izinden gitmek için bir önder ararsa; hayatta 
mükemmelleşmeniz için size destek olacak mükemmel örnekler ararsanız, Maria’yı 
hatırlayın, onun bu dünyadaki hayatını inceleyin. 

31. Maria’nın mütevazı yaşamının onu etkinlik yılları esnasında bilen ve onunla konuşmuş 
olan elçilerim tarafından yazılmış olması Baba’nın dileğiydi. 
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32. Onun yaşamı – onu bilenler için basit – dünyada doğumundan ölümüne kadar parlaktı. 
Maria, ruhunun alçakgönüllülüğüyle, sonsuz ince duygusuyla, kalbinin temizliğiyle ve 
insanlığa olan sevgisiyle sözlerle ifadeden daha ziyade susmasıyla birçok sayfa sevecen 
talimatlar yazdı, çünkü insanlara konuşması gereken şahsın Christus olduğunu biliyordu. 

33. Maria’nın ruhu, insanlığa alçakgönüllülüğün, itaatin ve uysallığın mükemmel örneğini 
vermek için Baba´dan kaynaklanan anneye özgü sevginin kendisiydi. Onun dünyada gidişi 
bir ışık iziydi, hayatı basit, haşmetli ve temizdi. Mesih´in bir bakireden doğacağı kehaneti 
Maria´da gerçekleşti. 

34. Sadece Maria rahminde Tanrı’nın tohumunu taşıyabildi, sadece o Jesus´a olan görevini 
yerine getirdikten sonra, insanlığın ruhi annesi olarak kalmaya layıktı. 

35. Kadınlar, ondan dolayı Maria sizin mükemmel örneğinizdir. Ona yönelin ve onu kendinize 
susmasıyla, alçakgönüllülüğün eylemleriyle, muhtaçlara olan sevgisinden sonsuz feragatle, 
sessiz acılarıyla, her şeyi affeden acımasıyla ve şefaat, teselli ve tatlı destek içeren 
sevgisiyle örnek alın. 

36. Kalpleri acılarla dolu bakireler, hanımlar, anneler, öksüz ve yetim kızlar, dullar, yalnız 
kadınlar, Maria´ya sevgili ve şefkatli anne deyin, düşüncelerinizle onu çağırın, ruhunuzla onu 
alın ve kalbinizde onu hissedin. (225, 46 – 54) 

İnsanların Şefaatçisi, Teselli Edicisi, Beraber Kurtarıcısı Olan Maria 

37. Maria bu dünyada sessizce yaşadı, fakat o kalpleri barışla doldurdu, muhtaçlara şefaatçi 
oldu, herkes için dua etti ve son olarak gözyaşlarını insanların bilgisizliğinin ve kötülüğünün 
affı ve acıması için döktü. Eğer Rab´be ulaşmak istiyorsanız, Maria sayesinde Jesus´u 
aldığınız için, neden Maria´ya yönelmeyesiniz? Kurtarıcının ölüm saatinde anne ve Oğul 
birlik değil miydiler? O anda Oğul’un kanı annenin gözyaşlarıyla karışmadı mı? (8, 47) 

38. Dünyaya çarmıhtan yaşam kitabını – yüzyıllar ve devirler boyunca insanlar tarafından 
yorumlanması ve anlaşılması gereken kitabı – ve ruhi bilgeliği miras bıraktım. Ondan dolayı 
çarmıhın dibindeki acılar içindeki Maria´ya: “Anne, bu senin oğlun”, dedim, o anda insanlığı 
temsil eden Yuhanna´ya bakışlarımla işaret ettim, fakat Yuhanna Christus´un iyi 
öğrencilerine dönüşmüş olan ve ruhen gelişmiş bir insanlığı temsil ediyordu. 

39. Yuhanna´ya da: “Oğul, bu senin annen!“ sözlerimle yöneldim. Bu sözleri size şimdi 
açıklayacağım. 

40. Maria ruhi temizliği, itaati, imanı, ince duyguyu ve alçakgönüllülüğü temsil ediyordu. 
Bütün bu erdemler merdivenin basamağıdır ki, o merdivenden ben dünyaya aşağıya o kutsal 
ve temiz kadında insan olmak için geldim. 

41. O ince duygu, ruhi temizlik ve sevgi yaşam tohumunun döllendiği tanrısal ana rahmidir. 

42. İnsan olup size gelmek ve sizinle yaşamak için indiğim o merdiven size sunduğum ayni 
merdivendir öyle ki, o merdivenle insandan ışıklı ruha dönüşerek bana yükselin. 
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43. Maria merdivendir, Maria anneye özgü kucaktır. Ona yönelin ve o zaman bana 
rastlayacaksınız. (320, 68 – 73)  

44. Size Maria’yı çarmıhın dibinde, kanımın ve annemin gözyaşlarının döküldüğü o tümsekte 
bıraktım. O orada çocuklarını bekleyiş içinde kaldı, çünkü çarmıhı çocuklarının omuzundan 
alacak ve onlara cennetin yolunu gösterecek olan Maria olacak. (94, 73) 

45. Maria’nın mesajı teselliydi, sevecen şefkatti, alçakgönüllülüktü ve ümitti. O anneye özgü 
karakterinin bilinmesini sağlamak için dünyaya gelmek zorundaydı ve bakire ana rahmini 
sunmak zorundaydı öyle ki, onda “söz” insan olsun. 

46. Fakat Maria’nın misyonu bu dünyada sona ermedi. Onun gerçek vatanı bu dünyanın 
ötesindeydi ki, o dünyadan acımanın ve şefkatin mantosunu bütün çocuklarının üstüne 
serebilsin, oradan yolunu kaybedenlerin adımlarını takip edebilsin ve göklerin tesellisini acı 
çekenlere verebilsin. 

47. Maria, Tanrı’nın belirlemesini yerine getirmek için dünyaya gelmeden, bir kadında insan 
olmadan önce, yüzyıllar öncesinden Tanrı’nın bir peygamberi onu bildirdi. Onun yoluyla bir 
bakirenin hamile kalacağını ve Tanrı bizimle anlamında Immanuel diye adlandırılacak bir 
oğlan doğuracağını öğrendiniz. 

48. Tanrı’nın anneye özgü göksel sevgi ruhu aşağıya kusursuz kadın Maria´ya inmekle 
peygamberin önceden bildirdiği Tanrı’nın vaadi gerçekleşti. 

49. O zamandan beri dünya Maria’yı biliyor ve insanlar ve milletler adını sevgiyle anıyorlar ve 
acılarında onu anne olarak çağırıyorlar. 

50. Ona acıların annesi diyorsunuz, çünkü dünya acıların kılıcını onun kalbine sapladığını 
biliyorsunuz ve hayalinizden o acılı bakış ve sonsuz matemin ifadesi kaybolmuyor. 

51. Bugün size kalbinizden o daimi acıların resmini silesiniz ve onun yerine iyimser, 
gülümseyen, ruhen etkinlik gösteren ve bütün çocuklarına Usta’nın çizdiği yolda yukarıya 
doğru gelişmesine yardım eden sevecen anneyi düşünesiniz diyorum. 

52. Şimdi Maria’nın misyonunun dünyada annelik etmekten ibaret olmadığını anlıyor 
musunuz? Onun “İkinci Devirde” görünmesi de bir tek değildi, bilakis Maria’nın ruhtan ruha 
insanlarla konuşacağı yeni bir devir saklıdır. 

53. Elçim, peygamber ve vahiy alan Yuhanna, vecit esnasında (ona verdiğim vahiyde) 
güneşle giyinmiş, ışıktan parlayan bir bakireyi görmüştü.  

54. Bu kadın, bu bakire Maria’ydı. O artık yeni bir Kurtarıcıya hamile kalmayacak, bilakis 
Christus´un, mükemmelliğin Usta’sının tanrısal izinden gitmek için ondan sevgi, iman ve 
alçakgönüllülükle beslenen bütün dünyanın insanlarına hamile kalacak. 

55. Peygamber (Yuhanna) o kadını sanki doğuracakmış gibi sancılar içinde gördü; fakat o 
sancı insanların arınmasının sancısıydı, ruhtan yaratıkların kefaretiydi. Sancılar bittiğinde 
ruhtan yaratıklarda ışık olacak ve evrensel annenizin ruhu sevinçle dolacak. (140, 44 – 52) 
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Maria’nın Tanrısal Özyapısı 

56. Tanrısal annenizin mantosu dünyaya sonsuzluktan beri gölge verdi ve onun da çocukları 
olan çocuklarımı sevgiyle korur. Maria ruh olarak bu dünyada doğmadı; onun anneye özgü 
özyapısı hep benim bir parçamdı. 

57. Maria temizliğimin ve kutsallığımın karısıdır. O kadın ve annem olup “söz insan” 
olduğunda, o kızımdı. (141, 63 – 64) 

58. Maria özyapısına göre tanrısaldır, onun ruhu Baba´yla ve Oğul’la birdir. Onun seçkin kız 
olmasına ve insanlığa zamanın başlangıcından beri temiz bir yaratık olarak  ve onda “tanrısal 
sözün” insan olacağı bildirilmiş olmasına rağmen, neden Maria´ya insan olarak hüküm 
veriyorsunuz? 

59. Neden o zaman insanlar onun hakkında kötü konuşuyorlar ve benim gücümden 
şüpheleniyorlar ve eylemlerimi saygısızca araştırıyorlar? Bunun nedeni ise insanların benim 
talimatlarımı pekiştirmediği, kutsal yazıların sözlerini derin derin düşünmediği ve benim 
dileğimi kabul etmediği içindir. 

60. Bugün, “Üçüncü Devirde” Maria’nın kendisini insanlara beyan etmesinden de ayni şekilde 
şüpheleniyorsunuz. Fakat Maria’nın benim bütün eylemlerimde payı olduğunu ve o benim 
tanrısal ruhumda yaşayan en ince duygulu sevginin cisimleşmesi olduğu için size 
söylüyorum. (221, 4 – 6) 

61. Maria, Tanrı’yla o kadar çok kaynaşmış ruhtur ki, o ruh Maria’nın bir biçimini teşkil eder, 
tıpkı Tanrı’nın üç vahiy şekli gibi: Baba, Söz ve Kutsal Ruh´un ışığı. Bu anlamda Maria 
Tanrı’nın şefkatini beyan eden ve temsil eden ruhtur. (352, 76) 

62. Ne kadar çok insan Maria´yla tanışmak için cennetin en yüksek katına ulaşmayı ümit 
ediyor ve onu dünyada yaşarken insan olmuş olan Christus´un annesi olduğu gibi hep insan 
şeklinde ve tahtında oturmuş güzel ve güçlü bir kraliçe olarak hayal ediyor. 

63. Fakat size Tanrı’dan olanlara artık aklınızda biçim vermeyesiniz diye söylüyorum. Maria, 
sizin ruhsal anneniz yaşıyor; ama o ne bir kadın şeklindedir, ne de başka bir şekildedir. O 
kutsal ve sevgi dolu şefkattir, onun merhameti sonsuzluğa kadar yayılır. O kalplerde yönetir, 
fakat onun egemenliği alçakgönüllülüktür, merhamettir ve temizliktir. Ama onun insanların 
hayal ettiği gibi tahtı yoktur. 

64. Maria güzeldir, ama öyle bir güzellik ki, onu en güzel yüzle bile gözünüzün önüne 
getiremezsiniz. Onun güzelliği gökseldir ve göksel olan şeyleri asla kavramaya muktedir 
olamayacaksınız. (263, 30) 

Maria’nın Evrensel Karizması 

65. Maria, sizin evrensel anneniz benim içimde yaşar ve çok sevilen çocuklarını en şefkatli 
şekilde okşar. O orada esenliğini ve kutsal yerin donatımını bırakmak için sizin kalbinizdeydi. 
Maria dünyada nöbet tutup kanatlarını kuş gibi bir kutuptan diğer kutuba kadar korumak için 
dünyanın üzerine açar. (145, 10) 
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66. Tanrı olarak bende şefaatçi sevgi yaşar; o Maria’dır. İmana kapalı kalmış ne kadar çok 
kalp Maria’nın sayesinde kendisini pişmanlığa ve sevgiye açtı! Maria’nın anneye özgü 
özyapısı bütün yaratılanlarda vardır, herkes tarafından hissedilir, fakat bazı gören gözler onu 
inkâr eder. (110, 62) 

67. Maria’nın tanrısal anneliğini inkâr edenler, Tanrı’nın insanlara verdiği en güzel vahiyleri 
inkâr ederler. 

68. Christus´un Tanrı olduğunu kabul edenler ve Maria’yı inkâr edenler Tanrı olarak bende 
var olan en ince duygulu ve en hoş temel özelliğimden vazgeçerler. 

69. Kutsal yazıları bildiğini sanan ne kadar çok insan vardır, fakat hiçbir şey anlamadıkları 
için hiçbir şey bilmiyorlar. Ve ne kadar çok insan yaratıkların dilini keşfettiğini sanıyor ve bu 
fikrine rağmen yanılgı içinde yaşıyor. 

70. Anneye özgü ruh her yaratıkta sevgiyle aktiftir ve siz onun kopyasını her yerde 

görebilirsiniz. O ruhun tanrısal anneye özgü sevgisi kutsanmış tohum olarak bütün 

yaratıkların kalbine düştü ve tabiatın her alanı onun yaşayan bir şahididir. Her anne kalbi o 

büyük sevgi önüne kurulmuş (ibadet) kürsüsüdür. Maria tanrısal bir çiçekti ve onun meyvesi 

Jesus´tu. (115, 15 – 18)  

 

Bölüm 21 - Tanrı’nın Gücü, Yanınızdaki Varlığı ve Adaleti 

Tanrı’nın Gücü 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Eğer bugünün insanı bütün bilimleriyle tabiat güçlerine egemen olamıyorsa, o zaman 
ruhtan güçlere kudretini nasıl zorla kabul ettirebilir? 

2. Tıpkı uzaydaki gezegenler değişmez düzene göre kendi yörüngelerinde hareket ettiği gibi 
ve insanlar onların yörüngelerini değiştiremediği gibi, ruhsal dünyada (öbür dünyada) da hiç 
kimse tarafından değiştirilemeyen bir düzen vardır. 

3. Ben gece ve gündüzü yarattım, bu demektir ki, ben ışığım ve benden başka hiç kimse onu 
frenleyemez. Bunun aynısı ruhsal dünya için de geçerlidir. (329, 31 – 33) 

4. Eğer bana inanıyorsanız, gücümün insanların günahından daha da çok güçlü olduğuna 
güvenebilirsiniz ve ondan dolayı günahın hakikatin ışığından ve adaletimden geri çekildiği 
andan itibaren, insan hayatını değiştirmek zorundadır. 

5. Eğer insanlar bir kere Tanrı’nın dileğini yerine getirdiklerinde, bu dünyada yaşamı 
düşünebiliyor musunuz? (88, 59 – 60) 

6. Benim için bir insanın pişmanlığı, yenilenmesi ve kurtuluşu imkânsız olamaz. Eğer 
imkânsız olsaydı, ben o zaman her şeye gücü yeten Tanrı olmazdım ve insan benden daha 
güçlü olurdu. İnsanların içinde egemen olan kötülük gücüne karşı benim gücümü daha zayıf 
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mı düşünüyorsunuz? İnsanların içindeki karanlığın Tanrı’nın ışığından daha üstün mü 
sanıyorsunuz? Kalbiniz bana asla diyor. 

7. Düşünün: Görevim, size var olmayı verdikten sonra, mükemmelliğe götürmektir ve hepinizi 
bir tek ruhi ailede birleştirmektir ve dileğimin her şeye rağmen yerine geleceğini unutmayın. 

8. Ben, göklerin tohum ekeni, sevgi tohumumu fark ettirmeden her ruha ekerim. Sadece ben 
ne zaman bütün insanlıkta bu tohumun filizleneceğini bilirim ve sadece ben sonsuz sabrımla 
eylemlerimin meyvesini bekleme gücüne sahibim. (272, 17 – 19) 

9. Sizi büyük gücümle küçültmek istemiyorum, ne de gücümle övünmek istiyorum, ama size 
onu buna rağmen dileğim üzerine gösteriyorum öyle ki,  her güce sahip, bilge ve mükemmel 
bir Tanrı’ya Babanız olarak sahip olmanın mutluluğunu hissedin. 

10. Sonunda benim gücümün sonunu görmeyeceğiniz düşüncesine sevinin ve ruhunuz ne 
kadar çok geliştikçe, beni daha iyi tanıyacaksınız. Efendisinin büyüklüğüne asla 
ulaşamayacağını bilmeyi kim kabul edemez? Dünyada babanıza kıyasla daha genç olmayı 
kabul etmediniz mi? O babanızın sizden daha fazla tecrübe ve otoriteye sahip olduğunu 
onaylamadınız mı? Sizden daha güzlü bir adamın – gururlu, kahraman ve erdemli – babanız 
olduğunu görmeye sevinmediniz mi? (73, 41 – 42) 

11. Benim gücüm karşısından insanların gücünün ne anlamı vardır? Materyalist milletlerin 
benim sonsuz ruhsal gücüme karşı rakipliği ne becerebilir? Hiçbir şey! 

12. İnsanın iktidar hırsının sınırına ve gururunun en doruk noktasına kadar gitmesine izin 
verdim öyle ki, Babası tarafından irade özgürlüğüyle donatıldığının bir hakikat olduğunu 
kendisi anlasın. 

13. Fakat insan (kötülüğün) sınırına ulaştığında, gözlerini ışığa ve sevgiye açacak ve benim 
karşımda tek bir mutlak güce ve Babası´nın tek bir evrensel bilgeliğine mağlup olarak 
eğilecek. (192, 53) 

Bütün Yaratıklarda Tanrı’nın Varlığı 

14. Benim orada yaşadığım belli bir sınırlı makamım yoktur, çünkü benim varlığım var olan 
her şeydedir, hem tanrısal, hem de ruhsal veya maddi şeylerdedir. Benim krallığımın hangi 
yönde olduğunu söyleyemezsiniz ve eğer siz bakışlarınızı yukarıya gökyüzüne doğru 
kaldırırsanız, onu sembol olarak yaparsınız. Çünkü sizin gezegeniniz durmadan döner ve her 
hareketinde gökyüzünün belli bölgelerini ve yüksekliklerini size sunar. 

15. Bütün bunlarla size sizinle benim aramda hiçbir mesafe olmadığını ve beni sizden tek 
ayıran benim mükemmel kanunum ve ruhunuz arasına koyduğunuz size yapması izin 
verilmeyen eylemlerinizdir. 

16. Ruhi temizliğiniz ne kadar çok olursa, eylemleriniz ne kadar üstün olursa ve imanınız ne 
kadar sabit olursa, dualarınızda beni daha kolay ulaşılabilir hissedeceksiniz. 

17. Ayni şekilde de: Kendiniz ne kadar çok iyiden, adaletten ve izin verilenden uzaklaşırsanız 
ve kendinizi materyalizme, karanlık ve bencil bir yaşama verirseniz, o zaman kendinizi 
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benden daha uzak hissetmek zorunda kalacaksınız. Kalbiniz ne kadar çok kanunlarımı 
uygulamaktan uzaklaşırsa, o zaman yanınızdaki varlığımı daha da az hissedeceksiniz. 

18. Sözümü bu devirde neden bu şekilde beyan ettiğimi kavrayın ve kendinizi benimle ruhtan 
ruha diyaloga hazırlayın. 

19. Benim çok uzaklarda olduğuma inandığınız için bana gelmeyi bilemediniz. Yanınızdaki 
Tanrınız olarak varlığımı hissettirmek için ve Baba ve çocukları arasında onları ayıran hiçbir 
alanın veya mesafenin olmadığını ispat etmek için sizi aradım. (37, 27 – 32) 

20. Eğer kendimi size beyan etmek için tahtımı terk ettiğimi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz; 
çünkü sizin hayalini ettiğiniz taht yoktur. Tahtlar kurumlu ve gururlu insanlar içindir. 

21. Ruhum sonsuz olduğu ve her şeye gücü yettiği için belli bir yerde yaşamaz: o her 
yerdedir, her tarafta, ruhsal ve maddi dünyadadır. Bana layık gördüğünüz o taht nerede 
olsun? 

22. İnsanlar gibi bana tahtında fiziksel bir vücutla oturan birisi olarak şekil vermeyi bırakın, 
bana hep insancıl bir vücut vermeyi, insancıl aklınızın kavrayamadığı bir cennetin hayalini 
etmeyi bırakın. Eğer bütün bunlardan kurtulursanız, sizi bağlayan zincirleri koparmış gibi, 
yüksek bir duvar gözlerinizin önünde çökmüş gibi, yoğun bir sis açılmış gibi ve ruhunuza 
kolay ulaşılır sınırsız bir ufku ve parıldayan sonsuz bir gökyüzünü görmüş gibi olacaksınız. 

23. Bazıları: Tanrı cennettedir, diğerleri ise: Tanrı öbür dünyada yaşar diyorlar. Ama onlar ne 
söylediklerini bilmiyorlar, ne de inandıkları şeyi anlıyorlar. Ben aslında cennette “oturuyorum”, 
fakat sizin hayal ettiğiniz belli bir yerde değil: Ben ışığın, kudretin, sevginin, bilgeliğin, 
adaletin, mutluluğun ve mükemmelliğin cennetinde oturuyorum. (130, 30, 35 – 36) 

24. Benim evrensel varlığım her şeyi doldurur, evrenin hiçbir yerinde veya yaşam bölgesinde 
boşluk yoktur, benim varlığım her şeyin içine işlemiştir. (309, 3) 

25. Size sizin en gizli düşüncelerinizi bilecek kadar çok yakın olduğumu ve her yerde olan bir 
Tanrı olduğum için sizin olduğunuz her yerde olduğumu söyledim.  Ben aklınızı ilhamlarla ve 
aydınlık fikirlerle aydınlatan ışığım. 

26. Ben içinizdeyim, çünkü ben size ruh veren ruhum, ben sizi yargılayan vicdanım. Sizin 
duyularınızda, vücudunuzdayım, çünkü ben bütün yaratılanlardayım. 

27. Beni daha çok içinizde ve çevrenizi saran her şeyde hissedin öyle ki, bu dünyayı terk 
etme zamanı geldiğinde, tamamen ruhsal dünyaya girebilesiniz ve ruhunuzda maddi 
dünyanın bırakabileceği izlenimlerden dolayı şaşkınlık olmasın ve siz sonsuz temizliğin 
kaynağı olan ve ondan sonsuza dek içebileceğiniz bana bir adım daha yaklaşacaksınız. 
(180, 50 – 52) 

28. Konuşucularımın (Meksika´da) ağzından çıkan sözlerdeki ışığın kaynağının ne olduğunu 
biliyor musunuz? Onun kaynağı Tanrı’dan çıkan iyilikte, tanrısal sevgide, evrensel ışıktadır. 
Size yaşam veren o her şeyde olmanın bir ışını veya kıvılcımıdır. O her şeyi harekete geçiren 
ve titreşimi sağlayan, kımıldatan ve durmadan yörüngesinde gezdiren sonsuz kudretin bir 
parçasıdır. O sizin tanrısal nur dediğiniz ruhta yaratıkları aydınlatan ve canlandıran tanrısal 
Ruh´un ışığıdır.  
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29. O ışığın hem ruha, hem de vücuda etkisi vardır, hem dünyalara, hem de insanlara, 
bitlilere ve yaratılanların hepsine. O ruha ruhtandır, maddeye maddedendir, akla zekâdır ve 
kalplerde sevgidir. O bilgidir, yetenektir, kendi bilincinde olmaktır, içgüdüdür ve sezgidir. 
Yaratılış düzenine göre yaratıkların yapılış biçimine ve gelişme seviyesine göre bütün 
duyuların üstündedir, ama onun kaynağı tektir, o da Tanrı’dan gelir ve onun esansı tektir, o 
da sevgidir. Size ruhsal ışığın mesajını vermek için bu yaratıkların aklını aydınlatmamda ne 
imkânsız olabilir? 

30. Bitkiler, ruhumun onlara gönderdiği yaşam ışınını alıyorlar öyle ki, meyve versinler. 
Yıldızlar yörüngelerinde gezebilmeleri için ruhumun gönderdiği kudreti alıyorlar. Dünya 
durmadan kucağında mucizeler yaratarak yaşam ışınlarını benden aldığının şimdiki ve canlı 
şahididir. Neden o zaman insanın özünde mücevher gibi bana benzerliği benden 
kaynaklanan parlak bir ruhun direkt benden kendi ruhuna tanrısal ışınları alması mümkün 
olmasın? Bu insanın içinde meyve vermesi gereken ruhi tohumdur. (329, 42 – 44) 

31. Hiçbir ah çekmeniz cennette duyulmamış olmayacak, her dua yankısını bende bulur, 
hiçbir sıkıntınız ve yaşam krizleriniz Baba sevgimin gözlerinden kaçmaz. Her şeyi biliyorum, 
görüyorum ve her şeyde ben varım. 

32. İnsanlar, günahlarından dolayı benim onlardan uzaklaştığımı düşünerek kendilerini 
benden uzak hissediyorlar. Dudaklarına o kadar çok acı getirmiş olan ah insani bilgisizlik! 
Bilin ki, eğer ben herhangi bir yaratığımdan uzaklaşmış olsaydım, şu anda o yaratığın varlığı 
sona ererdi. Fakat bu olmadı, ne de olacak, çünkü size ruh verdiğim zaman, size sonsuz 
yaşam verdim.  (108, 44 – 45) 

Talihsizlikler 

33. Sizi ve bütün insanlığı üzen yaşamın sınavlarını lanetlemeyin, onların Tanrı’nın cezası, 
öfkesi ve intikamı olduğunu söylemeyin, çünkü o zaman bana iftira atmış olursunuz. İşte o 
musibetlerin insanlığı kurtarıcı limana yaklaştırdığını size söylüyorum. 

34. O musibetlere adalet, kefaret ve ders deyin, o zaman doğru konuşmuş olacaksınız. Öfke 
ve intikam insancıl tutkulardır, henüz ruhun huzurundan, ahenkten ve mükemmellikten uzak 
olan yaratıklara özgüdür. Benim bütün eylemlerimi belirleyen size olan sevgime kabaca 
“ceza” veya bana layık olmayan “intikam” adını vermeyin. 

35. Kendinizi gönüllü olarak dikenli yollara veya karanlık uçurumlara saptığınızı göz önünde 
bulundurun ve benim size sevgiyle seslenmemi duymadığınızı, ne de vicdanınızın sesini 
dinlediğinizi düşünün. Ondan dolayı acıların size yardıma gelmesi sizi uyandırmak, 
durdurmak, aklınızı başınıza devşirmek ve sizin gerçek yola geri dönmenizi sağlamak için 
gerekliydi. (181, 6 – 8) 

36. Ben sizi cezalandırmıyorum; ama ben adaletim ve kanunlarıma karşı davrananları 
adaletli bir Tanrı olarak hissettiririm. Çünkü ebedi Tanrınız hiç kimsenin değiştiremeyeceği 
kanunlarını size bildirdi. 

37. İnsan, bir hayat sınavında nasıl dert yandığına bakın; derin bir uçurumun içine düştüğü 
zaman, karısının sevdiği birisini kaybettiğinde ağladığını gördüğü zaman, çocuklar günlük 
ekmekten mahrum bırakıldıkları zaman ve aile sıkıntı ve sefalete düştüğü zaman. O insan 
talihsizliği karşısında çok şaşkındır, ümitsizdir, fakat dua etmek ve günahlarından pişman 
olmak yerine, bana isyan edip tanrısal Ruh ayni şekilde çocuklarının acılarından dolayı 
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ağlarken: “Tanrı’nın beni böyle cezalandırması nasıl mümkün olabilir?” diye söyler. Ve 
Tanrı’nın gözyaşları sevgi kanı, af ve yaşam kanıdır. 

38. Size doğrusunu söyleyeyim: insanların ulaştığı gelişmeden ötürü, durumlarının düzelmesi 
bu devirde benim merhametime bağlı değildir. Onlar kendi kendilerinin kurbanıdır, fakat o 
benim cezam değildir. Çünkü benim kanunum ve ışığım her vicdanda parlar. 

39. Benim adaletim her yabani otu*) kökünden yolmak için aşağıya gelir ve doğanın güçleri 
bile bu adaletin uygulayıcısı olarak kendilerini gösterir. O zaman o güçlerin insanların 
arınmasına hizmet etmesine rağmen, insanların kökünü kurutmak için bütün güçler birlik 
olmuş gibi görünürler. Ama bazıları o olaylardan deliye dönüp: “Eğer bu kadar büyük acılara 
katlanmak zorundaysak, neden bu dünyaya geliyoruz?” diye acıların ve günahların benden 
kaynaklanmadığını düşünmeden konuşurlar. 

*) Christus´un benzer bir sözünden kaynaklanan “yabani ot” kelimesiyle insanlar 
kastedilmiyor, daha ziyade insanların kötü dürtüleri ve eğilimleri burada söz konusudur. 

40. İnsan, adalet ve kefaret konusunda bilgisiz kalmasından sorumludur. Ondan dolayı önce 
insanın (bana karşı) isyanı ve sonra küfürü gelir. Sadece benim talimatlarımı inceleyenler ve 
kanunuma uyanlar Babası´nı suçlamaya muktedir değildir. (242, 19 – 21) 

Tanrı’nın Adaleti 

41. Siz bazen kuru ve hasta dalları olan ve o hasta parçaları yok etmek için acılı bir 
budamaya ihtiyacı olan küçük bir ağaç gibisiniz öyle ki, hasta dallarınızın kesilmesiyle 
yeniden sağlığınıza kavuşabilesiniz. 

42. Eğer benim sevgi adaletim onun kalbine zarar veren insancıl ağacın kuru ve hasta 
dallarını buduyorsa, o budama insanı ayağa kaldırır. 

43. Eğer bir insanın vücudunun bir parçasının kesilmesi gerekiyorsa,  onun o hasta, ölü ve 
tehlikeli parçayı kesmek için yapıldığını biliyorsa bile, insan acı içinde kıvranır, titrer ve 
korkar. 

44. Güller de dalları kesildiği zaman, gözyaşları gibi yaşam sularını akıtırlar; ama sonra en 
güzel çiçeklere bürünürler. 

45. Sevgim, sonsuz, ama yüce bir şekilde çocuklarımın kalbindeki kötülükleri bazen kendimi 
kurban etmekle budar. 

46. İnsanlar beni çarmıha gerdikleri zaman, cellatlarımı iyiliğim ve affımla örtüp onlara yaşam 
verdim. Sözlerimle ve susmamla onlara ışık verdim, onları savundum ve kurtardım. Bu 
şekilde kötülüğü kesip atıyorum, onu sevgimle engelliyorum ve onu savunuyor ve kötülük 
edeni kurtarıyorum. O aflar sonsuza dek kurtuluşun kaynağıydı ve kaynağıdır. (248, 5) 

47. Suçunuzun ağırlığından daha ağır olan bir yargı size veremem. Ondan dolayı benden 
korkacak hiçbir şeyiniz olmadığını, aksine kendinizden korkun diye söylüyorum. 
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48. Sadece ben suçlarınızın ağırlığını, büyüklüğünü ve anlamını biliyorum. İnsanlar hep dış 
görünüşe göre etkilenirler, çünkü insanlar insanların kalbine girmeye muktedir değiller. Bense 
kalbinizin içine bakarım ve beni incittikleri için bana gelip kendilerini büyük suçlarından ötürü 
yargıladıklarını söyleyebilirim, fakat ben onları ruhen temiz buldum. Buna karşın diğer 
insanlar bana gelip asla kötü bir şey yapmadıklarını söylediler, fakat ben onların yalan 
söylediklerini biliyordum. Çünkü elleri çevresindeki insanların kanına bulaşmamış olsa bile, 
onları öldürmeyi emrettikleri kurbanlarının kanı o katillerin ruhuna akın etti. Onlar taş atan ve 
atarken elini gizleyen insanlardır. Ben beyanımda “korkak”, “sahte” ve “hain” sözlerini 
kullandığım zaman, onların bütün benliği titredi ve onlar onları yargılayan bir bakışı 
üzerlerinde hissettikleri için benim ders saatlerimden uzaklaştılar. (159, 42 – 43) 

49. Eğer tanrısal adalette Baba’nın en büyük sevgisi olmasaydı ve o adalet Tanrı’dan 
gelmeseydi, insanlık bugün yok olmuş olurdu, onların günahları ve sonu gelmeyen suçları 
Tanrı’nın sabrını çoktan taşırmış olurdu; ama bu olmadı. İnsanlık yaşamaya devam ediyor, 
ruhtan yaratıklar reenkarnasyona (insan olarak doğmaya) devam ediyorlar ve adım adım her 
insan eyleminde sevgi ve merhamet olan adaletim kendisini gösteriyor (258, 3) 

50. Sözlerimi iyice öğrenin öyle ki, hafif bir suç işleyene ağır bir musibet getirirsem ve buna 
karşın ağır suç işleyenlere görünüşe göre af ettiğim anlaşılırsa, birçokları gibi tanrısal 
adaletimin eylemlerinden dolayı deli olmayın. 

51. Usta size: eğer görünüşe göre hafif bir suç işleyene büyük musibetler getirmem o ruhun 
zayıflığını bildiğim içindir diyor ve onlar kanunumu uygulamaktan uzaklaşırlarsa, onları 
yıkıma götüren ilk adımları olabilir. Fakat diğer insanların ağır suçuna göz yumarsam, büyük 
suçun ruh için ayni şekilde büyük pişmanlığa neden olduğunu bildiğim için bu böyledir. 

52. İnsanları yargılamayın, hüküm giydirmeyin, aklınızda bile milletler arasında kan 
dökülmesine neden olan insanları adaletimin cezalandırmasını düşünmeyin. O insanların da 
sizin gibi benim çocuklarım, yaratıklarım olduğunu ve onların büyük suçlarını büyük kefaretle 
denkleştirmeleri gerektiğini düşünün. Size söylüyorum: özellikle sizin parmağınızla 
gösterdiğiniz insafsızca barışı yıkanlar ve aranızda kargaşalığa neden olanlar gelecek 
zamanlarda insanlığa en büyük arabuluculuk ve iyilik yapan insanlar olacaklar. 

53. Milyonlarca kurbanların kanları dünyadan benim tanrısal adaletime sesleniyorlar, fakat 
insanların adaletinin ötesinde her ruha ve kalbe ulaşan benim adaletim olacak. 

54. İnsanların mahkeme yargısı affetmez, kurtarmaz ve sevmez. Benimki ise sever, affeder, 
kurtarır, yeni bir yaşama uyandırır, yükseltir ve aydınlatır; özellikle insanlığın büyük acı 
çekmesine neden olanları büyük kefaretin karşılığını ödemelerini sağlamakla, eylemlerinin en 
derin dibine bakabilmeleri için onlar için pota olan arınmakla ve vicdanlarının sesini 
dinlemeye tamamen uyanmakla onları arıtacağım ve kurtaracağım. O insanlara kurbanlarının 
ve halklarının gitmek zorunda bırakıldığı ayni yolda gitmesini zorunlu kılacağım. Ama 
sonunda dünyaya tekrar geri dönebilmek, yıktıklarını yeniden inşa edebilmek, mahvettiklerini 
yeniden tamir edebilmeleri için ruhi temizliğe kavuşacaklar.(309, 16 – 18) 

55. Bilin ki, sadece ölüm size geldiği zaman Babanız´ın sizi yargıladığını sanmayın, bilhassa 
bu yargı eylemlerinizin bilincinde olduğunuzdan itibaren ve vicdanınızın sesini hissettiğiniz 
zaman başlar. 
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56. Benim yargım hep sizinledir. Adım adım ister bu dünyadaki yaşamınızda, isterse ruhsal 
dünyadaki yaşamda olsun, benim yargımın altındasınız; ama burada, bu dünyada 
vücudunuzda ruhunuz vicdanınızın sesine vurdumduymaz ve sağırdır. 

57. Ben sizi size yardım etmek için, gözlerinizi ışığa açmak için, sizi günahlarınızdan özgür 
bırakmak için ve acılardan kurtarmak için yargılıyorum. 

58. Yargımda asla bana yaptığınız hakaretlerinizi hesaba katmıyorum, çünkü benim 
yargımda asla garaz, intikam ve ceza bile yoktur. 

59. Eğer acılar kalbini delerse ve sizi en hassas yerinizden vurursa, o sizin herhangi bir 
işlediğiniz hatanıza işaret etmek için, talimatlarımı anlamanızı sağlamak için ve size yeni ve 
bilgece bir ders vermek için vuku bulur. Bu nedenden dolayı hayatın sınavlarında hep sevgim 
vardır. 

60. Bazı olanaklarda bir hayat sınavının nedenini anlamanıza izin verdim, bazılarında ise 
adaletimin uyarısının anlamını bulamazsınız, çünkü Baba’nın eylemlerinde ve ruhunuzun 
yaşamında insan aklının kavrayamayacağı derin gizemler vardır. (23, 13 – 17) 

61. Size: “Ölçtüğünüz ayni arşınla (ölçekle) ölçüleceksiniz” diye söylenmiş olan devir 
gerilerde kaldı. O kanun burada, dünyada intikam almak ve insan sevgisini bir kenara atmak 
için ne kadar çok kullanıldı! 

62. Şimdi size bu adalet arşınını elime aldığımı ve sizi onunla, siz nasıl ölçtüyseniz, 
ölçeceğimi söylüyorum. Ama size açıklayarak söylemeliyim ki, benim her yargımda sizi seven 
Baba, kurtuluşunuza koşan Kurtarıcınız yanınızda olacak. 

63. Kendi kendisini eylemleriyle yargılayan insandır, bazen onlar müthiş yargılardır ve size 
yardıma koşan Rabbiniz´dir öyle ki, suçunuzun kefaretine katlanabilmek için katlanma tarzı 
bulasınız. 

64. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer acılı kefaretlerden sakınmak istiyorsanız, hemen 
zamanında suçlarınızdan pişman olun ve hayatınıza dürüstçe bir yenilenmeyle, 
kardeşlerinize sevgi ve merhamet eylemleriyle, yeni bir yön verin. 

65. Benim beni gerçek imanla arayanlara ve asla kapalı kalmayacak olan kurtarıcı bir kapı 
olduğumu anlayın. (23, 19 – 23)  

66. Şimdi tanrısal adaletin sevgiden ibaret olduğunu, sizin adaletiniz gibi ceza olmadığını 
görüyorsunuz. Eğer ben – önümde dış görünüşe göre yalnız argümanların geçmediği -  sizi 
sizin dünyevi kanunlarınıza göre yargılasaydım, ne olurdunuz? 

67. Eğer ben sizi sizin kötülüklerinize göre, sizin ağır (ceza) kanunlarınıza göre 
yargılasaydım, ne hallere düşerdiniz? O zaman haklı olarak merhamet etmem için 
yalvarırdınız. 

68. Fakat korkmanıza gerek yoktur, çünkü sevgim asla solmaz, ne değişir, ne de yok olur. 

Sizse buna karşın öleceksiniz ve yeniden doğacaksınız, gideceksiniz ve yeniden 

geleceksiniz ve hac yolunuzda Babanız´ı tanıyıncaya ve onun tanrısal kanunlarına 

uyacağınız gün gelinceye dek, gideceksiniz. (17, 53)  
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Bölüm 22 - Tanrı’nın Sevgisi, Koruması ve Merhameti 

Göksel Baba’nın Sevgisi 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Günahlarınıza rağmen, sevgimin sizin peşinizden geldiğine şaşmayın. Hepiniz 
çocuklarımsınız. Bu dünyada Tanrı’nın sevgisinin bir kopyasını anne-babalarınızın 
sevgisinde gördünüz. Siz anne-babalarınıza sırtınızı dönebilirsiniz, onların otoritesini 
reddedebilirsiniz, onların talimatlarına itaat etmeyebilirsiniz ve onların nasihatlerine kulak 
vermeyebilirsiniz; kötü davranışlarınızla onların kalbini yaralayabilirsiniz, ağlamaktan onların 
gözlerinin kurumasına, onların şakaklarındaki saçların ağarmasına ve yüzlerinde çektikleri 
acıların izler bırakmasına neden olabilirsiniz; fakat onların sizi sevmesi asla son bulmayacak 
ve onlar sizi kutsayacaklar ve affedecekler. 

2. Fakat bu dünyadaki anne-babalarınız mükemmel değilse ve size temiz ve yüce bir 
sevginin ispatını verdilerse, neden o zaman bu kalpleri yaratan ve size anne-baba olma 
görevini veren Tanrı’nın sizi mükemmel bir sevgiyle sevmesine şaşıyorsunuz? Sevgi en yüce 
hakikattir. İşte o hakikatten ötürü ben insan olarak dünyaya geldim ve o hakikat için insan 
olarak öldüm. (52, 7) 

3. Sevgim sizi şaşırtmasın, fakat o sevgiden dünyada çoğunlukla acı bir kâseden içtiğiniz için 
şüphelenmeyin. 

4. İnsan derinlere düşebilir, karanlıklar içinde olabilir veya bana geri dönmeye çekinebilir. 
Fakat hepiniz için beni varlığınızla hissedeceğiniz, beni artık çok uzaklarda 
hissetmeyeceğiniz ve beni bir yabancı olarak da görmeyeceğiniz veya benim varlığımı, 
sevgimi ve adaletimi inkâr edemeyeceğiniz bir zaman gelecek. (52, 30) 

5. Sizi sanık olarak önümde görmek istemiyorum, Baba sevgimin size yardıma koşmaya 
hazır olan hep çocuklarım olarak görmek istiyorum. Sizi ruhumun şanı için yarattım ki, bende 
mutlu olun. (127, 41) 

6. Beni sevmeyi öğrenin, aykırı hareketleriniz ve günahlarınıza rağmen, etkisinden 
kaçamadığınız ve ondan kaçınamadığınız sevgimin sizin peşinizden geldiğinin farkına varın. 
Anlayın: suçlarınız ne kadar ağır olursa, benim size merhametim de o kadar büyüktür. 

7. İnsanların kötülüğü benim sevgimi defetmek istiyor, ama sevgi her şeyi yaratan ve hareket 
ettiren evrensel kudret, tanrısal güç olduğu için ona karşı gelemiyor. 

8. Size söylediğim her şeyin ispatı, bu devirde kendimi size beyan ettiğimde insanlık 
günahlarının uçurumunda yolunu kaybederken size verdiğimdir. Sevgim insan günahından 
tiksinmez, ama acıma hisseder. 

9. Beni tanıyın, lekelerinizi kristal gibi merhametinim kaynağında yıkamak için bana gelin. 
Rica edin, rica edin, size verilecek. (297, 59 – 62) 
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10. Bir an için insanlar bana gelmeye layık olmadıklarına inanıyorlar ve onları o kadar çok 
sevebileceğimi kavrayamıyorlar. Ve Baba´dan uzak yaşamaya bir kere alıştıktan sonra, 
kendilerine kendi planlarına göre bir yaşam kuruyorlar, kendi kanunlarını koyuyorlar ve kendi 
dinlerini kuruyorlar. Ondan dolayı beni gelirken gördüklerinde, saşkınlıkları büyüktür. Sonra: 
“Babamız bizi gerçekten çok mu seviyor ki, kendisini böyle bize beyan yollarını arıyor?” diye 
soruyorlar. 

11. İnsanlar, size sadece benim olanların mahvolmasına izin vermediğimi söyleyebilirim ve 
siz benimsiniz. Sizi seviyorum, siz var olmadan önce bile sizi sevdim ve sizi ebediyen 
seveceğim. (112, 14 – 15) 

Tanrı’nın Koruması ve Yardımı 

12. Öğrenciler, size ruhun gelişme yolunda ihtiyacı olan bütün talimatları verdim. 

13. Hakikati tanıyanlara ne mutlu, çünkü onlar “yolu” çabuk bulacaklar. Diğerleri ise Tanrı’nın 
talimatlarını kendi eylemleri benimkilerden üstün göründüğü için geri çeviriyorlar. 

14. Hepinizi seviyorum. Ben, koyunlarını çağıran, birleştiren, sayan ve her gün daha fazla 
sahip olmak isteyen, onları besleyen, okşayan, koruyan ve onların sayısı yükseldiği zaman 
sevinen, onların hepsinin benim peşimden gelmediğini gördüğünde, bazen ağlayan çobanım. 

15. Bunlar sizin kalplerinizdir: çoğunuz bana geliyor, ama azınız gerçekten izimden gidiyor. 
(266, 23 – 26) 

16. Çarmıhınızı alın ve alçakgönüllülükle izimden gidin. Siz birisine teselli verirken, bir kalbe 
esenlik veya bir ruha ışık getirirken, maddi gereksinimleriniz konusunda her şeye dikkat 
edeceğime ve hiçbir şey ihmal etmeyeceğime güvenin. 

17. Sizin ruhunuza konuşurken, orada dertlerinizi, gereksinimlerinizi ve dileklerinizi 
keşfetmek için kalbinize de bir baktığıma inanın. (89, 6 – 7) 

18. Medeniyetten uzak görünseler de benim sevgimin beyanlarını almamış hiç bir ırk ve 
oymak – balta girmemiş ormanlarda yaşadıkları için bilmediğiniz oymaklar da – yoktur. Onlar 
tehlike anında onları koruyan, ilgilenen ve öğüt veren göksel sesleri duydular. 

19. Asla terkedilmiş olarak yaşamadınız. Başlangıçtan, insan olarak yaratılışınızdan beri 
benim sevgimin koruyucu siperinde yaşadınız. 

20. Çocuklarını şefkatle seven anne-babalar: çocuklarınız doğar doğmaz sizin korumanıza, 
fedakârlığınıza ve sevginize en çok ihtiyaçları olduğu zamanda, onları kaderlerine bırakmaya 
gönlünüz razı olur muydu? 

21. Onlar gençlik çağına ulaşmış olsalar bile, ben sizi çocuklarınızın üstüne titrer gördüm; 
size karşı suç işleyenlere ve sizi incitenlere bile en büyük bir sevgiyle bakarsınız. 

22. Fakat çocuklarınızın dertleriyle böyle ilgilenirseniz, o zaman sizi yaratılmadan önce bile 
seven göklerdeki Babanız´ın sevgisi acaba nasıl olacak? 
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23. Hep sizin yardımınıza koştum ve sizi daha çok ruhen gelişmiş olarak bulduğum bu 
devirde kötü güçleri yok edilebileceğinizi ve iyiliğin titreşimlerinin çoğalmasını nasıl 
sağlayabileceğinizi öğrettim. (345, 39 – 42) 

24. Hayatınızın yeni bir bölümüne giriyorsunuz, yol hazırlandı. Çarmıhınızı alın ve izimden 
gidin. Bu yolda sınavların olmayacağını söylemiyorum, ama ne zaman zor yollardan geçmek 
zorunda olursanız veya acıların kâsesinden içerseniz, sizi cesaretlendiren, size nasihat veren 
bir ses duyacaksınız, sevgim sizinle olup size destek olacak, yükseltecek ve şifa balsamımın 
hafif okşamasını hissedeceksiniz. (280, 34) 

25. Acıların sizi yenmesine izin verdiğinizi görürsem ve siz her sınavdan ders almak yerine 
ağlamakla, azarlamakla ve sadece acılarınızın sonu olarak ölümü beklemekle yetinirseniz, o 
zaman kalbinize sevgiyle hitap etmek için ona teselli ve ümit vermek için ve onu 
güçlendirmek için size yaklaşırım öyle ki, o kendisini, zayıflığını ve imanının kıtlığını yensin 
ve yaşam sınavlarından zaferle çıkabilsin; çünkü bu zaferde huzur, ışık ve gerçek mutluluk 
olan ruhun mutluluğu vardır. (181, 10) 

26. Tabiatın en küçük yaratıklarında olduğumu düşünürseniz, kusurlarınızdan ötürü bana 
daha çok ihtiyacınız olduğu için nasıl olur da sizi reddedip sizden ayrılırım? 

27. Ben yaşamım ve ben her şeydeyim, ondan dolayı hiçbir şey ölemez. İyice düşünün ki, 
anlatım tarzına bağlı kalmayasınız. Duyularınızı sakinleştirin ve beni sözün özünde bulun. 
(158, 43 – 44) 

28. İçinize girin ve siz o kutsal yeri, Antlaşma Sandığını orada bulacaksınız. Orada bir 
kaynağı, rahmetin kaynağını ve lütufları keşfedeceksiniz. 

29. Hiçbir yardımdan mahrum bırakılmış ruh yoktur, hiç kimse mirasından mahrum 
bırakılmadı. Göksel adaletim karşısında uzayda kendisini fakir diye adlandırabilen, Babası 
tarafından reddedilmiş ve kendisine Rab´bin yurdundan kovulmuş diyebilen bir tek kimse 
yoktur. 

30. Birisi kendisini mirasından mahrum bırakılmış hissederse, o kimse içinde Tanrı’nın 
hediyelerini keşfetmediği için böyle hisseder veya kendisi günahlar içinde yolunu kaybettiği, 
hakikati gözleri görmediği veya kendisini (Tanrı’nın hediyelerine) layık görmediği içindir. 

31. Siz bu Tanrı’nın hediyelerini hep içinizde keşfedesiniz; o zaman yanınızdaki varlığımın 
hiç eksik olmadığını, hep “ekmek”, “şifa balsamı”, “silahlar”, “anahtar” ve ihtiyacınız olan her 
şeyin içinizde var olduğunu krallığımın ve görkemimin mirasçıları olduğunuz için 
göreceksiniz. (345, 87) 

32. Baba ve çocukları arasında asla kopamayan bir bağ vardır ve bu bağ tanrısal Ruh ve 
sizin aranızda diyaloğun olmasının nedenidir. (262, 35) 

33. İnsanlığın kalbinin dibine kadar ulaşması gereken sevgime ve sözüme ihtiyacı vardır. 
Usta durmadan ruhlarınızın ışığa kavuşması için savaşıyor öyle ki, siz kendinizi bilgisizlikten 
kurtarıp daha yüksek ruhi bölgelere ulaşabilesiniz. 

34. Krallığımın kapıları açıktır ve Baba’nın “sözü” sonsuz sevgiyle size yeniden yolu 
göstermek için gelir. 
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35. Ben insanlığa bir kere daha geldim, fakat insanlık ona ruhen göründüğüm için ve onun 
materyalizmi büyük olduğunu için beni hissetmedi. Ruhunuz benim tanrısal ruhumdan 
kaynaklandığı için neden o zaman insanlar beni hissetmediler? Onlar ruhlarını materyalizme, 
adi tutkularına bağladıkları içindir. 

36. Fakat size ışık olarak sizi aydınlatmak ve hakikati getirmek için gelen Tanrı’nın Kuzusu 
buradadır. (340, 13 – 15) 

En Yüce Tanrı’nın Alçakgönüllülüğü 

37. Sözümün sizin aklınızı kurumlu felsefelerle doldurmadığını anlayın, o yaşamın esansıdır. 
Size dünyevi zenginlikler sunan zengin değilim. Ben size gerçek yaşamın krallığını vaat eden 
tek Tanrı’yım. Ben çocuklarını okşamasıyla ve mucizeler yaratan sözüyle kefaret yolunda 
ayağa kaldıranb çocuklarına ihtişamsız yaklaşan alçakgönüllü Tanrı’yım. (85, 55) 

38. Hizmetkârlarım olun ve siz asla aşağılanmayacaksınız. 

39. Bakın: ben kral olarak gelmedim, ne de bir hükümdar asası veya taç kullanıyorum. Ben 
aranızda alçakgönüllülüğün örneğiyim ve daha daha: hizmetçinizim. 

40. Rica edin ve size vereceğim; emredin ve size sevgimin ve alçak gönüllülüğümün bir 
ispatını daha vermek için itaat edeceğim. Size sadece beni tanımanızı ve dileğimi yerine 
getirmenizi rica ediyorum. Görevlerinizi yerine getirirken engellere rastlarsanız, böyle dua 
edin ve benim adıma engelleri yenin ve ödülleriniz daha büyük olacak. (111, 46) 

41. Önünde dua için eğilmek zorunda olduğu hiç kimsesi olmayan Babanız size konuşuyor. 
Fakat size doğrusunu söyleyeyim, eğer benden daha güçlü birisi olsaydı, onun önünde 
eğilirdim, çünkü benim ruhumda alçakgönüllülük vardır. 

42. Çocuklarım olmanıza rağmen, bana doğru yükselmeye uğraşmanız yerine, benim sizinle 
konuşmak, sizi dinlemek ve teselli etmek için nasıl aşağıya gelmeme neden olduğunuzu göz 
önünde bulundurun. (125, 19) 

43. Sizi asla yüceliğiyle alçaltmamış olan, bilhassa bunu mükemmel alçakgönüllülüğünde sizi 
büyük yapmak için göstermiş olan ve ne başlangıcı ne de sonu olan krallığında gerçek 
yaşama sevinmeniz için oraya götürecek olan Babanız tarafından sevilmenin mutluluğunu 
kalbinizde hissedin. (101, 63) 

 Tanrı’nın Acıması ve Birlikte Acı Çekmesi 

44. Eğer Jesus´un Tanrı’nın Oğlu olduğu için acıları hissetmediğine inanıyorsanız, 
yanılıyorsunuz. Eğer acılardan uzakta olduğuma size bugün ruhen geldiğim için 
inanıyorsanız, ayni şekilde yanılgıdasınız. Hepinizin sonuçta yanımda olacağınızı bildiğim 
için bugün acı çekmediğimi düşünüyorsanız, o zaman da haklı değilsiniz. Size doğrusunu 
söyleyeyim, Tanrı’nın Ruhu´ndan daha hassas hiçbir yaratık olmadığını size söylüyorum. 

45. Size soruyorum: Kim bütün yaratıklara hassaslığı verdi? Beni sevindirmeyen hangi iyi 
şeyi yapabilirsiniz? Hassaslığıma bir yara gibi olmayan hangi kötülüğü yapabilirsiniz? Bakın, 
insanlığın beni yeniden çarmıha gerdiğini söylememin nedeni budur. Ne zaman çarmıhtan 
indirilip dikenden tacım başımdan çıkarılacak? (69, 34) 
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46. Bazıları düşmanım olarak bana karşı geldiklerinde, onları düşman olarak görmüyorum, 
bilhassa muhtaç olarak. Kendisini bilirkişi sayanlara ve benim varlığımı inkâr edenlere 
acımayla bakarım. Beni insanların kalbinden silmeye çalışanlara yaşamın Yaratıcısını yok 
etmek için güç ve silahlara sahip olduğuna inandıkları için bilgisiz insan olarak bakarım. (73, 
33) 

47. Kendimi size sevgi dolu bir Baba, alçakgönüllü Usta, ama asla acılarınıza karşı 
vurdumduymaz, hep hoşgörülü, kusurlarınıza karşı merhametli olarak gösteriyorum, çünkü 
benim gözümde hep çocuk olarak kalacaksınız. 

48. O kadar çok sevgiyle yaratılan ve sonsuz yaşam için belirlenmiş olan çocuklarımın 
dünyada ruhsal yaşamla ilgilenmeden ve de o yaşamın hazırladığı mükemmelliği tanımak 
istemeden inatla ölümü aradıklarını gördüğüm zaman, sizi yargılamak zorundayım. (125, 59 
– 60) 

49. Babanız olduğum için çocukların hissettiklerini gerekli olarak hissetmek zorundayım. Her 
biriniz acı çekerken ve kendi acılarını hissederken, Tanrı’nın Ruhu´nun çocuklarının acılarını 
onlarla birlikte çektiğini sadece böyle anlayabileceksiniz. 

50. Bu hakikatin ispatı olarak dünyaya insan olmak ve dünyanın bütün acılarını ve 
günahlarını temsil eden bir çarmıhı taşımak için geldim. Fakat insan olarak kusurlarınızın 
yükünü omuzlarımda taşıdığımda ve acılarınızı hissettiğimde, o zaman kendimi çocuklarımın 
sıkıntılarından ötürü duygusuz gösterebilir miydim? (219, 11 – 12) 

Tanrı’nın Affı, İnsafı ve Merhameti 

51. Sizin gideceğiniz yeri tek bilen benim ve kat ettiğiniz yolu ve daha kat etmeniz gereken 
yolu da bilen tek benim. Sizin acılarınızı ve sevinçlerinizi anlayan benim. Hakikati ve adaleti 
bulmak için ne kadar yol aldığınızı biliyorum. Benden bütün kalbiyle suçlarından ötürü af 
dileyen korku dolu seslenmenizi duyan merhametimdir. 

52. Ve Baba olarak her ısrarlı ricayı yerine getiriyorum, gözyaşlarınızı topluyorum, 
sakatlıklarınıza şifa getiriyorum, affedildiğinizi ve utanç lekelerinizden kurtulduğunuzu 
hayatınıza yeni bir şekil vermeniz için hissettiriyorum. 

53. Siz çocuklarımın bana yaptığı hakaretleri affedebilen de tek benim. (245, 39 – 41) 

54. Bu devirde sözüm sizi yeniden aydınlatır. İnsafımı fazlasıyla size yağdıracağım ki, ruhen 
temiz ve hazırlıklı olun. Halk, fakat yeniden günah işlerseniz, sizi kucağımdan uzaklaştıranın 
ben olmadığımı, o benim dileğim olmamasına rağmen, bilhassa benden uzaklaşanın siz 
olduğunu bilesiniz. Affım ve sevgim pişmanlıkla bana geri dönmek isteyen herkesi içeri almak 
için kapı gibidir. (283, 69) 

55. Sevgiyle sizi affetmekle ve hatalarınızı düzeltmekle kendimi tanıtırım. Kendi dileğinize 
göre yaşadığınız ve Baba´ya hakaret ettiğinizde, günahkâr yaşamınızın ipini kesmedim, sizi 
ne havadan, ne de ekmekten mahrum bıraktım. Sizi acılarda bırakmadım, ne de feryatlarınızı 
duyumsamazlıktan geldim. Ve doğa verimliliğiyle, ışığıyla ve lütuflarıyla etrafınızı sarmaya 
devam etti. Kendimi insanlara böyle tanıtırım ve beyan ederim. Hiç kimse dünyada sizi böyle 
bir sevgiyle sevemez ve hiç kimse sizi böyle benim sizi affettiğim gibi, affedemez. 
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56. Ruhunuz, en güzel çiçekler ve en mükemmel meyveler verinceye kadar, sonsuzluktan 
beri ona baktığım ve mükemmelleştirdiğim bir tohumdur. Sizi nasıl ölüme terk edebilirdim 
veya fırtınanın şiddetine bırakabilirdim?  Bütün yaratıkların gideceği yolu tek bilen ben sizi 
nasıl yarı yolunuzda bırakabilirdim? (242, 31 – 33) 

57. Siz, yanlış yolda gidenler: Bana seslenirseniz, sizi kabul etmeye, kudretimi ve ışığımı size 
vermeye hazırım. Ruhunuzda büyük günahkârların izini taşıyorsanız, onun önemi yoktur. 
Size hakaret edenleri ve Tanrı’yı kutsamanıza yol açacağım, çünkü O size bu mucizeyi 
içinizde gerçekleşmesini mümkün varsaydı. O zaman Christus´un sevgisini kalbinizde 
hissetmeye başlayacaksınız. 

58. Bazıları bu sözleri duyarken: “Büyük günahkârlar ayni şekille adaletlilerin ödüllerini hak 
ettikleri gibi bu merhamete nasıl uğradılar?” diye düşünecekler. 

59. Ah insanlar, gözlerinizin gördüğü yerin ötesini görmeyen insanlar! Size iyiliklerimi insaftan 
dolayı, onu siz hak etmeden önce verdim. 

60. Küçücük bir alçakgönüllülüğün veya kardeşlerine eksik olan sevgisini kavramanın 
kıvılcımını gördüğüm sürece, hem temiz bir düşünceye, hem de bana lekeli olarak yaklaşan 
insanın acılı feryadına yanıt veririm. 

61. Ben büyük çaresizliklerinde bilgisizliklerinde gözyaşları döken zayıfların avukatıyım. Ben 
ağlayanlara seslenen ve teselli eden tanrısal ümidim; Ben acılarında ve suçlarının kefaretini 
öderken inleyenleri hafifçe okşayan iyimser Jesus´um. 

62. Ben sizin Kurtarıcınız´ım, günahlarınızdan arındıranım; ben insanlar için anlaşılabilir 

hakikatim. (248, 18 – 21) 

 

Bölüm 23 - Tanrı’nın İlhamları ve Vahiyleri 

Tanrısal İlhamlar 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Öğrenciler: eğer sözüm size ulaşırsa ve siz onu anlamazsanız, şüphelenirsiniz. Fakat size 
söylüyorum: eğer belirsizlik size huzur vermiyorsa, o zaman tarlaların tenhalığına gidin ve 
orada sadece geniş kırların, dağların ve gökyüzünün şahit olduğu tabiatın ortasında 
Ustanız´a bir kez daha sorun. Kendinizi O´nun sözünü anlamaya verin ve o zaman size 
O´nun sevgi dolu yanıtı ulaşacak. O zaman kendinizi havada, ilham ve bilinmeyen ruhi 
mutlulukla dolu olarak hissedeceksiniz. 

2. Bu yolla artık küçük inançlı insanlar kalmayacaksınız, çünkü Tanrı’nın her sözünün 
hakikati içerdiği ve o söz kutsal olduğu için ve o sözü anlayabilmek için duayla ve temiz bir 
gayeyle onun derinliklerine dalmanız gerekir. 

3. Hep hazırlandığınız ve bir şeyi bilmek istediğiniz zaman, ışığa olan arzunuz göksel ışığı 
kendine çekecek. Kaç kere ben size çoktan söyledim: Dağların tenhalığına gidin ve orada 
bana dertlerinizi, acılarınızı ve acil durumunuzu anlatın. 
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4. Jesus size bu dersleri “İkinci Devirde” kendisi size örnek olarak öğretti. Benim vaiz 
görevime başlamadan önce, dua etmek için çöle çekilmemin örneğini hatırlayın. Dünyada 
hayatımın son günlerinde daha tapınağa dua etmek için gitmeden önce, Baba´yla konuşmak 
için Zeytin Dağı’nın tenhalığına gittiğimi hatırlayın. 

5. Tabiat, her şeyin O´na tapmak için O´na doğru yükseldiği Tanrı’nın bir tapınağıdır. Orada 
Tanrı’nın etkisini direkt ve halis olarak alabilirsiniz. Orada, insani bencillik ve materyalizmden 
uzakta ve sizin hayat yolunuzda sizi iyilik yapmaya teşvik eden bilgece ilhamların kalbinize 
girdiğini hissedeceksiniz. (169, 28 – 31) 

6. Uyanık kalın, öğrenciler, çünkü ben size sırf bu konuşucum yoluyla konuşmayacağım, 
vücudunuz uyurken, kendimi o anda ruhunuza beyan edeceğim. Size kendinizi nasıl uykuya 
hazırlıklı dalmanız gerektiğini ve ruhunuzu dünyevi şeylerden nasıl çözebileninizi 
öğreteceğim öyle ki, ruhunuz ışığın bölgelerine kehanetleri almak için yükselebilsin, o ışıkla 
yolunu aydınlatsın ve sonra bu mesajı (kehaneti) aklına aktarsın. (100,30) 

7. Bazen inandığınız gibi ben asla sizden uzakta olmadım, ne sizin acılarınız karşısınde 
ilgisiz kaldım, ne de sizin seslenmenize sağır kaldım. Şu durum oldu: Siz daha ince 
duyularınızı hassaslaştırmaya çaba göstermediniz ve beni vücudunuzun duyu organlarıyla 
sezmeyi beklediniz. Fakat size söylüyorum, insanlara (vücut yoluyla) beni sezmelerine izin 
verdiğim zaman çok gerilerde kaldı. 

8. Eğer ruhi yeteneklerinizin birkaçını geliştirmeye biraz zahmet gösterseydiniz, örneğin ruhi 
bakışla içten yükselme, dua, sezgi yeteneği, kehanet rüyası ve vizyon gibi, size garanti 
ediyorum, bu yollarla benimle bağlantı kurardınız ve bundan dolayı sorularınıza yanıtlar ve 
düşüncelerinizde tanrısal ilhamlar almış olurdunuz. 

9. Ben her zaman sizinle konuşmaya hazırım, hep sizin ruhi yükselişinizi ve ruhi 
hazırlanmanızı hatırınız için ve sizi mutlu etmek için kendimi ruhunuza beyan etmek 
amacıyla bekliyorum. Bundan dolayı bu hediyeye kavuşmak için daha büyük arınmayla 
hazırlanmanız gerekir. (324, 52, 54) 

10. Bilginlerinize sorun ve onlar dürüstse, Tanrı’dan ilham rica ettiklerini size söyleyecekler. 
Eğer onlar daha çok sevgiyle insanlar için ve daha az kibirle kendileri için rica etmiş olsalardı, 
onlara daha çok ilham verirdim. 

11. Size doğrusunu söyleyeyim: Topladığınız gerçek bilgilerin hepsi benden kaynaklanır. 
İnsanlarda temiz ve yüce olan her şeyi bu devirde sizin faydanız için kullanacağım, çünkü 
ben onları iyiliğiniz için size verdim. (17, 59 – 60) 

12. Şimdi ruhumun durmadan vicdanınıza, ruhunuza, aklınıza ve kalbinize konuştuğu bir 
devirdir. Sesim insanlara düşünceler ve yaşam sınavları yoluyla ulaşır ki, yöneticiler veya 
talimat verenler uyudukları için ve dünyanın uyanmasını asla istemedikleri için bu sınavlar 
yoluyla birçokları hakikate uyanır. (306, 63) 

13. “Üçüncü Devirde” beyanlarımın berraklığıyla insanlar için imkânsız olanı, yani kendimi 
insanın akıl organı yoluyla beyan etmeyi gerçekleştirdim. 

14. Öğrenciler, beni kavrayın, çünkü sizi bekleyen ruhtan ruha diyalogla benim yanınızdaki 
varlığımı ebediyen hissedeceksiniz. Eğer hazırlanmayı becerirseniz, bana artık: “Rab, neden 
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gelmiyorsun? Neden benim acımı görmüyorsun?” demeyeceksiniz. Bana artık böyle 
konuşmayacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, öğrenciler, bana böyle konuşanlar 
bilgisizliklerinin ve hazırlanmamış olmalarının elle tutulur bir ispatını verecekler. 

15. Öğrencilerimi benden ayrı görmek istemiyorum. Ruhunuzla bana: “Usta, sen bizimle 
berabersin, ruhumuz seni hissediyor, bilgeliğin ilhamımın kaynağıdır” diye söylemenizi 
istiyorum. Bu sizden duymak istediğim bana inanmanın gerçek itirafıdır. (316, 54) 

Tanrısal Vahiylerin İnsanların Anlayış Seviyesine Göre Ayarlanması 

16. Tanrısal olan şeyleri vahiy etmek için dilleriniz sınırlıdır; ondan dolayı size her devirde 
benzetmelerle, karşılaştırma tarzında konuşmak zorundaydım, ama şimdi – bu tarzda 
konuşmuş olsam bile – vahiylerimi iyice kavrama arzunuz olmadığı için beni çok az 
anladığınızı görüyorsunuz. (14, 50) 

17. Her devirde geleceğimi beklediniz ve buna rağmen – her ne zaman size geldiğimde – 
hazırlıklı ve ruhta gelişmiş olmanın eksikliği yüzünden, beni tanımadınız. Size söylüyorum; 
benim yanınızdaki varlığım hangi şekilde olursa olsun, o hep hakikati ve tanrısal yaşam 
esansını içerir. 

18. Kendimi dünyaya beyan etmek için çeşitli tarzları kullandığımı size söyledim. Fakat o 
tarzlar sizden ruhumu gizlemek için maskeler değildi, bilhassa onlar kendimi insan olarak 
göstermek, sınırlamak ve kendimi insanlara duyulabilir ve hissedilebilir yapabilmek içindi. 

19. Şimdi size bir yargıya varmadan önce, ikna olma anı gelmeden veya ruhunuz 
aydınlanmadan önce, bu sesi dinlemenizi istiyorum. (97, 11 – 12) 

20 İnsanlar körlük ve bilgisizlik içinde kalmaya inat ettikleri sürece, her şeyden önce Baba 
olan Tanrı’nın çocukları tarafından anlaşılabilmesi için çocuklarına karşı kendisini 
insanlaştırmak, sınırlamak ve küçültmek zorunda kalmasına neden olacaklar. Ne zaman 
kendimi önünüzde görmeniz gereken görkemimle görünmeme izin vereceksiniz? 

21. Benim yüceliğimi tasavvur edebilmeniz için kendiniz de yüce olmalısınız ve bundan 
dolayı hep size ruhi yücelik vermek için geliyorum öyle ki,  Baba’yı tanımanın, O´nun 
sevgisini hissetmenin ve üstünüzdeki göksel konseri duymanın getirdiği sonsuz mutluluğu 
yaşayasınız. (99, 26 – 27) 

22. Baba’nın Sina Dağı’ndaki vahyinin dış parçası Tanrı’nın kanununu üstüne yontmak için 
hizmet eden bir taştı. 

23. Jesus yoluyla Tanrı’nın beyanının dış parçası Christus´un insancıl vücuduydu. 

24. Bu devirde beyanlarımın dış parçası benim konuşucularımdı. Ondan dolayı da tıpkı eski 
devirlerde olduğu gibi, bu vahiy şekli de sona ermek zorundadır. 

25. Kendisini ibadet biçimleriyle beslemeyen, bilhassa esansla besleyen ruhta gelişmiş bir 
halkın çocukları olduğunuzu kavrayın. Eğer benim sözümü doğru anlarsanız, asla 
putperestliğe düşmeyeceksiniz, ne de dış ibadet şekillerine, ritüellere sarılacaksınız, çünkü 
hep en önemli ve sonsuz olanı arzu edeceksiniz. (224, 69 – 71) 
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Tanrı’nın Çeşitli Vahiy Tarzları 

26. İnsanlık, onu uçurumdan kurtaran bir Mesih´in ziyaretini isterdi veya insanlık en azından 
Tanrı’nın sesini havada duyulan bir insanın sesi gibi duymak isterdi. Fakat size söylüyorum, 
biraz gözetlemeniz veya ruhunuzu hassaslaştırmak için meditasyon yapmanız her şeyin size 
konuştuğunu duymaya yeterdi. Eğer taşların konuşması size imkânsız geliyorsa, sırf taşların 
değil, bilhassa etrafınızdaki her şeyin Tanrı’dan söz ettiğini size söylüyorum öyle ki, 
büyüklük, kibirlilik ve materyalizm rüyanızdan uyanın. (61, 49) 

27. Geçmiş devirlerin aydınlanmış insanları hep bir ışığın parıltısını gördüler ve benim 
sözümü duydular. Peygamberler, ilham alanlar, önde gidenler ve ruhen gelişmiş ideoloji 
kurucuları bulutlardan, dağlardan, yelden ve nereden geldiğini belirleyemedikleri bir yerden 
ses duyduklarına, ateşten dilden gizemli yankılar yapar gibi Tanrı’nın sesini duyduklarına 
şahitlik yaptılar. Birçokları duydular, gördüler ve duyu organları yoluyla hissettiler, diğerleri 
ise ruhi yetenekleri yoluyla. Bunların aynisi bu devirde de oluyor. 

28. Size doğrusunu söyleyeyim, mesajlarımı fiziksel duyu organlarıyla alanlar Tanrı’dan 
aldıkları ilhamları ruhen yorumladılar ve onlar bunu fiziksel ve ruhi hazırlanışlarına göre ve 
dünyada yaşadıkları devire göre yaptılar, tıpkı şimdi benim sizin onlara “konuşucular” 
“yetenekli insan” diye adlandırdığınız insani araçlarımda olduğu gibi. Fakat size eski 
devirlerde bu devirde olduğu gibi insanların vahiylerimin berraklığına kendi fikirlerini veya 
çevresinde yaygın olan fikirleri eklediklerini ve bilerek veya bilmeyerek hakikatin temizliğini ve 
sınırsız özelliğini değiştirdiklerini söylemeliyim. Aslında bu berraklık ve sınırsız özellik 
sevginin en yüce vahyidir. 

29. Ruhi titreşimler ve ilhamlar onların içindeydi ve hem “ilkler” hem de “sonrakiler” onun 
şahitliğini yaptılar ve ruhlarına ulaşmış olan, ama nasıl ulaştığını bilmedikleri ayni şekilde 
birçoklarında da bugün ve diğerlerinde yarın olacak olan o ilhamın şahitliğini yapacaklar. 

30. Sözler, yorumlar ve davranış tarzı insanlara ve onların yaşadıkları devre bağımlıdır,  
fakat her şeyden önce hakikat gelir. (16, 11 – 14) 

31. Bazen ruhumun sizin anlayabileceğiniz tarzda beyan etmesi gereklidir. Sizinle konuşmak 
zorunda olmamın nedeni kanunuma karşı itaatsizliğinizde ve gerçek yoldan sapmanızda 
yatar. 

32. İnsanlar, onlara verilen irade özgürlüğünden ötürü yaratılanlar arasında en asidir. Bugüne 
dek insan vicdanının direktiflerine boyun eğmek istemedi. 

33. Sözüm, bazılarını geri çekmek, diğerlerine yön vermek, herkesi hakikatle güçlendirmek 
ve sizi uçurumdan kurtarmak istiyor. 

34. “İkinci Devirden” tamamen farklı olan şimdiki vahiy tarzımdan ötürü bana karşı gelmeyin. 
Bilin ki, asla ayni tarzı iki kere kullanmadım. Eğer onu yapsaydım, ayni talimatlarla 
direnmenize neden olmuş olurdum ve ben hep size yeni dersler vermek, size yeni adımlar 
atmanız için yardıma geliyorum. (283 39 – 42)  

35. Sözüm çeşitli yollarla kendisini bildirir: vicdan yoluyla, benden konuşan yaşam 
sınavlarıyla, tabiat güçleriyle veya ruhi çocuklarım yoluyla. Sözüm evrenseldir. Hazırlanan 
herkes sesimi duyacak. (264, 48) 
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Tanrısal Vahiylerin Gerekliliği 

36. Benim tanrısal talimatlarım sırf ruh için belirlenmedi – hayır, o insan kalbine de 
ulaşmalıdır öyle ki, hem ruhsal, hem de fiziksel yanınız ahenk içinde olsun. 

37. Tanrı’nın sözü aklınızı aydınlatmak ve insan kalbini hassaslaştırmak için belirlendi ve o 
sözdeki yaşam esansı ruhu beslemek ve yüceltmek için belirlendi. 

38. İnsan yaşamının eksiksiz olması için, tıpkı insanın maddi besin için çok çalışıp zahmet 
çektiği gibi, insanın ruhsal ekmeğe de ihtiyacı vardır 

39. “İnsan, yalnız ekmekle yaşamaz” diye size “İkinci Devirde” konuştum, sözüm hâlâ 
geçerlidir, çünkü insanlar asla ruhi besinden dünyada hastalıklar, acılar, karanlık, felaketler, 
sefaletler ve ölüm onlara musallat olmadan vazgeçemeyecekler. 

40. Materyalistler, insanın onu hayat yolunda besleyen ruhsal şeylere çabalamadan sadece 
dünyanın ve tabiatın sunduklarıyla yaşayabileceklerini argüman olarak ileri sürebilirler. Ama 
bunun mükemmel ve mutlu bir hayat olmadığını, bilhassa ruhaniyet gibi en önemli şeyin 
eksik olduğu bir hayat olduğunu söylemeliyim. (326, 58 – 62) 

41. Her devirde kendimi basit bir şekilde insanlara beyan ettim öyle ki, beni anlayabilsinler, 
hep bunu aklınızın ve kalbinizin kavrama seviyesine göre yaptım. Ben size alçakgönüllülüğün 
bir örneğini vermek için aşağıya geldim. Sizin zavallı yaşamınıza inmem, sizi daha iyi bir 
yaşama yükseltmek içindi. (226, 54) 

42. Bu size “İkinci Devirde” verdiğim sözümün gerçekleşmesidir ki, Jesus Babası’na 
bilgeliğini alçakgönüllülere vahiy ettiği, ama kâhinlerden ve bilgili insanlardan gizlediği için 
şükretti. 

43. Evet, halkım, sizin bilgili dediğiniz insanlar hava atıyorlar ve basit halkı benden 
aldıklarından sadece ekmek kırıntısı saydıkları şeyleri size öğretmekle sizi alçak tutmak 
istiyorlar. 

44. Hayatın darlıkları ve onun getirdiği yoksunlukları bilen ve “küçük insanlar” denen 
yoksullar ise buna karşın bir şeye sahip olduklarında, onlar için pek çok olduğu duygusuyla 
varlıklarını diğer insanlarla paylaşıyorlar. 

45. Şimdi size ilave ediyorum: Bir açgözlü cömert bir insan olduğunda ve gururlu 
alçakgönüllü bir insan olduğunda, erdemli yaşamayı beceren insanlar onlar için 
hazırladıklarımı o an almakla sevinecekler. Çünkü benim sevgim taraf tutmaz, her şeyi 
kapsar ve bütün çocuklarım içindir. (250, 17) 

Tanrı’nın Vahyinin Sınırsızlığı 

46. Üçüncü Devri aydınlatması gereken bu talimatlar benim son talimatlarım değildir. Ruhsal 
olan şeylerin sonu yoktur. Benim kanunum tanrısal güneş gibi her vicdanda parlar. 
Faaliyetsizlik ve yıkım sadece insanların bir özelliğidir ve onlar kötü alışkanlıkların, 
zayıflıkların, yüzsüzlüğün ve tutkuların sonucudur. 
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47. Eğer insanlık hayatını ruhi temeller üstüne kurarsa ve öğretimin ilhamının size verdiği 
sonsuzluğun idealini içinde taşırsa, o zaman ilerlemenin yolunu ve mükemmelliği bulmuş 
olacak ve asla yukarı yükselişin yolundan artık uzaklaşmayacak. (112, 18) 

48. Eğer size şimdi ruhsal yaşam hakkında vahiy verdiğimi sanıyorsanız, büyük bir yanılgı 
içindesiniz; çünkü size bir kere daha söylüyorum: Tanrı’nın talimatı ilk insan doğduğu zaman 
başladı ve eğer size talimatlarımın ruhların yaratılmasıyla dünya yaratılmadan önce 
başladığını söylemekle abartmıyorum. (289, 18) 

49. İnsanlar sadece gözlerinin görebildiği şeylere inandıklarında ve içinde yaşadıkları 
dünyanın şeklini bilmediklerinde, gözlerinin bildiği derecede sınırlı bir Tanrı’yı tasavvur 
ediyorlardı. 

50. Ama insanların akılları zamanla gizemleri çözdüğü derecede, uzay da gözlerinin önünde 
daha da genişledi ve Tanrı’nın yüceliği ve her şeye gücü yetmesi insanların şaşkın zekâsına 
göre oldukça büyüdü.  

51. Ondan dolayı size bu devirde ruhi gelişmenizle ahenk içinde olan bir talimat vermek 
zorundaydım. 

52. Fakat size soruyorum: Vahimlerim maddi bilgileri mi içerir? Hayır, size öğrettiğim bilgi 
gördüğünüz ve çoktan beri incelediğiniz tabiatın ötesinde bir yaşam hakkındadır. Benim 
vahyim ruhu belli bir yaşam seviyesine götüren ve oradan her şeyi keşfedeceğiniz, 
tanıyacağınız ve anlayabileceğiniz yolu gösterir. 

53. Tanrı’nın insanlara kendisini beyan etmesi – ruhsal dünyanın kendisini size bildirmesi ve 
hayatınızda açığa çıkması –  bilinmez dünyaların ve gök kürelerinin kendilerini bildirmeleri 
size imkânsız veya en azından acayip mi görünüyor? Yoksa ayni bilgi seviyesinde 
duraklamak mı istiyorsunuz ve Baba’nın size vahiy ettiklerinden daha fazlasını asla vahiy 
etmemesini mi istiyorsunuz? 

54. Alışkanlıklarına inanan birisi olmayın ve ruhunuza kavramak için sınır koymayın! 

55. Bugün ruh öğretisini reddedilirsiniz, ona karşı savaşabilir ve onu peşinden 
kovalayabilirsiniz; fakat yarın hakikat önünde başınızı eğeceksiniz. 

56. Her Tanrı’nın vahyi verildiği anda reddedildi ve ona karşı gelindi; fakat sonunda o ışık 
kabul edildi. 

57. Bilimin keşiflerinde de insanlık kendisini inançsız gösterdi, fakat sonunda gerçek önünde 
eğilmek zorunda kaldı. (275, 64 – 70) 

58. Eğer insanlığın kalbinden Kutsal Ruh´un tapınağı sonsuzluğa yükselirse, orada o 
sonsuzluğun ortasında yeni vahiyler görülecek ki, insanlar ne kadar çok ruhen yukarıya 
doğru gelişirlerse, o vahiyler de o kadar çok büyük olacaklar. (242, 62)  

59. Size aşağıya gelirken, diğer milletleri ihmal edebileceğimi, hepiniz çocuklarımken, nasıl 
düşünebilirsiniz? Ruhum evrensel olmasına ve bütün yaratılanları kapsamasına rağmen, 
herhangi birisinin benden uzak, benim dışımda olduğunu mu düşünüyorsunuz? 
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60. Her şey benden yaşar ve benden beslenir. Ondan dolayı benim evrensel ışınım bütün 
dünya küresine geldi ve ruh benim etkimi bu dünyada ve öbür dünyalarda aldı, çünkü ben 
bütün çocuklarımı kurtarmak için geldim. (176, 21) 

61. Hakikate şahitlik etmek, onu yaymak ve dünyaya “Üçüncü Devrin” gelişini bildirmek için, 
konuşucularım yoluyla beyanım dileğim üzerine sadece geçici olsun, bu halka standart, 
kanun ve temel olarak hizmet eden kısa bir hazırlanma aşaması olsun. 

62. Tıpkı insan zekâsı yoluyla şimşek gibi kısa bir süre beyanım belirlendiği gibi, ayni şekilde 
de bazı gruplar bu vahiy esnasında orada olmak için ve bu mesajı duymak için çağrıldı. 

63. Ruhtan ruha diyalog ise bütün insanlığa zaman sınırı olmadan ulaşacak, çünkü bu beni 
arama, alma, dua etme, beni duyma ve hissette tarzı sonsuza dek geçerli olacak. (284, 41- 
43) 

Tanrı’nın İnsandaki Varlığının Açığa Çıkması 

64. Sizi öğrencilerim yapmak istiyorum öyle ki, siz benim ruhumdan çocuk olarak beni 
hissetmeyi öğrenin. Benim kendi esansımdan yaratıldığınız ve benim bir parçam olduğunuz 
için, varlığımı neden içinizde hissetmeyesiniz? 

65. Beni bilincinde olmadığınız için, ruhaniyetiniz ve hazırlanmanız eksik olduğu için 
hissetmiyorsunuz. O kadar çok işaretler ve duygu izlenimleri alsanız bile, bunun nedenlerini 
maddi şeylerde sanıyorsunuz. Ondan dolayı size yanınızda olmama rağmen, varlığımı 
hissetmediğinizi söylüyorum. 

66. Şimdi size söylüyorum: Benim bir parçam olduğunuz için beni benliğinizde hissetmeniz 
yoksa doğal değil mi? Bu bakımdan sizin ruhunuzun benimkiyle birleşmesi yoksa doğru değil 
mi? Ben size her insanın içinde olması gereken yüceliği açığa çıkarıyorum, çünkü siz çok 
yanıldınız ve siz bu dünyada büyük olmak arzusuyla yanıyorsunuz, ama ruhen küçüldünüz! 
(331, 25 – 26) 

67. Artık bana: “Rab, neden benden çok uzaktasın, neden beni duymuyorsun, neden kendimi 
hayat yolunda yalnız hissediyorum?” demenizi istemiyorum. 

68. Sevgili halk, ben asla çocuklarımdan uzaklaşmam, imanınız eksik olduğu için, beni 
reddettiğiniz için ve kalbinizin kapılarını bana kapadığınız için benden uzaklaşan sizsiniz. 
(336, 60) 

69. Beni kendinizden uzakta hissetmenizi istemiyorum; çünkü hepinizin beni ruhen 

gelişmekle hissedeceğinizi, beni direkt algılayacağınızı size söyledim. Ruhunuz benim sesimi 

duyacak ve ruhen benim varlığımı göreceksiniz. Böylece ruhunuzu benim ruhumla sonsuza 

dek birleşmiş olarak görmek istiyorum, çünkü bu benim dileğimdir. (342, 57)  

 

 

  



175 
 

VI. YARATILIŞ 

Bölüm 24 - Ruhi ve Maddi Yaratılış 

Ruhtan Yaratıkların Yaratılışı 

Rab şöyle konuşuyor 

1. Dünyalar yaratılmadan, bütün canlılar ve madde yaşamaya başlamadan önce, benim 
tanrısal ruhum vardı. Fakat ben her şey olmama rağmen, içimde sonsuz bir boşluk 
hissediyordum, çünkü ben kendimi halksız bir kral, öğrencisiz bir usta gibi hissediyordum. Bu 
nedenden ötürü bütün yaşamımı onlara adayacağım, onları o kadar içten seveceğim ve 
zamanı geldiğinde onlar için kanımı çarmıhta kurban edeceğim kendime benzer yaratıklar 
yaratmayı planladım. 

2. Eğer size ben sizi siz yaratılmadan önce bile sevdim diyorsam, karşı gelmeyin. Evet, çok 
sevilen çocuklar! (345, 20 – 21) 

3. Tanrı’nın Ruhu tek başına var olmasına rağmen, sevgi doluydu. Hiçbir şey henüz 
yaratılmamıştı. Tanrı’nın etrafında hiçbir şey yoktu ve yine de O seviyordu ve kendisini Baba 
olarak hissediyordu. 

4. O kimi seviyordu? Kendisini kimin babası olarak hissediyordu? Onlar O´ndan 
kaynaklanacak olan yaratıklar ve canlılardı ve onların gücü Tanrı’nın ruhunda gizlice 
dinleniyordu. O ruhta bütün bilimler, tabiat güçleri, özellikler ve yaratılış temelleri vardı. O ruh 
sonsuzluk ve zamandı. Bütün dünyalar ve yaratıklar yaratılmadan önce, o ruhta geçmiş 
zaman, şimdiki zaman ve gelecek vardı. 

5. O tanrısal ilham, tanrısal sevginin sonsuz gücü yoluyla gerçekleşti ve yaşam başladı. (156, 
76 – 79) 

6. Tanrı’nın kendisine Baba diyebilmesi için rahminden ruhlar doğurdu ki, o yaratıklar 
Tanrı’nın özelliklerine benziyordu. Bu sizin başlangıcınızdı, böylece ruhsal yaşama 
başladınız. (345, 22) 

7. Yaratılışınızın nedeni sevgiydi, Tanrı’nın gücünü birisiyle paylaşma özlemi ve size irade 
özgürlüğü ile donatmamın nedeni de ayni şekilde sevgiydi. Kendimin çocuklarım tarafından 
sevilmesini istiyordum – kanunla değil, bilhassa ruhunuzdan kendiliğinden çıkan sevgi 
duygusuyla sevilmeyi istiyordum. (31, 53) 

8. Her ruh Tanrı’nın temiz bir düşüncesinden oluştu; ondan dolayı ruhlar Tanrı’nın mükemmel 
bir eseridir. (236, 16) 
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Büyük Ruhların Yaratılış Eserinde Etkinliği 

9. (Peygamber) İlyas, Tanrı’nın sağında alçakgönüllülükle kendisine Tanrı’nın hizmetkârı diye 
adlandıran büyük ruhtur. Onun ve diğer büyük ruhlar aracılığıyla ruhi uzayı harekete geçiririm 
ve büyük ve yüksek kararlar veririm. Evet, öğrencilerim, yaratılanları yöneten çok sayıda 
büyük ruhlar bana hizmet ederler. (345, 9)  

Tanrı’nın Yazgı Düşünceleri 

10. Duyun öğrenciler, siz yaşamaya başlamadan önce, ben çoktan vardım ve benim 
ruhumda sizin ruhunuz gizliydi. Fakat sizi hak kazanmadan krallığımın mirasçısı yapmak 
istemiyordum, ne sizi yaratanın kim olduğunu bilmeden mevcut olana sahip olmanızı 
istiyordum, ne de yönsüz, amaçsız ve idealsiz benden gitmenizi istiyordum. 

11. Ondan dolayı size vicdan verdim ki, o size lider olarak hizmet etsin. Size özgür irade 
verdim ki, eylemleriniz benim gözümde gerçek değere sahip olsunlar. Size ruh verdim ki, o 
ruh hep aydınlığa ve temizliğe doğru yükselmeyi özlesin. Size vücut verdim ki, kalbiniz 
yoluyla iyi ve güzel olan şeyleri hissedin ve o vücut size maddi dünyada yaşamak için ölçüt 
olarak sürekli deney ve araç olarak hizmet etsin. (35, 48 – 49) 

Ruhtan Yaratıklar İçin Maddi Dünyaların Yaratılması 

12. Uzay ilk defa ruhların varlığıyla aydınlandığı zaman, ruhlar ilk kelimelerini konuşan ve ilk 
adımlarını sendeleyerek atan çocuklar gibiydiler ve yüksek ruhaniyetli bölgelerde kalabilmek 
için ne gelişmiştiler, ne de güce sahiptiler. Böylece onların bir desteğe, bir dayanak noktasına 
kendilerini güçlü hissedebilmek için ihtiyaçları vardı. Böylelikle ruhlara madde ve maddi bir 
dünya verildi. Ruhlar (madde olarak ve maddeden bir dünyada) yeni durumlarında tecrübe ve 
bilgi sahibi oldular. (35, 50) 

13. Uzay yaratılanlarla doldu ve her şeyde Tanrı’nın sevgisi, kudreti ve bilgeliği kendisini 
gösterdi. Rab´bin kucağı yaratıklara ve vücutlara şekil verilmesi için atomların birleşmesini 
emrettiği andan itibaren sonsuz yaşam kaynağı gibiydi. 

14. Önce ruhsal yaşam ve ruhtan yaratıklar vardı, ondan sonra maddi tabiat yaratıldı. 

15. Birçok ruhsal yaratıkların vücuda sahip olmalarına ve onların maddi dünyalarda 
yaşamaları için karar verildiğinden dolayı önce her şey hazırlandı ki, Tanrı’nın çocukları her 
şeyi hazır bulsunlar. 

16. Rab, çocuklarının gideceği yola kutsamalar yağdırdı, uzayı yaşamla doldurdu ve 
insanların yollarını onların içine tanrısal bir kıvılcım koymakla güzelliklerle doldurdu ki, o 
kıvılcım vicdan ve ruhtur ve onu sevgiden zekâdan, kudretten, dilekten ve bilinçten yarattı. 
Fakat yaratılanı kudretine sardı ve ona varacağı yeri gösterdi. (150, 80 – 84) 

17. Tanrı dünyayı yaratıp orasını kefaret yeri olarak belirlediği zaman, çocuklarının hayat 
yolunda zayıflıklara ve hatalara düşeceklerini ve yenilenme ve mükemmelleşme yolunda ilk 
adımı atmak için yurda ihtiyaçları olduğunu biliyordu. 
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İnsanların Yaratılışı 

18. Dinleyin: En yüce olan Tanrı, sizi kendisine benzer yarattı – ama fiziksel bakımdan değil 
– özellikle ruhunuzun onunla donatılmış olduğu Baba´ya benzer yetenekler bakımından. 

19. Kendiniz Yaratan’ın benzeri sanmak sizin kibiriniz için ne kadar hoştu. Kendinizi Tanrı’nın 
yarattığı en çok gelişmiş yaratıklar olarak sayıyorsunuz. Eğer uzayın sadece sizin için 
yaratıldığını sanıyorsanız, fakat büyük bir yanılgıdasınız. Hangi bilgisizlikle kendinizi 
yaratıkların en üstünü sanıyorsunuz! 

20. Dünyanın bile sadece insanlar için yaratılmadığını kavrayın. Tanrı’nın yaratıklarının 
sonsuz merdiven basamağında sonsuz sayıda Tanrı’nın kanununa göre gelişen ruhtan 
yaratıklar vardır. 

21. Bütün yaratıkları kapsayan hedefler - siz insan olarak bu hedefleri anlamak isteseniz bile 
anlayamazsınız, Tanrı’nın her amacının büyük ve mükemmel olduğu gibi bu hedefler de 
mükemmel ve büyüktür. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, siz Tanrı’nın ne en küçük, ne de 
en büyük yaratıklarısınız. 

22. Siz yaratıldınız ve o an ruhunuz yüce Tanrı’dan birçok özelliği olan ve zor görevinizi 
sonsuzlukta yerine getirebilmeniz için sizin için gerekli olan yaşamı aldı. (17, 24 – 28) 

23. Benim usta eserim olan ruhunuza tanrısal ışığımı koydum. Ona sevgiyle bir bahçıvanın 
bahçesinde sevdiği çiçeğe bakması gibi baktım. Sizi orada hiç bir şey eksik olmayan bu 
yaşam alanına bıraktım ki, beni ve kendinizi tanıyın. Ruhunuza öbür dünyadaki yaşamı 
hissetmek için yetki verdim ve ruhsal vücudunuza duyular verdim ki, canlanın ve kendinizi 
mükemmelleştirin. Size bu dünyayı teslim ettim ki, orada ilk adımlarınızı atmaya başlayın ve 
gelişme ve mükemmelleşme yolunda kanunumun mükemmelliğini kavrayın öyle ki, hayatınız 
boyunca beni daha çok tanıyın, sevin ve hak ettiklerinizle bana ulaşın. 

24. Size irade özgürlüğü verdim ve vicdanla donattım. İrade özgürlüğü kanunuma göre 
kendinizi özgür geliştirmeniz içindir, vicdan ise iyiyi kötüden ayırt etmek içindir ki, mükemmel 
bir hâkim olarak ne zaman kanunuma uyduğunuzu veya uymadığınızı söyleyesiniz. 

25. Vicdan, sizi hiçbir an terk etmeyen benim tanrısal ruhumun ışığıdır. 

26. Ben yolum, hakikatim ve yaşamım, ben barışım, mutluluğum ve benimle birlikte 
olacağınızın ve bütün sözlerimin gerçekleşeceğinin sonsuz vaadiyim. (22, 7 – 10) 

Cenneti Hatırlama 

27. İnsanlığın ataları olan ilk insanlar ruhlarının “ruhi vadiden” birlikte getirdiği izlenimleri bir 
süre saklamayı başardılar. İçlerindeki güzellik, barış ve mutluluk izlenimleri hayatlarında 
fiziksel tutkular ve sağ kalma mücadelesi ortaya çıkmadığı sürece bir süre devam etti. 

28. Fakat size o insanların ruhunun ışık dünyasından kaynaklanmasına rağmen, en yüksek 
yurtlardan gelmediğinizi söylemeliyim ki, o yurtlara siz sadece hak ettiğiniz eylemlerle 
ulaşabilirsiniz. 
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29. Yine de o ruhi yaratıkların ilk adımlarında sakladıkları masumiyet, barış, iyilik ve sağlık 
durumları ışık zamanı olarak unutulmaz türdendi ve o zamanın şahidi olarak onlar onu 
çocuklarına ve çocukları da gelecekteki nesillere ilettiler. 

30. İnsanların maddeleşmiş aklı bu şahitliğin gerçek anlamını yanlış anladı ve sonuçta ilk 
insanların yaşadığı cennetin dünyevi bir cennet olduğuna onun ruhtan yaratıkların ruhi 
durumu olduğunu anlamadan inandı. (287, 12 – 13) 

İnsanların Yapısı 

31. Ruh ve vücut farklı niteliktedir. İkisinden oluştunuz ve vicdan bu ikisinin üstündedir. Ruh 
ışığın kızıdır, vücut topraktan kaynaklanır, maddedir. İkisi de bir yaratık olarak birleştiler ve 
birbirlerine karşı savaşırlar. Tanrı’nın varlığı vicdandadır ve o vicdan ruh ve vücuda liderlik 
eder. Bu savaş (ruh ve vücut arasında) bugüne dek devam etti. Ama sonunda ruh ve vücut 
ahenk içinde kanunumun ikisine de taksim ettiği görevleri yerine getirecekler. 

32. Siz ruhu bir bitki olarak, vücudu da toprak olarak düşünebilirsiniz. Maddeye ekilmiş ruh 
büyür, yukarıya yükselir. Bu arada insancıl yaşamı esnasında yaşam sınavlarından ve 
derslerinden beslenir. (21, 40 – 41) 

Yaratan’ın Yaratıklarıyla Ahengi 

33. Tanrı’nın Ruhu uçsuz bucaksız büyük bir ağaç gibidir. Dalları ise dünyalar, yaprakları ise 
yaratıklardır. Ağacın gövdesinden dallara, oradan yapraklara kadar ulaşan ağacın suyu ayni 
olduğu için sizi aranızda birbirinize bağlayan ve sizi Yaratan´la birleştiren sonsuz ve kutsal 
olan bir şeyin varlığına inanmıyor musunuz? (21, 38) 

34. Her şeyi kapsayan ruhum benim yarattıklarımın hepsinin içinde – ister ruhsal, isterse 
maddeden olsun – varlığını sürdürür. Her şeyde eserim vardır ve o benim mükemmelliğimin 
her yaşam düzeyinde şahitliğini eder. 

35. Tanrısal eserim her şeyi kapsar – sağımda duran en büyük ve mükemmel yaratıklardan 
gözle görünmeyen küçücük yaratıklara, bitkilere, minerallere, yaratıklara şekil veren atoma 
ve hücreye kadar. 

36. Bununla sizi yeniden benim yarattıklarımın mükemmelliğine işaret ediyorum – maddi 
yaratıklardan mükemmelliğe ulaşmış ruhlara kadar. Bu benim eserimdir. (302, 39) 

37. En üstün kanun olan ruhsal kanundan uzaklaşanlar daha aşağı veya maddi kanunların 
egemenliğine girerler. Bu kanunu insanlar pek bilmez. Fakat her kim en yüksek kanuna itaat 
ederse ve o kanunla ahenk içinde yaşarsa, o insan sizin doğal dediğiniz bütün kuralların 
üstündedir. O insan bilim ve din yoluyla bilgiye sahip olan insanlardan daha iyi hisseder ve 
anlar. 

38. Jesus´un sizi sizin mucize dediğiniz eylemlerle şaşırtması bundandır, fakat size 

sevgisinden dolayı verdiği öğretileri tanıyın. Bütün yaratıklarda titreşen Tanrı’da olağanüstü 

ve çelişkili şeyler olmadığını anlayın. (24, 42 – 43) 
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Bölüm 25 - Tabiat 

Tabiat Kanunları 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Ben size Tanrı’yı her şey olarak görmenizi öğrettim. O´nu ruhi tasavvur gücünüze sınırsız 
bir mucize olarak, uzayda harekete ve etkinliğe neden olan kudret olarak, kendisini hem en 
basit bir bitkide, hem de uzayda yörüngesinde dolaşan milyonlarca gezegenlerde gösteren – 
o dünyaların hiç birisi onu yöneten kanuna itaatsizlik etmez – yaşam olarak bilin. 

2. O kanun benim. İnsanları şaşırtan ve onlara tabiatın gizemlerini daha da derin keşfetmeyi 
sağlayan ve insanlara geniş bilimsel araştırma alanı açan Tanrınız sonsuz gelişmenin 
kanunudur. (39, 74 – 75) 

3. Kanunumun insanlara önderlik etmek için en yüce Yaratan’ın sevgi yoluyla hazırladığı bir 
yol olduğunu kavrayın. Çevrenizi saran, temel maddelerden ve sayısız organizmalardan 
oluşan yaşam hakkında derince düşünün. Sonuçta her canlının ve yaratığın yabancı ve 
gizemli bir güç tarafından yönlendirildiği izlenimini veren belli bir yolda veya rayında hareket 
ettiğini keşfedeceksiniz. Bu güç Tanrı’nın bütün yaratıklarına verdiği kanundur. 

4. Eğer siz bu önemli süreçleri araştırırsanız, o zaman her şeyin gerçekten en yüksek bir 
kanuna göre yaşadığını, hareket ettiğini ve büyüdüğünü sonuçta anlayacaksınız. (15, 4) 

Tanrı’nın Tabiatta Varlığı 

5. Beni bütün yarattığım eserlerde arayın ve beni her yerde bulabileceksiniz. Beni duymaya 
çalışın ve güçlü sesimi bütün yaratıklardan çıktığını duyacaksınız; çünkü kendimi yaratılan 
eserler yoluyla ifade etmem bana zorluk çıkarmaz. 

6. Kendimi hem yıldızda, fırtınanın azmasında, hem de seher vaktinin hoş ışığında ortaya 
koyarım. Sesimi bir kuşun melodik ötmesinde çınlatırım, tıpkı çiçeklerin kokusuyla da kendimi 
ifade ettiğim gibi. Ve her ifade şeklim, her görünüm ve eserim size sevgiden, adalet 
kanunlarını uygulamaktan, bilgelikten ve ruhsal dünyada sonsuzluktan bahseder. (170, 64) 

Tabiat Tanrı’nın Eseridir ve Ruhsal Dünya İçin Benzetmedir 

7. Birçokları tabiata var olan her şeyin yaratıcı kaynağı olarak tapmakla kendi tanrısı yaptılar. 
Fakat size söyleyeyim, kucağından bütün yaratıkların çıktığı bu tabiat – maddi güçler ve 
çevrenizi saran maddi elementler – yaratıcı değildir; o tanrısal Yaratan tarafından planlandı 
ve yaratıldı. Tabiat ne yaratılışın nedeni, ne de yaşamın nedenidir. Sadece ben, Rabbiniz, 
başlangıç ve sonum, alfa ve omegayım (ilk ve son). (26, 26) 

8. Etrafınızı bu dünyada saran ve kaplayan her şey sonsuz yaşamın kopyasıdır ve esaslı bir 
derstir ki, bu maddi şekillerle ve objeler yoluyla o anlaşılabilsin. 

9. Henüz bu harika dersin derinliklerini anlayamadınız ve insanlar yeniden dünyada 
yaşadıkları hayatı sanki sonsuzmuş gibi anladıkları için yanıldılar. İnsanlık, dünyada gördüğü 
şekillerle ilgilenmeyle yetindi ve bütün yaratıklarda var olan, esans ve hakikat olan tanrısal 
vahyi içeren her şeyi hor gördü. (184, 31 – 32) 
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10. Siz çocuklarımın varlığı, sağlığı, beslenmesi ve iyiliği ve mutluluğu için tabiata koyduğum 
şeylerden sizi mahrum bırakmak istemiyorum. 

11. Tam tersine size söylüyorum: Size ruhun ekmeğini sunduğum, tanrısal esansları nefes 
almanıza davet ettiğim ve ruhi güzel kokularla canlandırdığım gibi, ayni şekilde tabiatın size 
sunduklarını ne görmemezlikten gelesiniz, ne de ondan uzaklaşasınız; çünkü öylece ahenk, 
sağlık ve enerjiye kavuşacaksınız ve böylelikle yaşam kanununu doğru olarak yerine getirmiş 
olursunuz. (210, 22) 

12. Akılsız yaratıklar içten bir sesi, ustası ve yöneticisi olan içgüdü tarafından yönlendirilirler. 
O annesinden, tabiattan kaynaklanan ve hayatında kat etmesi gerekli tehlikeli ve riskli yolunu 
aydınlatan ışık gibidir. 

13. Her çeşit yaratığın içinde yaşadığı ahengini, çalışkanlığını kendinize örnek alın. Sadakat 
ve minnettarlığın örneklerine değer verin. Onlar tanrısal bilgeliği içeren örneklerdir, çünkü o 
örnekler – onlar ayni şekilde benim yaratıklarımdır – benim yaratıklarımdan kaynaklanır öyle 
ki, onlar sizin çevrenizde olsun, size dünyada eşlik etsin ve ayni şekilde onlar da tabiata 
verdiklerimden faydalansınlar. (320, 34 + 37) 

Tanrı’nın Çocuklarının Tabiata Karşı Gücü 

14. Eğer kanunumu yerine getirirseniz ve benden insanların iyiliği için rica ederseniz, tabiat 
güçleri size itaat edecekler. (18, 47) 

15. Tabiat güçlerinin duanızı duyabileceklerini ve sakinleşeceklerini size öğretmedim mi? 
Eğer o güçler benim sesime itaat ediyorlarsa ve eğer benim çocuklarım hazırlanmışlarsa,  
neden o zaman Rab´bin çocuklarının sesine itaat etmesinler? (39, 10)  

16. Ben ruha maddeye egemen olsun diye güç verdim öyle ki, yaşam sınavlarından başarıyla 
çıksın ve yolun son hedefine kadar ulaşsın. Fakat mücadele büyük olacak; çünkü insanlık 
ona inandığı tek krallığını dünyada kuralı beri, kendisi ve etrafını sarması gereken her şey 
arasındaki ahengi bozdu. Kibirli tahtında oturup her şeyi bilimin gücüne boyun eğdirmek 
istiyor ve tabiatın elementlerine ve güçlerine kendi dileğini zorla kabul ettirmek istiyor. Fakat 
bunda başarılı olamadı, çünkü insanlık ruhi kanunların arkadaşlık bağını çoktan beri kopardı. 

17. Şimdi bu halka tabiat güçlerinin onlara itaat edebileceğini söylediğim zaman, bazı 
insanlar buna inanmadılar. Şüphelenmeye nedenleri olduğunu size söylüyorum, çünkü tabiat 
asla ona değer vermeyenlere, zarar verenlere ve aşağılayanlara itaat etmeyecek. Buna 
karşın her kim ruhun ve maddenin kanunlarıyla ahenk içinde yaşarsa -  yani çevresini saran 
her şeyle ahenk içinde yaşarsa – o insan hayatı boyunca Yaratan´la ahenk içinde yaşamış 
olacak ve tabiatın elementleri ona hizmet ve itaat edecekler, tıpkı bir çocuğun her şeyin 
yaratıcısı olan Baba’sına itaat etmesi gerektiği gibi. (105, 39) 

18. Eğer size tabiatın sesinizi duyabileceğini ve size itaat edeceğini ve saygı göstereceğini 
söylüyorsam, ne yalan söylüyorum, ne de abartıyorum. 

19. İsrail´in tarihi, hakikatimin şahidi olarak yazıldı ve onların tarihinde Tanrı’nın halkı tekrar 
tekrar tabiatın güçleri ve elementleri tarafından kabul edilip ona saygı gösterildiğini 
keşfedebilirsiniz. Bu sizin için de neden geçerli olmasın? 
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20. Yoksa gücümün ve insanlara olan sevgimin zamanla değiştiğini mi sanıyorsunuz? Hayır, 
bu sözümü duyan kalabalık, ruhumun ışığı sizi sarıyor, gücüm ve sevgim sonsuz ve 
değişmezdir. (353, 64) 

İnsan ve Tabiat 

21. Dünyanın milletleri, fakat dikkat edin, eğer benim size verdiğim ilhamları tabiat güçlerine 
meydan okumak için kullanırsanız ve sahip olduğunuz azıcık bilginizi kötüye kullanırsanız, o 
zaman acılı ve çok sert yanıtı hiç beklemediğiniz anda (tabiattan) alacaksınız. Siz havaya, 
ateşe, toprağa, suya ve bütün güçlere meydan okuyorsunuz. Eğer akılsızlığınız yüzünden 
kükreyen tabiat güçlerini durdurabilmeniz için tabiata karşı davranışlarınızı düzeltmezseniz, 
neyi biçeceğinizi şimdiden biliyorsunuz. 

22. Adaletimin sizin özgür iradenize izin verdiği ölçeği doldurmak üzere olduğunuzu 
uyarıyorum; tabiata çok meydan okuyorsunuz. Kendisini büyük hisseden küçükler olduğunuz 
için bu sözüm içinde bulunduğunuz tehlikeye karşı uyarmak için geliyor. (17, 60) 

23. Hiçbir yaprağın benim dileğim olmadan ağaçta hareket etmediğini söylemiştim ve size 
şimdi hiç bir tabiat elementinin benden başka hiç kimsenin dileğine itaat etmediğini 
söylüyorum. 

24. Tabiatın insanların istediği gibi kutsamalarla, okşamalarla dolu ve besin veren cömert 
anne gibi veya açlık ve susuzluğun egemen olduğu kurak bir çöl, yaşam hakkında bilge ve 
sonsuz vahiylerin ustası, iyilik, sevgi ve sonsuzluk veya insanların zararı, itaatsizlikleri ve 
yanılgılarına karşı acımasız bir hâkim olabileceğini size söylüyorum. 

25. Babanız olarak sesim ilk insanları kutsayarak: “Verimli olun ve çoğalın ve dünyayı 
denetiminize alın, denizdeki balıklara gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara 
egemen olun” dedi. 

26. Evet, insanlık, insanlığı yarattım ki, havada, suda, karada ve tabiat güçlerinin efendisi ve 
onlara egemen olsun. Fakat size “efendi” dedim; çünkü bilimle tabiata egemen olma 
düşüncesinde olan insanlar köledirler. Tabiatın elementlerinin üstünden gelebileceklerine 
inanmalarına rağmen, kendi tecrübesizliğinin, kendini beğenmişliğinin ve bilgisizliğinin 
kurbanı olacaklar.  

27. İnsan gücü ve bilim karaları, denizleri ve havayı zapt etti, ama insanların gücü ve şiddeti 
tabiatın gücü ve hâkimiyetiyle ahenk içinde değildir ki, tabiat tanrısal sevginin ifadesidir ve 
onlar yaşam, bilgelik, ahenk ve mükemmelliktir. İnsanların eylemlerinde, gücünde ve bilimde 
gurur, bencillik, kibir ve kötülük kendini belli ediyor. (40, 26 – 30) 

28. Tabiat güçlerinin bozulmuş dengesinin ve bunun sonucunda tabiatın uğradığı derin 
değişmenin farkına vardınız mı? Tabiat güçlerinin size neden bela getirdiğinin farkında 
mısınız? Bunun nedeni ruhsal ve maddi yaşam arasında var olan ahengi bozmanızdan gelir. 
Ondan ötürü içine gömüldüğünüz kargaşalığa neden oldunuz. Fakat yaşamı yöneten 
kanunlara insanlar itaat ettiği sürece, her şey barış, bolluk ve mutlulukla dolacak. (108, 56) 

29. Sizi onun sayesinde yaşadığınız tabiatın elementlerine düşman olarak gördüğüm sürece, 
eylemleriniz nasıl mükemmel olabilir? 
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30. Öğretim tabiatın elementlerini ve güçlerini kullanmanızı engellemek istemiyor, ama onları 
iyi amaçlar için kullanmanızı buyuruyor ve öğretiyor. 

31. Elinizdeki tabiat güçleri arkadaştan ve kardeşten sizi ağır cezalandıran hâkime 
dönüşebilirler. 

32. İnsanların kendi tecrübelerinin meyvesini toplama zamanı çoktan geldi öyle ki, onlar 
tabiat güçlerine meydan okumasınlar. Çünkü insanlar bütün bilimleriyle o güçleri durdurmayı 
başaramayacaklar. (210, 43 – 46) 

33. Bilimin ağacı fırtınaların kopmasıyla sarsılacak ve meyveleri insanlığın üstüne düşecek. 
Fakat o tabiat güçlerinin bağlarını insanlar çözmediyse, kim çözdü? 

34. Gerçi eski insanlar da hakikate, vicdanın ışığına uyanmak ve kendileri kanunun altına 
almak için acıları tanımak zorundaydılar. Ama bu devrin gelişmiş, bilinçli ve eğitimli insanı 
yaşam ağacına zarar vermeye nasıl cesaret edebilir! (228, 28) 

35. Tabiat güçlerinin insanların üstüne gelmesini sağlamakla insanları cezalandırdığımı 
düşünenlere büyük bir yanılgıda olduklarını söylüyorum. Çünkü tabiat gelişir ve değişir. Eğer 
kanunumu yerine getirmezseniz, bu değişmeler veya geçişler felaketlere neden olurlar, fakat 
tabiatın neden olduğu felaketleri Tanrı’nın cezası olarak görüyorsunuz.  

36. Aslında tabiatta adaletim kendisini gösterir; fakat siz – ruhunuzu aydınlatan tanrısal 
kıvılcımlı öncelik tanınan yaratıklar – çevrenizdeki tabiatla ahenk içinde yaşasaydınız, o 
zaman ruhunuz tabiatın değişmeleri ve tabiat güçlerinin üstüne yükselmiş olacaktı ve siz acı 
çekmeyecektiniz. (280, 16) 

37. Tabiat büyük bir yaratıktan başka nedir? Evet, öğrenciler, tabiat kucağında yarının 
insanlarını barındırabilmek için kendisini geliştiren, arıtan, gelişen ve mükemmelleştiren bir 
yaratıktır.  

38. Tabiatın kendisini mükemmelleştirmesi için doğal gelişme safhalarına ne kadar sık 

öfkelendiniz ve sizin de tabiatla ve yaratıklarla birlikte arındığınızı, geliştiğinizi ve 

mükemmelleşmeye doğru gittiğinizi bilmeden, bunu Tanrı’nın cezası sandınız. (283, 57 – 58) 

 

Bölüm 26 - Diğer Dünyalar 

Jesus Christus´un Evrensel Işığı 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Size eskilerde insan olarak konuştuğum için ve insanlar kendi küçük dünyasının ötesinde 
olanlardan habersiz oldukları için: “Ben dünyanın ışığıyım” demiştim. Şimdi size ruhen “Ben 
bütün dünyaların yaşamını, cenneti ve yurtları aydınlatan ve bütün yaratıkları ve canlılara ışık 
veren ve yaşamasını sağlayan evrensel ışığım” diyorum. (308, 4) 

2. Ben ebedi tohum ekenim. Bu dünyaya gelmeden önce ve insanların beni Jesus olarak 
adlandırmadan önce de tohum ekendim. Beni maddeleşmenin, yanılgının ve bilgisizliğin 
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ötesinde olan ve ruhtan bölgelerde ve yurtlarda yaşayanlar biliyordu ki, siz onları henüz 
tanımıyorsunuz, ne de tasavvur edebiliyorsunuz. 

3. Ben bu dünyaya gelmeden önce, beni bilenler arasından birçoklarını dünyada benim 
şahitliğimi yapmaları ve sevgi ve Tanrı’nın “sözü” olan Christus´un gelişini bildirmeleri için 
size yolladım. Onların bir kısmı peygamber, diğerleri yolumu hazırlayıcılar ve öbürleri ise 
elçilerimdi. 

4. Adımlarımın iz bıraktığı yer sırf bu dünya değildir. Nerde bir kurtarıcıya gerek olduğunda, 
ben oradaydım. 

5. Ama size söylemeliyim ki, ben burada, bu dünyada yüzyıllar sonrasında bile dikenden 
taçla kusurlarınızın çarmıhında acı çekerken ve hâlâ öd ve sirke dolu kâseden içerken, diğer 
dünyalarda benim çarmıhım ve (acıların kâsesi) kâsem kardeşlerinizin yenilenmesi ve 
sevgisiyle bertaraf edildi. 

6. Benim sevgi eylemim bütün insanlığın kurtuluşunu içerdiği için, sizi sonsuz bir sabırla 
bekliyorum ve her insana sadece bir tek fırsat değil, tersine (ruhen) yükselişi için birçok fırsat 
verdim ve yüzyıllar boyunca derin letarjiye dalanların uyanmasını bekledim. (211, 26 – 29) 

7. Mükemmelliğin merdiveninde birçok basamak vardır; “ruhtan vadide” sonsuz uzayda 
birçok dünyalar vardır. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, ben kendimi hep onlara beyan 
ettim ve içinde yaşadıkları dünyanın ruhi seviyesine göre vahyim onlara ulaştı. (219, 34) 

8. İnsanlar benim Tanrı olmam, varlığım ve öğretim hakkında tartışırken, uzayda mükemmel 
bir şekilde sevildiğim dünyalar vardır. 

9. Ayni anda bazıları büyük ruhi temizliğe ulaştıkları için, sizin gezegeniniz ahlâken ve ruhen 
büyük bir çöküş yaşıyor. (217, 65 – 66) 

Dünyalar Arasında Ruhi Bağlantı 

10. Tanrısal ışığım her yerde parlar; beni nerede ararsanız arayın, varlığımı bulacaksınız. 

11. Ben çocukları arasında ahengin başlamasını sağlayan Baba’yım – hem bu dünyadaki 
yaşayan çocukları arasında, hem de diğer dünyalarda yaşayan çocukları arasında. 

12. Bütün yaratıklar arasındaki ruhi ahenk onlara tanılar vahiy edecek, onlara mesafeleri 
kısaltan, yokluğu yaklaştıran ve sınırlama ve sınırları yok eden ruhtan ruha diyaloğu 
getirecek. (286, 1 – 3) 

13. İnsanlar ruhaniyete doğru büyük adımlar atacaklar; ruhları insani sınırları aşacak ve 
kardeşleriyle bağlantı kurabilmeleri ve onların onlara sunduğu ışığı alabilmek için daha 
yüksek yaşam dünyalarına ulaşabilecekler. 

14. İnsanlar daha az gelişmiş yaratıkların yaşadığı yaşam seviyelerine de onlara yardım 
etmek ve zavallı yaşamlarını arkalarında bırakmaları ve daha iyi bir yaşam planına 
ulaşmaları için, inebilecekler. 
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15. Ruhun mükemmelleşmesi için çıkması gereken merdiven basamakları çok uzundur. O 
merdivende çeşitli gelişme seviyesinde olan yaratıklara rastlayacaksınız. Siz onlara sahip 
olduğunuz şeyleri sunacaksınız ve onlar da size ruhi zenginliklerinden bir şeyler verecekler. 

16. O zaman düzelmesi için çabaladığınız bu dünyanın bir tek dünya olmadığını 
keşfedeceksiniz. Bütün gezegenlerde ruhun geliştiğini, her yerde hareket ettiğini ve 
belirlenen amaca göre büyüdüğünü göreceksiniz. Hazırlanmanızı istiyorum öyle ki, bütün 
kardeşlerinizle birlik kurun, birbirinizi tanımak, sevmek ve birbirinize destek olmak için kutsal 
arzuyla haberleşin. 

17. Benim adıma ve mutlak itaatle düşüncelerinizle onu yapın. Eğer bu uygulamayla 
başlarsanız, daha sonra onların ricalarını, öğretilerini ve iyiliklerini doğru anlayacaksınız. 

18. Sizin şu anda eviniz olan bu gezegende ve bu gezegenin dışında kardeşlerinizle ahenk 
içinde olmanızı özlüyorum. Onlarla arkadaşlık bağları kurun, gerekirse, yardım isteyin ve 
sahip olduğunuz şeyleri rica edenlere yardıma koşun. (320, 44 – 46) 

Diğer Dünyaları ve Yaşam Şekillerini Tanımak 

19. Bana çok kez bu dünyanın ötesinde neyin olduğunu ve uzayda yörüngelerinde dolaşan 
yıldızların sizin dünyanız gibi bir dünya olup olmadığını sordunuz. 

20. Sizin merakınıza karşı yanıtım gizem perdesini tamamen açmadı, çünkü anlayabilmeniz 
için gerekli gelişmeye henüz ulaşmadığınızı, ne de diğer dünyalarla ahenk içinde olabilmek 
için gerekli olan sizdeki ruhaniyeti görüyorum. 

21. Siz henüz içinde yaşadığınız dünyanızın size sunduğu öğretilerin farkına varıp 
kavramadınız, ama hemen öbür dünyaları aramak istiyorsunuz. Kendi aranızda ayni 
dünyanın vatandaşı olarak birbirinizle kardeş olmayı başaramadınız ve diğer dünyalardaki 
yaratıkların varlığını keşfetmek istiyorsunuz. 

22. Önce size “İkinci Devirde” dediğim “Babam´ın evinde kalacak çok yer var” sözünü 
hatırlatmamla yetinin ve şimdi size o sözleri tasdik ederek uzayda yaşayan tek insanlık 
olmadığınızı söylüyorum. Yaşadığınız gezegen de insanların yaşadığı tek gezegen değildir. 

23. Yarının nesillerine diğer dünyalara yaklaştıran kapıları açık görmek mümkün kılınacak ve 
o zaman Baba´ya haklı olarak hayran kalacaklar. 

24. İyilik ve sevgiden kaynaklanan yardımseverlik ve barış o gizemin kapısını açan 
anahtarlar olacaklar. Böylece insanlar evrensel ahenk yolunda bir adım atacaklar. 

25. Bugün izole edilmiş, sınırlı ve engellisiniz, çünkü bencilliğiniz sizi sadece “dünya” için 
özgürlük ve ruhun yükselmesine çabalamadan yaşattı. 

26. Eğer size diğer dünyalara ulaşmaya kendi insani hatalarınızı yenmeden önce, izin 
verilseydi, kibirli insanlar – materyalizminizden ötürü küçülmüş yaratıklar – sizden ne olurdu? 
Ekeceğiniz tohum ne olurdu? Bozuşma, hırs ve kibir. 
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27. Size doğrusunu söyleyeyim: her insanın özlediği o bilgiye ulaşmak için ve kafasını 
kurcalayan ve merak ettiren sorulardan kurtaran o vahyi alıncaya dek, insanlığın 
kötülüklerinden arınması, büyümesi ve dua etmesi gerekir. 

28. İnsanlığa gizemlerimi beyan eden sadece bilim olmayacak; bilgi arzusunun ruhi sevgiden 
ilham alması gereklidir. 

29. İnsanların yaşamı ruhaniyeti yansıtmaya başladığı zaman – size söylüyorum, o zaman 
dünyanın ötesini keşfetmek için bile çaba göstermek zorunda kalmayacaklar, çünkü ayni 
zamanda daha yüksek yurtlarda (gezegenlerde) oturanlar onlara gelecekler. (292, 3 – 11) 

Yıldızların Belirlemesi 

30. Babanız´ın evinde kalacak çok “yer” vardır ki, onlar mükemmelliğe götüren birçok 
merdiven basamağıdır; oradan “ruhsal dünya” aşağıya size kendisini beyan etmek için iner. 

31. Siz bana çok kez ruhtan ruha sayısız yıldızların varlığının nedenini sordunuz ve dünyanın 
üstünde parlayan gezegenler hakkında: “Usta, o dünyalar boş mu?” dediniz. 

32. Fakat size söylüyorum: Onu size tamamen beyan etme zamanı henüz gelmedi. Eğer 
insanlar ruhaniyete ulaşırlarsa, o zaman onlara büyük vahiyler verilecek ve benim sevdiğim 
yaratıklarla ruhtan ruha diyalog kurabilecek ve o zaman bütün kardeşler arasında fikir 
haberleşmesi sağlanacak. 

33. Fakat hemen şimdi bilesiniz: bütün dünyalarda benim yaratıklarım yaşar ve onların 
hiçbirisi boş değildir. Onların hepsi kutsanmış yerler ve bahçelerdir ve Tanrı’nın şefkatini 
temsil eden Maria tarafından yönetilir. 

34. Kutsal Ruh, sizin ve insanlığın bilmediği yüce öğretileri ağzınız yoluyla yeniden bildirecek. 
Ne zaman, sevgili halk? Eğer sizde ruhaniyet hâkimse ve misyonunuza özen varsa, işte o 
zaman. (312, 10 – 12) 

35. Bak halkım, gökyüzünü incele, iyice ona bak ve her yıldızda bir vaat olduğunu, seni 

bekleyen bir dünya olduğunu yaşayacaksın. Onlar Tanrı’nın çocuklarına vaat edilen yaşam 

dünyalarıdır ve siz hepiniz oralarda yaşayacaksınız. Çünkü hepiniz sadece belli bir yaratıklar 

için yaratılmamış olan krallığımı tanıyacaksınız. O Rab´bin çocuklarının birleşeceği evrensel 

bir yurt olarak yaratıldı. (12, 24) 

 

Bölüm 27 - Öbür Dünya 

Ruhsal Yaşam Hakkında Gerekli Bilgi 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Ruhsal öğretiler açısından bugünün insanlarını ne kadar da bilgisiz buluyorum. Bunun 
nedeni ise insanların onlara benim kanunumu ve öğretimi sadece yardımcı olan ahlâk 
öğretisi olarak açıklamış olmalarından, fakat öğretimin onların ruhunu mükemmel yurda 
götüren yol olarak açıklanmamış olmasından gelir. 
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2. Çeşitli mezhepler insanların kalplerine yanlış bir ruhi bilgi korkusu ektiler. Bu da benim 
vahiylerimden uzak durmalarına ve daha da bilgisizliğin karanlığına batmalarına neden oldu. 
Neden olarak da ruhsal yaşamı keşfedilmez bir gizem olarak öne sürdüler. 

3. Bunu iddia edenler yalan söylüyorlar. İnsanlığın başlangıcından beri Tanrı’nın insanlara 
verdiği vahiyler ruhsal yaşamdan bahsettiler. Aslında size henüz o kabiliyete sahip 
olmadığınız için bütün öğretimi vermedim, bilhassa zamanı geldiği zaman. Ama Baba’nın 
size bugüne dek vahiy ettikleri ruhsal yaşam hakkında yeterli bilgi sahibi olmak için size 
yeter. (25, 38 – 40) 

4. Bazı insanların özlediği ruhsal yaşam, diğer insanları korkutur, inkâr edilir ve hatta onunla 
alay edilir; fakat o yaşam muhakkak sizi bekliyor. O hepinizi alan kucaktır – size uzanan 
koldur – ruhun vatanıdır: bilirkişilere bile keşfedilmesi imkânsız bir gizemdir. Ama benim 
gizemlerimi her ne zaman kullandığınız anahtar o kapıyı açmak için sevgi ise, çözebilirsiniz. 

 “Cennet ve Cehennem” 

5. İnsanlar cehennemi bitmeyen ıstırapların yeri olarak hayal ettiler. Onların fikrine göre 
oraya Tanrı’nın kanunlarına aykırı davrananlar gider. Tıpkı ağır suçlar için insanlar 
cehennemi icat ettikleri gibi, daha hafif suçlar için de başka yer icat ettiler ve bir diğer yeri de 
ne iyilik, ne de kötülük yapmış olan insanlar için uydurdular. 

6. Her kim öbür dünyada insanların ne sevindiğini, ne de acı çektiğini söylerse, o insan size 
hakikati söylemez; hiç kimse öbür dünyada ıstırapsız değildir, ne de sevinçten mahrumdur. 
Ruh en yüce huzura kavuşmadığı sürece sevinçler ve ıstıraplar hep karışık olacaklar. 

7. Dinleyin çocuklarım; cehennem insan olarak doğanlarda ve artık insan olarak 
doğmayanlarda, bu dünyadakilerde ve öbür dünyadakilerdedir. Cehennem ağır ıstırapların, 
korkunç vicdan azaplarının, çaresizliğin, acıların ve ağır günah işleyen insanların acı dolu 
olmasının sembolüdür. Fakat ruhlarını sevgiye doğru geliştirmekle bu sonuçlardan 
kurtulacaklar. 

8. Gerçek mutluluğun ve gerçek huzurun sembolü olan cennet ise Tanrı ile birlikte yaşamak 
için dünyanın tutkularına sırtını çevirmiş olan insanlar içindir. 

9. Vicdanınıza sorun, o zaman cehennemde mi, yoksa suçlarınızın kefaretini ödediğinizi mi 
veya cennetin huzuru içinde yaşadığınızı mı, bileceksiniz. 

10. İnsanların cennet veya cehennem dedikleri belli bir yer değildir, o “ruhtan vadiye” 
ulaştığınızda (öbür dünyada) ruhunuzun biçtiği eylemlerinizi içeren sonuçtur. Herkes kendi 
cehennemini yaşar, kefaret dünyasında yaşar veya Tanrı’nın Ruhu´yla yükseliş ve ahengin 
getirdiği mutluluğun tadını çıkarır. (11, 51 – 56) 

11. Tıpkı insanın bu dünyada benim krallığıma benzer ruhi huzur dolu bir dünya kurabilmesi 
gibi, kendi kötülükleri sayesinde kötü alışkanlıklar, kötülükler ve vicdan azabıyla dolu 
cehennem gibi bir yaşam sürdürebilir.  

12. Öbür dünyada da insan ruhu karanlıkların, kötülüklerin, nefretin ve intikamın 
dünyalarında ruhunun eğilimine, yanılgısına ve tutkularına göre kendisini bulabilir. Fakat size 
doğrusunu söyleyeyim, insanların dünyevi biçimler ve tasvirler yoluyla izah ettikleri hem 
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cennet, hem de cehennem ruhun çeşitli gelişme safhasından başka bir şey değildir: birisi 
erdemlerinden ve ruhen gelişmesinden dolayı mükemmelliğin zirvesinde, diğeri ise 
karanlığın, kötülüklerinin ve ruhi körlüğünün uçurumundadır. 

13. Adaletliler için onun olduğu yer önemli değildir, çünkü o her yerde huzuru, Yaratan’ın 
cennetini içinde taşıyacak. Pak olmayan ve şaşkın ruh ise en iyi dünyalara olsa da, içinde 
durmadan arıtılıncaya kadar onu yakan vicdan azabının cehennemini hissedecek. 

14. Ben, Babanız, sırf sizi cezalandırmak için ve böylece sizin hakaretlerinizin intikamını 
almak için böyle yerler yarattığıma inanıyor musunuz? 

15. Böyle teorileri öğretenler ne kadar da dar kafalı! 

16. Sonsuz karanlığın ve sonsuz ıstırabın bazı ruhları (ölümden sonra) beklediğine 
inanmanız nasıl mümkün olabilir? Onlar günah işlemiş olsalar bile, buna rağmen hep 
Tanrı’nın çocukları kalacaklar. Eğer onların bilgiye ihtiyaçları varsa, iste Usta burada! Eğer 
onların sevgiye ihtiyaçları varsa, iste Baba burada! Eğer onlar günahlarının affını 
özlüyorlarsa, iste burada mükemmel hâkim! 

17. Beni aramaya çalışmayanlar ve hatalarını düzeltmeyenler bana gelmeyecekler. Fakat 
benim adaletime ve sınavlarıma karşı gelen hiç kimse yoktur. Bana sadece 
(kötülüklerinizden) arınmış olarak gelebilirsiniz. (52, 31 – 37) 

18. Baba’nın sahip olduğu evler arasındaki yerlerin bir tanesi bile karanlık değildir, hepsinde 
ışık vardır, fakat bilgisizliklerinden ötürü ruhlar gözleri bağlı olarak öbür dünyaya girerse, o 
görkemi nasıl görebilirler? 

19. Eğer bu dünyada bir köre ne gördüğünü sorarsanız, size o sadece karanlık diye yanıt 
verecek. Güneşin ışığı olmadığı için değil, aksine o ışığı göremediği için. (82, 12 – 13) 

20. Bu devirde size söyledim: insanların cehennem hakkında uydurdukları tasavvurları 
beslemeyin, çünkü bu dünyada savaşlarınızla ve düşmanlıklarınızla yaratmış olduğunuz 
yaşamdan daha büyük bir cehennem yoktur. Vicdan insanın hatalarını gözler önüne serdiği 
zaman, öbür dünyada ise ruhun vicdan azabından başka hiçbir başka bir ateş yoktur. (182, 
45) 

21. Dini yobazlıkları yüzünden öbür dünyada sadece cehennemde cezayı bekleyenler ve bu 
fikre bağlı kalanlar, kendi cehennemlerini yaratacaklar, çünkü ruhun şaşkınlığı insan aklının 
şaşkınlığı gibidir ve hatta daha şiddetlidir. 

22. Şimdi: “Usta, onlar için kurtuluş var mıdır?” diye soruyorsunuz. Size söylüyorum: kurtuluş 
herkes için vardır, ama huzur ve ışık o ruhlara sadece ruhi körlükleri çözüldüğü zaman 
ulaşacak. 

23. Var olmayan şeyleri gören aklı şaşkın (deli) bir insanın haline acıdınız mı? Eğer öbür 
dünyada şaşkın ruhların kendi hayallerinde canlandırdıkları cehennemi görseydiniz, 
ıstıraplarınız ne kadar büyük olurdu! (227, 71) 
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24. Bu vahiyler karşısında titremeyin; tam tersine, bu sözün cehennemde sonsuz ceza 
tasavvurunu ve geçmiş devirlerde size verilen cehennemde sonsuz ateş yorumlarını 
çürüttüğüme sevinin. 

25. “Ateş” ruha acı çektiren ve altının döküm potasında arıtıldığı gibi onu arıtacak olan 
ıstırabın, kendini suçlamanın ve pişmanlığın sembolüdür. Bu ıstırapta benim dileğim ve 
dileğimde ise size olan sevgim vardır. 

26. Eğer ateşin insanın günahlarını bertaraf ettiği doğru olsaydı, o zaman bütün günah 
işleyenlerin vücutları burada dünyada ateşe atılması gerekirdi, çünkü öldükleri zaman o 
ıstırabı hissetmezlerdi. Çünkü vücutlar asla ruhsal alana yükselmezler, tam tersine, vücudun 
görevi sona erdiği zaman, orada tabiatla birleştiği ve tabiattan kaynaklandığı toprağın içine 
gömülür. 

27. Fakat sizin “sonsuz ateş” dediğiniz vücut için kastedilmediğine, bilakis ruh için olduğuna 
inanıyorsanız, bu da diğer bir ağır yanılgıdır, çünkü ruhsal bölgelerde maddi elementler 
yoktur, ne de ateşin ruha bir etkisi vardır. Maddeden doğan maddedir, ruhtan doğan ruhtur. 

28. Sözüm, herhangi bir iman kanısına saldırmak için aşağıya gelmez. Eğer birisi bunu 
düşünüyorsa, çok yanılıyor. Sözüm yanlış yorumlanmış olanları ve ondan dolayı nesilden 
nesille aktarılan yanılgılara neden olmuş olan bütün içerikleri açıklayacak. 

29. Eğer ruhları yanılgılarından ve günahlarından kurtarmaya gücüm yetmeseydi, benim 
kanunumun ve öğretimin ne değeri olurdu? Eğer birçok insan ruhu sonsuza dek (öbür 
dünyada) ceza çekmek zorunda olsaydı, bu dünyada insan olarak yaşamış olmamın ne 
anlamı olurdu? (352, 44 – 48) 

30. Bazı insanlar, ölümün onlara aniden gelebileceğinden korktukları için ve o zaman Rab´be 
sunabilecek hiç bir ödülleri olmadığı için iyilik yapmaya yönelirler. Diğerleri ise kötülükleri 
bırakırlar, fakat sadece günahkâr olarak ölme korkusundan ve bu yaşamdan sonra sonsuz 
cehennem ıstırabını çekmek zorunda olduklarından ötürü. 

31. Birçoklarının hayal ettiği ne kadar darmadağın ve hatalı bir Tanrı tasavvur şekli bu! Ne 
kadar adaletsiz, korkunç ve gaddar! Eğer bütün insanların işlediği günahları ve cinayetleri bir 
araya getirirsek, bu sonsuza dek süren cehennem cezasının iğrençliğiyle kıyaslanamaz. 
Sizin fikrinize göre Tanrı günah işleyen çocuklarını ebediyen cehennem cezasına mahkûm 
eder. Size Tanrı’nın en yüksek özelliğinin sevgi olduğunu göstermedim mi? Sonsuz ıstırabın 
Tanrı’nın özelliği olan sonsuz sevgisine tamamen zıt olduğunu düşünmüyor musunuz? (164, 
3 – 34) 

32. Cennetin sonsuzlukta bir bölge olduğuna inanıyorsunuz ve günahlarınızdan ciddiyetle 
pişman olmakla ölüm saatinizde cennete gidebileceğinize inanıyorsunuz, çünkü o anda 
günahlarınızın affedileceğine güveniyorsunuz ve benim sizi cennete götüreceğimi 
sanıyorsunuz. Sizin inandığınız budur. 

33. Bense buna karşın size cennetin belli bir yer olmadığını, ne bir bölge olduğunu, ne de bir 
yurt olduğunu söylüyorum. Ruhun cenneti onun yüce duygu dünyası, mükemmelliği ve 
arınmış bir temiz durumudur. Yani cennete girmenize izin vermek kime bağladır – sizi hep 
çağıran bana mı, yoksa hep sağır olan size mi bağlı? 
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34. Artık sonsuzluğu, Tanrı’dan olanı sınırlandırmayın. Eğer cennet öyle sizin inandığınız gibi 
belli bir yurt, bölge veya belli bir yer olsaydı, o zaman sonsuz olmazdı, anlamıyor musunuz? 
Tasavvur gücünüz bütün gerçekleri kavrama gücüne sahip olmasa da, ruhsal şeyleri daha 
yüce şekilde kavrama zamanı geldi. Ama en azından tasavvur gücünüz ona yaklaşsın. (146, 
68 – 69) 

Cennetin Müziği 

35. Meleklerin cennette sonsuza dek tanrısal konseri dinlediğini duydunuz. Eğer siz bu 
sembol hakkında düşünürseniz, o zaman dünyada dinlemeye alıştığınız müziklerin benzerini 
cennette de duyacağınıza inanmaktan sakının. Böyle düşünenler tamamen materyalizmin 
yanılgısına yenik düştüler. Buna karşın, eğer her kim cennetin müziği ve meleklerin o müziği 
duyarken mutluluğu hakkında konuştuğunu duyarsa, kim bu göksel konserde Tanrı’yla 
ahengi düşünürse, o hakikati söylemiş olacak. 

36. Her birinizin ruhunda evrensel konserin sesi olmasına rağmen, fakat bazılarının bunu 
böyle algılamamaları nasıl olur? Bazılarının bu sözü duyması, anlamaması ve hissetmemesi 
veya yanlış yorumlaması nasıl olur? 

37. Ah kavrama gücü zayıf sevilen çocuklar, duada ışığı arayın! Meditasyon yaparken bana 
sorun; çünkü sorularınız geniş ölçüde olsa da, size sonsuzluktan yanıt vermesini bileceğim. 
Size ben ayni şekilde sorular soracağım öyle ki, Usta ve öğrenciler arasında hakikatin ışığı 
doğsun. 

38. Cennetin müziği Tanrı’nın içinizde varlığıdır ve o konser esnasında bir kere ruhsal 
güzellik olan gerçek yükselişe ulaştığınız zaman, sesiniz çınlayacak. Bu cennetin müziğidir 
ve meleklerin şarkısıdır. Eğer onu öyle yaşar ve hissederseniz, o zaman hakikat benliğinizde 
parlayacak ve siz Tanrı’nın içinizde olduğunu hissedeceksiniz. Yaşam size sonsuz ve 
tanrısal bir konser sunacak ve onun her sesinde bir vahiy keşfedeceksiniz. 

39. Henüz güzel sesleri mükemmel bir ahenk içinde duymadınız – ara sıra hoş sesler, 
diğerleri ise gür. Eğer siz tesadüfen o sesleri duyarsanız, size o bir araya getiremediğiniz 
belirsiz bir ses gibi gelecek; onların güzelliğinin bilincine varamadınız. Ruhunuzdaki Tanrı’nın 
konserini duyabilmek için duyularınızı, tutkularınızı ve materyalizmin gölgesini arkanızda 
bırakmanız gerekir. (199, 53 – 56) 

Babam´ın Evinde Birçok “Yer” Var 

40. Eserim, sonunda bütün ruhtan yaratıklar kanunumu yerine getirmede birleşene ve bu 
dünyevi yurdu mükemmelliğin dünyası olana dek, daha çok büyüyor. O anda dünyada 
yaşayanlar sevgimi bütün yaratıklarda hissedecekler ve daha iyi bir dünyada yaşamak için 
hazırlanacaklar. Bu dünya ruhunuz için sadece geçici olacak. Ruhunuz mükemmelleşme 
arzusuyla diğer bölgelere, öbür dünyanın diğer seviyelerine yola koyulacak. 

41. Size: “Babam´ın evinde çok yer var” dediğimi hatırlayın. Ve ruhunuzun daha da çok 
geliştiği ve böylece talimatlarımı daha iyi anladığınız bu devirde size: “Baba’nın evinde 
sonsuz sayıda yerler vardır” demek istiyorum. Bu dünyadan göçerken, hemen ruhunuzun en 
yüksek seviyesine ulaştığını sanmayın. Hayır, öğrenciler. Bu gezegende yaşamınız sona 
erdiği zaman, sizi yeni yurtlara götüreceğim ve böylece sizi hep mükemmelleşmenin sonsuz 
merdivenine yönelteceğim. Bana güvenin, beni sevin ve siz kurtarılacaksınız. (317, 30) 
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42. Hemen bu dünyada krallığımın, cennetin ve görkemin ne veya nasıl olduğunu tasavvur 
edebilmeniz imkânsızdır. Sadece onun ruhun mükemmel bir durumu olduğunu ve oradan 
şimdi anlayamadığınız ve tasavvur edemediğiniz ruhun harika yaşamını görmeniz, 
hissetmeniz ve anlamanızla yetinmenizi istiyorum. 

43. Sizin dünyanızdan daha yüksek seviyelerde yaşayan ruhlar bile o yaşamın gerçeğini 

bilmediğini size söylüyorum. “Baba’nın kucağında” yaşamanın ne demek olduğunu biliyor 

musunuz? Eğer orada yaşarsanız, o zaman onun ne demek olduğunu bilebilirsiniz. Sadece o 

gizemin belirsiz bir duygusu, zayıf bir sezgisi ruhi gelişme yolunuzda teşvik olarak hafifçe 

kalbinizden geçer. (76, 28 – 29) 

 

 

VII. MÜKEMMELLEŞMEYE DOĞRU GELİŞME YOLU 

Bölüm 28 - Ölmek, Ölüm ve Öbür Dünyada Uyanış 

Ruhun Ölümsüzlüğü 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Bu devir insanların sonsuzluğa ilgi duyarak kendilerine: “Bizi ölümden sonra bekleyen 
yaşam nasıl olacak?” diye soracağı ve ruhun güzelliklerine uyanacağı bir devirdir. 

2. İnançsız olsa bile, kim kendisine ölümden sonra içinde varlığını sürdüren bir şeyin olup 
olmadığını hiç sormadı? Size doğrusunu söyleyeyim, bu gizemi sezmeyen ve bir an bile 
çözülmesi imkânsız şeyi derin derin düşünmeyen hiç kimse yoktur. 

3. Bazıları uzaklardaymış gibi görünen, fakat aslında tam gözlerinin önünde olan ruhsal 
yaşam konusunda sorular sorarlar. Diğerleri ise bu konuda şaşkındır ve öbürleri ise ruhsal 
yaşamı inkâr ederler. Bazıları her şeyi bildiklerine inandıkları için o konuda konuşurlar, 
diğerleri ise susarlar ve beklerler, fakat ne kadar az insan gerçekten öbür dünya hakkında bir 
şey bilir. (107, 1) 

4. İnsanlığın beni unutulmuşluğun mezarına havale ettiği mezardan Üçüncü Devirde onu 
yeniden uyandırmak için çıktım, çünkü ben yaşamım. Hiç kimse ölemez. Kendilerini kendi 
elleriyle öldürenler bile, vicdanlarının onların imansızlıklarını suçladığını duyacaklar. (52, 63) 

5. Benim öğretim sadece bu dünyada hayat yolunuzda size güç ve ümit vermek için değildir; 
o bu dünyayı nasıl terk etmenizi, öbür dünyanın eşiğinden geçip sonsuz vatana girmenizi 
öğretsin. 

6. Bütün mezhepler ruhu bu dünya yolunda güçlendirirler, ama onlara ne kadar da az öbür 
dünya hakkında bilgi verip onları o büyük yolculuğa hazırlarlar. Birçokları o andan itibaren 
gerçek yaşamın sonsuz ufkuna bakacaklarını bilmeden, ölümü (her şeyin) sonu olarak kabul 
etmelerinin nedeni de budur. (261, 52 – 53) 
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7. “Ölüm” sadece bir semboldür, o sadece hakikati henüz görmeyi başaramamış insanlar için 
vardır. O insanlar için ölüm hep kavraması güç bir şey veya yok olmanın korku sahnesidir. 
Size söylüyorum: gözlerinizi açın ve sizin de ölmeyeceğinizi anlayın. Vücudunuzu terk 
edeceksiniz, fakat bu öleceğiniz anlamına gelmez. Ustanız gibi sonsuz yaşama sahipsiniz. 
(213, 5) 

Bu Dünyayı Terk Edişe Hazırlık 

8. Tanrı içinize ruhi esansı, ruhsal özellikleri ve ölümsüzlüğü koyduğu için, Baba’nın en çok 
sevilen – ruhla donatılmış – yaratığı olduğunuzu kavrayın. 

9. Ruh için sizin anladığınız gibi, yani varlığının sona ermesi gibi, ölüm yoktur. Vücudun 
ölümü ruhun ölümü veya sonu olamaz. Vücudu dünyada gözlerini kapatırken, tam o zaman 
ruh gözlerini daha yüksek bir yaşama açar. O sadece mükemmelliğe giden yolda bir geçiş 
anıdır. 

10. Eğer onu şimdiye dek anlamadıysanız, o bu dünyayı hâlâ çok sevdiğinizden ve kendinizi 
dünyaya sımsıkı bağlı hissettiğinizden dolayıdır. Bu yurdu terk etmek sahip olduğunuz 
şeylerin size ait olduğunu düşündüğünüz için size zor gelir. Bazı insanlar da benim 
adaletimin belirsiz bir sezgisine sahiptirler ve (ölümden sonra) ruhsal dünyaya girmeye 
korkarlar. 

11. İnsanlık bu dünyayı çok, pek çok sevdi, çünkü sevgisi yanlış yönlendirilmişti. Kaç tanesi 
bundan dolayı dünyada öldü! Ruhtan yaratıklar ne kadar çok ayni nedenden ötürü kendilerini 
maddeleştirdiler! 

12. Sadece ölümün adımlarının yaklaştığını hissettiğiniz, ağır hasta olduğunuz ve acı 
çektiğiniz zaman, işte o zaman sadece öbür dünyaya, kritik anlarda korktuğunuz o adalete bir 
adım yakın olduğunuzu düşündünüz. Sonra Baba´ya vaatlerde bulunursunuz ve O´nu 
dünyada sevmeye, O´na hizmet ve itaat etmeye yemin edersiniz. (146, 46 – 49) 

13. İnsanlar bu dünyayı öyle çok sevdiler ki, onu terk etme zamanı geldiği zaman, dileğime 
karşı geliyorlar ve onlara seslenişimi duymak istemiyorlar. Krallığımın barışını hor görüyorlar 
ve dünyadaki mallarına sahip olmada devam etmek için Baba’nın onların dünyadaki 
müddetini uzatmasını rica ediyorlar. 

14. İnce duygulu olun öyle ki, ruhsal yaşamı sezesiniz ve bu dünyayı kapsayan gelişmenizin 
başlangıcı ile yetinmeyesiniz, çünkü bu dünyanın üstünde daha yüksek yaratılış eserleri 
vardır.  

15. Dileğime göre size yaklaştığında, ölümü reddetmeye çabalamayın ve size mucize 
yaratması, kararıma karşı gelmeniz ve dünyadaki yaşamınızı uzatmak için bilim adamlarına 
başvurmayın, çünkü ikiniz de bu hatadan çok pişman olacaksınız. Bu dünyada ölüme 
hazırlanın ve öbür dünyaya geçişten korkmaya hiçbir nedeniniz olmayacak. (52, 55 – 57) 

16. Belli bir dereceye kadar bu dünyada yaşadığınız sürece, dünyaya ait olanları sevin öyle 
ki, bu dünyanın kanunlarını yerine getirmesini öğrenin, ama yüce ruhsal dünyalarda yaşama 
hedefini hep besleyin öyle ki, ruhunuz vücudunuzu terk ettiği zaman şaşkına dönmesin, ne 
de bu gezegende sevdikleri şeyler tarafından ayartılmasına izin versin, çünkü o zaman ait 
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olmadığı ve hiç bir şekilde tadını çıkaramayacağı bir dünyaya bağlı ve zincirli kalacak. (284, 
5) 

17. Kendinize merhamet edin! Hiç kimse ruhunun vücuttan ayrılacağı anın ne zaman 
geleceğini bilmez. Hiç kimse yarın gözlerini ışığa açıp açamayacağını bilmez. Hepiniz 
yaratılanların bir tek sahibine aitsiniz ve ne zaman öbür dünyaya çağrılacağınızı 
bilmiyorsunuz. 

18. Kafanızdaki saçlarınızın bile size ait olmadığını düşünün, ne de üstüne bastığınız toz 
sizindir. Sizin krallığınız da bu dünyadan degildir. Kendiniz kendinize ait değilsiniz ve geçici 
mülke ihtiyacınız yoktur. 

19. Ruhen gelişin ve her şeye adaletle ve ölçüsüne göre ihtiyacınız olduğu sürece sahip 
olacaksınız. Eğer o zaman bu yaşamdan vaz geçme anı geldiyse, ışıkla dolup diğer dünyada 
hakkınız olana sahip olmak için yükseleceksiniz. (5, 95 – 97) 

Öbür Dünyaya Geçiş 

20. Her saatte sesim size barış yoluna doğru seslenir; ama sağır kulağınız o sese sadece bir 
an hassaslık gösterir ve can çekişmesi vücudun ölümünü bildirdiğinde, o an yaşamınızın son 
anıdır. Sonra hatalarınızı düzeltmek, ruhunuzu vicdanınızın yargısı karşısında sakinleştirmek 
ve Rab´be daha kıymetli ve övgüye layık bir şey sunmak için hayatınızı seve seve yeniden 
başlatmak istersiniz. (64, 60) 

21. Eğer ruhun ölümsüzlüğüne çabalıyorsanız, insancıl yaşama son veren ölümün 
gelmesinden korkmayın. Hazırlıklı olarak onu bekleyin, o benim emrim altındadır ve ondan 
dolayı insanlar genelde bunun zıttına inansalar da, o hep doğru zamanda ve yerinde gelir. 

22. Zor olan insanın ölmesi değildir, bilhassa vücudunu terk ederken ruhunun ışığı eksik 
olması ve hakikati görememesidir. Günahkârların ölümünü istemiyorum, tam tersine Tanrı’ya 
dönüşünü. Fakat ölüm gerekliyse, ister bir ruhu özgürlüğe kavuşturmak için, isterse bir 
insanın belaya düşüşünü engellemek için olsun, o zaman tanrısal adaletim insani varlığın 
yaşam ipini keser. (102, 49 – 50) 

23. Hedefinizin kitabında ruhunuzun içeri girmesi için öbür dünyanın kapıları açılacağı gün ve 

saatin yazılı olduğunu bilin. Oradan dünyada eserlerinizi, bütün geçmişinizi göreceksiniz. O 

zaman size karşı suçlamaları ve şikâyetleri duymak istemeyeceksiniz veya sizi kötülüğün 

nedeni diye adlandıran insanları görmek istemeyeceksiniz, değil mi! (53, 49) 

24. Önünüzde uzun bir yol göründüğü için duraklamayasınız ve asla hedefe 
ulaşmayacağınızı düşünmeyesiniz. İlerleyin, çünkü boşuna harcanan bir an için bile ruhunuz 
sonra ağlayacak. Hedefinizin bu dünyada olduğunu size kim söyledi? Ölümün (her şeyin) 
sonu olduğunu ve o anda krallığıma ulaşabileceğinizi size kim söyledi? 

25. Ölüm kısa bir uyku gibidir, sonra ruh ışığımın okşamasıyla yeni güçlerle sanki onun için 
başlayan yeni bir güne uyanışı gibi uyanacak. 

26. Maddi vücuda bağlı kaldığınız sürece, ölüm, içinde bulunduğunuz hapishanenin 
kapılarını açan anahtardır ve ayni zamanda size sonsuzluğun kapılarını açan anahtardır. 
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27. İnsanların kusurları sayesinde kefaret vadisine dönmüş olan bu gezegen (dünya) ruh için 
bir hapisti ve sürgündü. 

28. Size doğrusunu söyleyeyim, bu dünyada yaşam, hayat merdiveninin bir diğer 
basamağıdır. Neden bunu böyle kabul etmiyorsunuz öyle ki, herkes derslerinden 
faydalansın? Neden birçok insanın bir kere daha bu dünyaya geri gelmesinin nedeni onu 
anlamadıkları ve bir önceki hayatlarından faydalanmadıkları içindir. (167, 22 – 26) 

29. Ruhun dünyaya gelmeden önce itinalı bir hazırlıktan geçtiğini bilmelisiniz, çünkü o uzun 
ve bazen ağır bir hayat sınavına tabi tutulmak üzeredir. Ama o hazırlık sayesinde bu 
dünyaya geldiği zaman, ruh şaşkın değildir. O gözlerini yeni bir yaşama açmak için geçmişe 
kapatır ve böylece ilk andan itibaren geldiği dünyaya uyum sağlar. 

30. Ruh, vücudunu ve dünyayı terk eder etmez, ruhun ruhsal yaşamın eşiğinde kendisini 
gösterme tarzı nasıl da farklıdır. Ruh vatanına geri dönüşü için gerçek bir hazırlık yapmadığı 
için şaşkındır, maddeden vücudunun duyguları ona hâlâ hâkimdir ve ne yapacağını, nereye 
yönelmesi gerektiğini bilmez. 

31. Bu da ruhun son anında bu dünyaya gözlerini kapaması gerektiğini öğrenmediğinden 
gelir, çünkü ruh sadece bu yolla ruhsal yaşama gözlerini açabilir. Ruhsal yaşamda bütün 
geçmişi yeni tecrübeleriyle birleşmek için orada bekler ve bütün eskiden hak ettiklerine 
yenileri ilave edilir.  

32. Işığa yavaş yavaş ulaşırken, kalın bir perde zekâsını sarar; geride bıraktıklarının şiddetli 
bir etkisi vicdanının titreşimlerini hissetmeye engel olur; fakat onun gölgeleri çözülürken, 
kendi gerçek özüyle birleştiği anda, ne kadar çok şaşkınlık ve ıstırap! 

33. Bu vahyi duyduktan veya okuduktan sonra, onu faydasız ve yanlış öğreti olarak reddeden 
birisi var mı? Size söylüyorum, sadece materyalizmin en üst basamağında olanlar veya kör 
bir sabit fikirliliğe kendini verenler bu ışığı ruhları derinden etkilenmeden reddedebilirler. (257, 
20 – 22) 

 “Ölüm Uykusu” 

34. Ruhun dinlenmesi (vücudun ölümünden sonra) diye dünya görüşünüzün kabul ettiği şey 
yoktur. Ruhun beklediği dinlenme faaliyettir, iyilik yapmayı çoğaltmaktır, her andan 
faydalanmaktır. Sonra ruh dinlenir, kendi kendini suçlamaktan ve ıstıraplardan kurtarır ve 
iyilik yapmakla canlanır, Tanrı’yı ve kardeşlerini sevmekle dinlenir. 

35. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ben ruhunuzu dinlensin diye – dinlenmeyi sizin 
dünyada düşündüğünüz gibi – pasif bıraksaydım, o zaman o ruha çaresizliğin karanlığı ve 
korku egemen olurdu; çünkü ruhun yaşamı ve ışığı ve ayni şekilde en büyük mutluluğu 
mücadele ve sürekli etkinliktir. 

36. Dünyadan “ruhsal vadiye” geri giden ruh içinde fiziksel vücudun yorgunluğunun etkisini 
birlikte getirirse ve öbür dünyayı dinlenme yeri olarak, unutmak için ve yaşam mücadelesinin 
izlerini silmek için ararsa, o insan letarjisinden uyanana, hatasını fark edene ve ruhsal 
yaşama kalkana dek ruhu kendisini en mutsuz birisi olarak hissedecek ve ne huzur, ne de 
mutluluk bulacak. Size söylediğim gibi – ruhsal yaşam sevgi, faaliyet, sürekli 
mükemmelleşmeye götüren yolda mücadeledir. (317, 12 – 14) 
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Öbür Dünyada Tekrar Buluşma 

37. İmanlı insanlar olmanızı ve (ölümden sonra) ruhsal yaşama inanmanızı istiyorum. Eğer 
kardeşlerinizin öbür dünyaya göçtüğünü görürseniz, onların sizden uzak olduğunu sanmayın 
ve onları ebediyen kaybettiğinizi düşünmeyin. Eğer onlarla tekrar birleşmek istiyorsanız, 
böylece çalışın, iyi hakları kazanın ve eğer o zaman öbür dünyaya giderseniz, size ruhsal 
vadide yaşamayı öğretmek için onları sizi bekler durumda bulacaksınız. (9, 20) 

38. Öbür dünyada yaşam konusunda kim henüz tedirginlik hissetmedi? Bu dünyada bir 
yakınını kaybeden kim onu bir kere görme özlemini hissetmedi veya en azından onun nerde 
olduğunu bilmek istemedi? Bütün bunları göreceksiniz, onlarla (ölmüşlerle) tekrar 
görüşeceksiniz. 

39. Fakat şimdi hak kazanın öyle ki, bu dünyadan göçtüğünüz zaman, ruhsal vadide onların 
nerede olduklarını sorabilesiniz, onlar daha yüksek seviyelerde yaşadıkları için bulmayı umut 
ettiğiniz insanları göremeyeceğinizi size söylemesinler. “Baba’nın evinde birçok yer vardır” 
dediğimi yıllar öncesinden söylediğimi unutmayın. (61, 31) 

Vicdan Yoluyla Ruhun Yargılanması 

40. Eğer büyük bir günahkârın ruhu ruhsal vadiye gitmek için bu maddi yaşamdan ayrılırsa, 
hayalini ettiği cehennemin olmadığı kanısına varması onu şaşırtır. Geçmişte ona anlatılan 
(cehennem) ateşinin kendi eylemlerinin ruhuna etkisinden başka bir şey olmadığıdır, 
acımasız bir hâkim karşısında durması da kendi vicdanıdır. 

41. Öbür dünyanın mahkemesi, günahkârın etrafını saran karanlığın ortasından çıkan 
aydınlık tasavvur edebileceğiniz en sıcak ateşten daha şiddetli yakar. Fakat o önceden bana 
yapılan hakaretlere karşı hazırlanmış işkence değildir. Hayır, bu azap yapılan hataların 
farkına varmaktan kaynaklanır, yaşamı size hediye edeni incitmekten kaynaklanan ıstıraptır, 
Rab´den aldığınız zamanınızı ve bütün mal ve mülkünüzü kötüye kullandığınızdan gelir. 

42. Günahın günahkârları daha çok incittiğini bilmeme rağmen, beni günahlarıyla incitenleri 
cezalandırmama mı inanıyorsunuz?  Kendisine kötülük yapanın günahkârın kendisi olduğunu 
ve günahkârın kendisine hazırladığı cezalandırmayla onun mutsuzluğunu çoğaltmak 
istemediğimi görmüyor musunuz? Ben sadece onun kendisini görmesini, amansız vicdanının 
sesini duymasını, kendisine sormasını ve yanıt vermesini, maddi bir vücutta olma yoluyla 
kaybettiği ruhi hafızasına yeniden sahip olmasını, özünü, hedefini ve vaatlerini hatırlamasını 
sağlarım. Orada, o mahkemede ondaki zararlı, faydasız ve bütün ruhtan olmayan şeylerden 
arıtmak için kötülüğü yok eden, onu yeniden altın gibi döküm potasında eriten “ateşin” etkisini 
yaşamalıdır. 

43. Ruh, vicdanın sesini ve yargısını duymak için sakinleşince – size doğrusunu söyleyeyim, 
o ruh o anda karşımdadır. 

44. Bu sakinlik, sessizlik ve berraklık anı bütün ruhlara ayni anda gelmez. Bazıları kendisini 
hemen sınavdan geçirirler ve böylece ıstırap çekmekten kurtulurlar. Çünkü gerçeğe 
uyandıkları ve hatalarının farkına vardıkları zaman, hazırlanırlar ve kötü eylemlerinin en 
sonuna kadar kefaretini ödemek için işe başlarlar. 
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45. Diğerleri ise – gözleri körler – ister kötü alışkanlıktan olsun, ister herhangi bir kinden veya 
günah dolu bir yaşam sürdürdükleri için -  körlüklerinden kurtuluncaya dek uzun süreye 
ihtiyaçları vardır. 

46. Öbürleri ise, onlara her şey gülümserken, dünyadan çok erken göçtüklerini sanan 
memnun olmayanlar azarlanırlar ve kötü konuşurlar ve böylece şaşkınlıklarından kurtulma 
olasılığını geciktirirler. Bunlar gibi büyük sayıda sadece benim bilgeliğimin bildiği durumlar 
vardır. (36, 47 – 51) 

47. Kötü eylemlerinizin durumuna göre, her şey için hesap vermek zorundasınız ve kendi 
kendinizi ağır şekilde yargılayacaksınız. Çünkü ben sizi yargılamıyorum, bu yanlıştır.  Sizi 
acımasızca yargılayan, amansız hâkim sizin berrak bir durumdaki ruhunuzdur. Buna karşın 
ben sizi şaşkınlığınıza karşı savunuyorum, özgür kılıyorum ve kurtarıyorum, çünkü ben arıtan 
ve affeden sevgiyim. (32, 65) 

48. Yakında ruhsal dünyada olacağınızı ve bu dünyada ektiklerinizi biçmek zorunda 
olduğunuzu düşünün. Bu yaşamdan öbür yaşama geçiş adımı ruh için ciddi ve sert bir 
yargıdır. Hiç kimse, kendisini benim en değerli hizmetkârım olarak saysa bile, bu yargıdan 
kurtulamaz.  

49. Dileğim, o sonsuz vatana girdiğiniz andan itibaren artık dünyanın korkularını 
yaşamamanızdır ve bir basamak daha çıkmış olmanın mutluluğunu ve sevincini hissetmeye 
başlamanızdır. (99, 49 – 50) 

50. Yargı günü insanlığın anladığı gibi bir yanılgıdır. Benim mahkemem bir saatlik ve bir 
günlük değildir. Uzun zamandan beri onun yükünü taşıyorsunuz. 

51. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, ölü vücutlar kendilerini tabiatla birleşmeye belirlendi ve 
o belirlemeye gidiyorlar, çünkü topraktan olan, toprağa geri gitsin, ayni şekilde ruhtan olan da 
vatanına yönelsin, o vatan da benim kucağımdır. 

52. Ama size bunu da söylemeliyim, mahkemenizde kendi yargıcınız olacaksınız; çünkü 
vicdanınız, kendinizi tanımanız, sezginiz size hangi noktaya kadar övülmeye değer 
olduğunuzu ve hangi ruhsal dünyada yaşamak zorunda olduğunuzu söyleyecek. Gitmeniz 
gereken yolu berraklıkla göreceksiniz, çünkü benim tanrısal ışığımı aldığınızda, eylemlerinizi 
tanıyacaksınız ve hak ettiklerinize hüküm vereceksiniz. 

53. “Ruhsal dünyada” birçok şaşkın ve deli ruhlar vardır. O dünyaya gittiğinizde, mesajımı 
onlara iletin.  

54. Şimdiden duayla onlarla ilişki kurmakla bu merhamet tarzını yerine getirebilirsiniz. Sesiniz 
orada, onların yaşadığı yerde çınlayacak ve onları derin uykularından uyandıracak. Onlar 
ağlayacaklar ve pişmanlık gözyaşlarıyla arınacaklar. O anda bir ışığı alacaklar, çünkü o 
zaman geçmişteki kibirlerini, hatalarını ve günahlarını anlayacaklar. 

55. Eğer vicdanı onu uyandırırsa, ruhun ıstırabı ne kadar da büyüktür! En yüksek hâkimin 
bakışları karşısında nasıl da alçak gönüllü olur! Benliğinin en içinden nasıl da alçak gönüllü 
bir af ricası, vaatler ve adımı kutsamalar kaynaklanır! 
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56. Şimdi ruh Baba’nın mükemmelliğine yaklaşamayacağını anlar ve böylece bakışlarını 
dünyaya, orada zamanı ve hayat sınavlarından faydalanmayı bilmediğine yöneltir ki, o 
sınavlar amaca daha da çok yaklaşma fırsatı vermişlerdi ve bir vücuda daha sahip olmayı 
hatalarının kefaretini ödemek için ve yerine getirmediği görevleri yerine getirmek için rica 
eder. 

57. Yani kim adaleti yerine getirdi? Kendisini yargılayan ruhun kendisi değil miydi? 

58. Ruhum, içinde kendinize bakmanız gereken bir aynadır ve o size sahip olduğunuz 
berraklığın derecesini söyleyecek. (240, 41 – 46) 

59. Ruhunuz insani vücudundan kurtulduğunda ve kendisini ruhsal yaşamın kutsal yerinde 
geçmişini ve biçtiklerini sınavdan geçirmek için kendi içine geri çekildiği zaman, dünyada ona 
mükemmel ve Tanrı’ya sunmaya ve ödüle değer görünmüş olan eylemlerinin çoğu kendine 
bakış anında adi görünecek. Ruh kalpten gelmeyen yardımseverlik olduğunu kavrayacak. 

60. Ruha mükemmel bir hâkimin aydınlığını kendisini yargılaması için kim verdiğine 
inanıyorsunuz? Vicdanınız, adaletin saatinde hiç görülmemiş bir berraklıkla parlayacak ve o 
her birinize dünyada yaptığınız eylemlerden iyi, adaletli, doğru, gerçek olanı ve ayni şekilde 
hayat yolunda ektiği kötü, yanlış ve temiz olmayanı söyleyecek. 

61. Biraz önce size sözünü ettiğim kutsal yer vicdandır – hiç kimsenin kutsallığını 
bozamadığı tapınak, orada Tanrı’nın yaşadığı ve oradan O´nun sesinin çınladığı ve ışığın 
dışarı çıktığı tapınak. 

62. İnsani şahsiyetiniz her insanın içinde konuşan bilge sesten kaçınma yol ve yöntemlerini 
düşündüğü için, dünyada o iç tapınağa girmeye asla hazır değildiniz. 

63. Size söylüyorum: Ruhunuz kılıfını (vücudu) terk ettiği zaman, o kutsal yere girmek ve 
ruhun ibadet kürsüsü önünde diz çökmek, kendisini duymak, eylemlerini o ışıkta sınamak için 
o kutsal yerin eşiğinde sonuçta duraklayıp kendine gelecek ki, bu da vicdandır ve o vicdan 
Tanrı’nın sesini Baba, Usta ve hâkim olarak duyar. 

64. Hiçbir ölümlü insan o anı bütün merasimiyle tasavvur edemez. Siz içinizde iyi olanları 
tanımak, onu muhafaza etmek için ve kendinizden uzaklaştırmanız gerekeni de ruhunuzda 
muhafaza etmeye izin verilmediği için hepiniz bunu yaşamak zorundasınız. 

65. Ruh o zaman vicdanıyla yüz yüze geldiğini hissettiğinde ve o vicdan berraklıkla hakikati 
hatırlattığında, insan kendisini dinlemek için zayıf hisseder. Keşke hiç yaşamamış olmayı 
ister, çünkü o anda bilincinde arkasında bıraktığı, sahip olduğu ve hesabını vermek zorunda 
olduğu bütün hayatı (bir film gibi) gözlerinin önünden geçer.   

66. Öğrenciler, insanlar, bu dünyada hemen o ana hazırlanın ki, ruhunuz vicdan tapınağının 
eşiğinde durduğu zaman, o tapınağı mahkemeye çevirmeyesiniz. Çünkü ruhi ıstırap o zaman 
o kadar çok olacak ki, onunla kıyaslayabilen fiziksel ıstırap yoktur. 

67. Bu talimatta size söylediklerim hakkında derin derin düşünmenizi istiyorum öyle ki, ruhsal 
dünyada yargının nasıl olduğunu anlayasınız. Böylece hayalinizden Tanrı’nın bir ihtiyar 
olarak bir mahkemeyi yönetmesi, iyi çocukları cennete sevinmeleri için sağından geçiren, 
kötüleri de ebedi cezaya lanetlemek için solunda sıraya dizen sahneleri yok edeceksiniz. 
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68. Şimdi ışığın ruhunuzun en yüksek bölgesine ve aklınıza girme zamanı geldi öyle ki, 
hakikat her insanda parlasın ve o insan ruhsal yaşama layık şekilde girmeye hazırlansın. 
(334, 5 – 11, 14 – 15) 

Yeniden Elde Edilen Ruhsal Bilinç 

69. Yaratıklarımda ölüm gibi her ruha yaşamı esnasında ulaştığı ruhi gelişme seviyesini 
gösteren hiçbir şey yoktur ve mükemmelliğe ulaşmayı sağlayan benim sözüm gibi faydalı 
hiçbir şey yoktur. Kanunum ve öğretimin her zaman ve ısrarla kalplere girmeye çalışmasının 
nedeni budur. Acıların ve ıstırapların insanlara o yolları terk etmesini tavsiye etmesi ve ruhun 
yükselmesini sağlamak yerine onu uçuruma sürüklemesi de bu nedendendir. 

70. Vicdanınız dünyada sevgi tohumu ektiğini söylediği zaman, öbür dünyada ruhunuz 
kendisini ne kadar çok mutlu hissedecek! Bütün geçmişiniz gözünüzün önünde görünecek ve 
eylemlerinizin her görünümü size sonsuz bir mutluluk verecek. 

71. Aklınızda hep tutmadığınız kanunlarımın istekleri ayni şekilde berraklıkla ve ışıkla 
ruhunuzdan geçecek. Sizi hakikate açık gözlerle bilinmeyen yerlere girdiren haklar kazanın. 

72. İnsanın boşuna açığa çıkarmaya çalıştığı birçok gizemler vardır; ne insanın sezgisi, ne 
de bilim insanların kendisine sorduğu soruları yanıtlamayı başardı, çünkü ruh “ruhsal vadiye” 
ulaştığı zaman, sadece ruh için belirlenmiş olan bilgiler vardır. Onu bekleyen bu sürprizler, bu 
mucizeler ve bu vahiyler ödülünün bir parçası olacak. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, eğer 
bir ruh gözü bağlı olarak ruhsal dünyaya girerse, o hiçbir şey görmeyecek, bilhassa orada, 
her şeyin berrak olması gereken yerde, etrafında gizemleri görmeye devam edecek. 

73. Size getirdiğim bu cennetin bilgileri size birçok güzellikler beyan eder ve sizi hazırlar öyle 
ki, kendiniz ruh olarak sonsuz Tanrı’nın adaleti önünde durduğunuzda, o andan itibaren 
çevrenizi saran harika gerçeğe dayanabilesiniz. (85, 42 + 63 – 66) 

74. Işığımı alın ki, yolunuzu aydınlatsın ve ölüm saatinde bilinciniz körelmesin. Sonra o anda, 
öbür dünyanın eşiğinden geçerken, kim olduğunuzu, geçmişte kim olduğunuzu ve kim 
olacağınızı bileceksiniz. (100, 60) 

75. Vücudunuz toprağa gömülürken ve orada toprağı verimli yapmak için onunla karışırken, 
çünkü onlar ölümden sonra güç ve yaşam olacak, benliğinizden üstün olan vicdanınız ise 
toprakta kalmayacak ve ruhla gidecek, bilakis o kendisini ruha bir kitap olarak göstermek için 
ve o kitabın derinliği ve bilge öğretileri ruh tarafından incelenecek.  

76. O zaman ruhi gözleriniz hakikate açılacak ve bir anda ömür boyu anlamadığınız bunu 
anlayacaksınız. Orada Tanrı’nın çocuğu ve çevrenizdeki insanların kardeşi olmanın ne 
demek olduğunu anlayacaksınız. Sahip olduğunuz şeylerin hepsinin değerini orada 
anlayacaksınız, yaptığınız hatalardan ötürü üzülecek ve pişman olacaksınız, kaybettiğiniz 
zamanı hissedeceksiniz ve içinizde daha iyi bir insan olma niyeti ve hatalarınızı telafi etme 
isteği doğacak. (62, 5) 

77. Hepiniz şimdiden ayni amaca doğru çabalayın. Bu arada ruhsal yaşamınızı uzlaştırın ve 
ona ahenk getirin. Hiç kimse kardeşinden daha doğru bir yolda gittiğini düşünmesin, ne de 
diğer insanlardan daha yüksek seviyede olduğunu düşünsün. Size söylüyorum, ölüm 
saatinde ruhi gelişim seviyeniz hakkındaki hakikati söyleyen ben olacağım. 
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78. Orada, vicdanınızın önünde kısa bir aydınlanma anında birçokları ödüllerini alıyorlar; ama 
birçokları da büyüklüklerinin yok olduğunu görüyor. 

79. Kendinizi kurtarmak istiyor musunuz? O zaman kardeşlik yolunda bana gelin. O yol tek 

yoldur, başka bir yol yoktur, o en önemli kanunumda yazılı olan ve size: “Birbirinizi sevin!” 

diyendir. (299, 40 – 42) 

 

Bölüm 29 - Öbür Dünyada Ruhların Arınması ve Yükselişi 

Vicdan Azabı, Pişmanlık ve Kendini Suçlama 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Ruhunuzun kendisini kirletmesini istemiyorum, ne de gerçek yaşama dair ölmesini 
istiyorum. Eğer sizi zararlı zevklere ve eğlencelere kendinizi vermiş olarak bulursam, ondan 
dolayı adaletimle size musallat olurum. Ruhunuz benden nasıl çıktıysa, benim kucağıma öyle 
temiz gelmelidir. 

2. Vücutlarını toprakta bırakan herkes ve şaşkınlık içinde dünyadan göçenler, ruhunu 
aydınlatan benim varlığımı sonsuzluğun ışığında gördükleri zaman, derin uykularından kan 
ağlayarak ve kendilerini suçlamanın ümitsizliğiyle uyanacaklar. Istırap çocukta devam ettiği 
sürece, onu acılarından kurtarmak için, Baba da acı çeker. (228, 7 – 8) 

3. Bilgisizlikten kaynaklanan vicdan azabı ve azaplar – ruhsal yaşama sevinebilmek için ruhi 
gelişme eksikliğinden doğan –  (günahlarla) lekeli ve hazırlıksız olarak ruhsal yaşamın 
eşiğine gelenler için bu ve daha fazlası ruhların kefaretini içerir. 

4. İnsanların günahını, kusurlarını ve ahlaksızlığını Baba’yı incitme olarak göremeyeceğimi 
bilin, çünkü insanlar (kötülükleriyle) kendilerine zarar verdiklerini biliyorum. (36, 56) 

5. Eğer birbirinizi sevseydiniz ve Babanız´ın dileğini yerine getirseydiniz – eğer irade 
özgürlüğünüzden biraz fedakârlık etseydiniz ve vicdanınızın emrettiklerini yerine getirseydiniz 
– hayatınız ne kadar aydınlık ve biliminiz ne kadar harika ve yol gösterici olurdu. Biliminiz o 
zaman maddi sınırları aşarken, doğaüstüne dokunurdu; çünkü şimdiye dek bilim o sınırlara 
yaklaşmadı bile. 

6. Dünyadan göçüp sonunda Tanrı’nın hakikati karşısında duran bilim adamlarının ruhu nasıl 
bir şaşkınlık hisseder! Orada o utanarak başını eğer ve onun gururunu affetmemi rica eder.  
O (bilim adamı) her şeyi bildiğine ve her şeyin üstünden geldiğine inanıyordu ve bilgisinin 
veya kavrama gücünün ötesinde olan bir şeyin var olduğunu inkâr ediyordu. Ama şimdi, 
yaşam kitabının önünde durduğu için, Yaratan’ın sonsuz eserinin önünde, kendi zavallı halini 
anlamak zorunda ve kendisini tamamen bilge olan (Tanrı’nın)  önünde alçakgönüllülüğe 
bürünmek zorundadır. (283, 48 – 49) 

7. Ruhsal dünyaya geldiğiniz zaman, dünyada işlediğiniz günahları düşünmek zorunda 
olduğunuz için korkmayın. Eğer kendinizi ıstırapla arınmanızı sağlarsanız ve pişmanlık 
kalbinizde uyanırsa, eğer hatalarınızı telafi etmek çabalarsanız, o zaman bana layık ve ruhi 
temizlikle bana ulaşacaksınız ve hiç kimse, vicdanınız bile geçmişteki kusurlarınızı 
hatırlatmaya cesaret etmeyecek. 
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8. Mükemmel vatanda (öbür dünyada) her ruh için zamanda ve sonsuzlukta sahibini 
bekleyen yer vardır. Sevginin, merhametin, imanın ve hak ettiklerinizin merdiveninde hepiniz 
birer birer krallığıma ulaşacaksınız. (81, 60 – 61)  

Dengeleyici Adalet 

9. Sadece çok az öğrencim bu dünyada vardı ve daha küçük bir sayıda tanrısal Usta gibi 
olanlar vardı. Ruhsal vadide ise çok öğrencim var, çünkü orada öğretilerimi anlamada en çok 
ilerleme yaparlar. Orada sevgiye acıkan ve susayan çocuklarım insanların onlara 
reddettiklerini Usta´dan alırlar. Dünyada alçak gönüllülüklerinden ötürü onlara değer 
verilmeyenler, orada erdemleriyle parlıyorlar ve dünyada sahte ışıkla parlayanlar ise, üzgün 
ve pişmanlıkla ağlıyorlar. 

10. Öbür dünya, gözyaşlarınızla beni kutsayarak suçlarınızın kefaretini öderseniz, sizi 
dünyada tahmin edemeyeceğiniz şekilde kabul ettiğim yerdir. Hayat yolunuz esnasında bir 
an şiddetli bir isyanınızın önemi yoktur. Sizin büyük ıstırapları yaşadığınızı ve o günlerde 
bana itaatinizi ispatladığınızı ve adımı kutsadığınızı hesaba katacağım. Sizin itaatsizliğiniz 
yüzünden olsa da, siz de küçüklüğünüzün sınırında birkaç Golgota anları yaşadınız. 

11. Tanrı’ya bir an itaat ve sevgi sayesinde öbür dünyada yaşam ve merhamet zamanı 
kazandığınıza bakın. İnsanların bana olan kısa sevgisine benim sonsuz sevgim böyle karşılık 
verir. (22, 27 – 29) 

12. Karşılığını bu dünyada almadığınız her iyi eylemin ödülünü öbür dünyada alacaksınız. 
Ama ruhsal yaşamı için hiç bir şey yapmayanlar ve ruhsal dünyaya girerken elleri bomboş 
(iyilik yapmamış olanlar) olanların pişmanlığının büyük olacağını bilmeden, kaç taneniz bu 
mutluluğun tadını bu dünyada çıkarmak ister. (1, 21) 

13. Dünyada şeref ve övgüyü arayanlar, onları bu dünyada alsınlar; ama onlar çok kısa 
sürecekler ve onlar ruhsal dünyaya girdikleri zaman, onlara faydası olmayacak. Paraya 
değer verenler, ödüllerini bu dünyada alsınlar, çünkü aradıkları oydu, fakat öbür dünyaya 
göçmek için her şeyi bu dünyada bırakma zamanı geldiği zaman, birçok iyilik yapmış 
olduğunu sansa bile, ruhu için hiç bir ödül hakkına sahip olmayacak. 

14. Buna karşın her kim iltifat ve torpili reddetmişse, insanları temiz kalple ve çıkarsız şekilde 
sevmişse, her maddi ödülü reddetmişse, iyilik ekmekle meşgul olanlar ve iyilik eylemlerini 
yerine getirmeye sevinenler – bu insanlar ödüllerini düşünmeyecekler, çünkü onlar kendi 
bencil dilekleri için yaşamayacaklar, bilhassa insanlar için – onların sevinci ve mutluluğu 
Rab´bin kucağına vardıklarında, ne kadar da büyük olacak! (253, 14) 

15. Bu devirde size temiz ve mükemmel bir talimat getiriyorum. Ondan dolayı iş gününüzün 
sonunda sadece gerçek sevgiyle yaptıklarınızın geçerli olacağını size söylüyorum; çünkü bu 
sizin hakikati bildiğinizi ispat edecek. (281, 17) 

16. Şu anda değerini bilmediğiniz iyi bir eylem yaptığınız için yaptığınız iyilikleri hiç 
öğrenmeyeceğinizi düşünmeyin. Hiçbir iyiliğinizin ödülsüz kalmayacağını size söylüyorum. 

17. Ruhsal dünyaya ulaştığınızda, çoğunlukta değersiz görünen küçük eylemlerinizin iyilikler 
zinciri olduğunun farkına varacaksınız ki, o zinciri diğerleri uzatır, ama onu başlatanın 
memnuniyeti ile hep sonuçlanır. (292, 23 – 24) 
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18. Ben sizi ruhunuz için hak kazanmanıza ilham veriyorum, ama o sizi kendinizi kurtarma 
bencil isteğine teşvik etmesin, bilhassa eylemlerinizi insanlığı, gelecek nesilleri düşünerek 
yapasınız. Onlar “öncekiler” tarafından yolu düzeltilmiş olarak gördükleri zaman, sevinçleri 
büyük olacak. Sevinç ve barış kardeşlerinizin ruhuna ulaştığı için mutluluğunuz o zaman 
sınırsız olacak. 

19. Sadece kendi kurtuluşu ve mutluğunu düşünenlerde bu nasıl da farklıdır; çünkü onlar 
kendi eylemleriyle neden oldukları yere ulaştıkları zaman, geride bıraktıkları insanların 
acıların yükünü taşırken gördüklerinde, bir an bile huzur ve sevinci tadamazlar. 

20. Size doğrusunu söyleyeyim, bu öğretinin gerçek öğrencileri benim ışığım olan ruhları gibi 
adaletli ve ruhen temiz eylemli insanlar olacaklar. (290, 76 – 77) 

21. Eğer alçakgönüllüyseniz, ruhi zenginliğiniz sizi bekleyen öbür dünyada çoğalacak. O 
zaman varlığınızın en güzel hislerini size sunan huzura sahip olacaksınız. Ve Tanrı’nın 
yaratıklarının sadık koruyucusu, acı çekenlere teselli ve barıştan mahrum olanlara barış 
olmakla ruhunuzda Baba´ya hizmet etme arzusu doğacak. (260, 29) 

Ruhların Tanrı’nın Krallığına Yükselişi 

22. Ruhunuzun hemen dünyada çok yüksek yaşam seviyelerinin ve çok büyük bilgilerin 
hayalini etmeye başlayabileceği bu “Üçüncü Devirdir”. Çünkü kim bu dünyadan göçerse ve 
ruhunda bulacağı bilgileri çoktan yanında götürürse ve ruhi yetilerinin gelişmesini, o insan 
hak ettiği ödüllerinden dolayı yaşayacağı yere gelinceye dek birçok gezegenden kalmadan 
geçecek. 

23. O insan tamamen ruhsal durumunun bilincinde olacak, görevlerini yerine getirmesini 
nerde olursa olsun bilecek. O sevginin, ahengin ve adaletin dilini anlayacak ve düşünce olan 
ruhi dilin berraklığıyla kendisini ifade edebilecek. Onun için uçurumlar, şaşkınlık ve 
gözyaşları olmayacak ve o ona sonsuz miras olarak düşen yerlere yaklaşmanın daha da çok 
sonsuz mutluluğunu hissedecek. (294, 55) 

24. Tanrı’nın cennete götüren merdiveninde kendi ruhi gelişme seviyelerine göre çeşitli 
basamaklarda yer alan sayısız ruhlar vardır. Ruhunuz, bu merdiven basamaklarında 
mükemmelleşmeye ulaşmak için uygun özelliklerle ve Tanrı’nın belirlediği yüksek kararlara 
göre hedefe ulaşmak için yaratıldı. 

25. O ruhların hedefini bilmiyorsunuz, fakat benim yarattıklarımın mükemmel olduğu gibi 
onların da mükemmel olduğunu size söylüyorum. 

26. Baba’nın size hediye ettiği yetenekleri hâlâ anlamıyorsunuz. Fakat endişelenmeyin, 
çünkü daha sonra onun bilincinde olacaksınız ve onların size beyan edildiğini göreceksiniz. 

27. Sizin gibi çeşitli yaşam seviyelerinde yaşayan sayısız ruhlar yüksek bir güç yoluyla 
birleşmiştir ki, o güç de sevgidir. Onlar mücadele, daha yüksek gelişme için yaratıldılar, ama 
duraklamak için değil. Kanunlarımı yerine getirenler tanrısal sevgide büyüdüler. 

28. Fakat size hatırlatmak istiyorum, ruhunuz büyüklük, güç ve bilgelik kazandığı zaman bile, 
onun özellikleri Tanrı gibi sonsuz olmadığı için her şeye gücü yetmeyecek. Fakat onlar sizi ilk 
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andan itibaren Yaratan’ın sevgisinin çizdiği doğru yola, mükemmelleşmenin doruğuna 
götürmeye yetecekler. (32, 34 – 37) 

29. Ruhunuzun mükemmelliğe ulaşması için yedi gelişme basamağını aşması gerekir. Bugün 
dünyada yaşadığınız için cennete götüren merdivenin hangi basamağında olduğunuzu 
bilmiyorsunuz. 

30. Ruhunuzun bu sorusunun yanıtını bilmeme rağmen, şu an size onu söyleyemem. (133, 
59 – 60) 

31. Her basamak, her yaşam yeri ruha daha büyük bir ışık ve daha mükemmel bir mutluluk 
sunar. Ama en büyük huzur, ruhun mükemmel mutluluğu geçici yaşam yerlerinin ötesindedir. 

32. Kaç kere Tanrı’nın kucağında önceden mükemmel mutluluğu hissettiğinizi, o mutluluğun 
bu dünyadan göçtükten sonra gitmek zorunda olduğunuz gelecek bir dünyanın benzeri 
olamayacağını bilmeden, sanacaksınız. (296, 49 – 50) 

33. Yolun inandıklarından daha da çok uzun olduğunu bilmeden, kaç insan öldükten sonra o 
anda bana ulaşmak beklentisiyle ölümü özlüyor öyle ki, o zaman cennette bana sonsuza dek 
tapsın. Bana götüren cennet merdiveninde sadece bir basamak daha yukarı çıkabilmek için 
insanın bu dünyada doğru olarak yaşamış olması gerekir. Birçoklarının öğretimin içeriğini 
yanlış anlamaları bilgisizlikten gelir. (164, 30) 

34. İnsanlar tarafından yıkıcı güçler harekete geçirildi. Savaş adını her kalbe ekti. Ne kadar 
çok ıstırap insanlık yaşadı! Ne kadar çok terk edilmişlik, sefillik, öksüzlük ve üzgünlük hayat 
yolunda bıraktı! Savaşta ölen ruhların öldüğünü mü sanıyorsunuz yoksa yaşamın parçası, 
insanda varlığını sürdüren sonsuzluk sona mı erdi? 

35. Hayır, halk: Ruh savaş ve ölümden ölmez. Kendi ruhumun bir parçası olan o ruhlar 
acıların savaş alanından yükseldiler ve yolumda yaşamaya devam etmek, gelişmek ve 
ilerlemek için yeni bir ufku arıyorlar. (262, 26 – 27) 

36. Size dünyayı verdim öyle ki, hepiniz ayni şekilde onun sahibi olun, barış içinde yaşayın 
ve yeteneklerinizi geliştirmek için ve ruhunuzu yeni yurduna yükselişini hazırlamak için geçici 
yurt olarak kullanın. 

37. Size: “Rab´bin evinde birçok yerler vardır” diye söyledim. O yerleri ruhunuzun gelişme 
derecesine göre tanıyacaksınız. Her ruhi gelişme sizi bana daha da yaklaştıracak ve 
eylemlerinize göre gelişmeye ulaşacaksınız, çünkü her şey Tanrı’nın düzeni ve adaleti 
altındadır. 

38. Hiç kimse bir yaşam seviyesinden öbür yaşam seviyesine geçişinizi engelleyemeyecek 
ve sonunda her birinizin ruhunda ve benim ruhumda da sevinç çığlığı ve kutlama olacak. 

39. Ben sizi hazırlıyorum öyle ki, gitmeniz gereken yolun uzun olduğunu bilesiniz ve ilk 
eylemlerinizle onların size hemen o yurtlara kapıları açacağı düşüncesiyle yetinmeyesiniz. 
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40. Fakat size bunu da söylüyorum. Ruhi gelişmenin belli bir bölümüne ulaşmak sayısız 
engelleri aştıktan sonra, kat ettiği büyük mücadeleli, acı günlerle dolu ve barışla dolu saatlere 
geriye bakmak için duraklamak ruh için güzel ve memnun edicidir. 

41. Sonunda etrafınızda parlayan zafer, ödül ve adalet ve Babanız´ın yanınızda mevcut olan 
mükemmel ruhu Oğul’u kutsayarak ve gelecek yaşam basamağına hazırlanırken onu 
kucağında dinlendirir. Böylece o birisinden öbürüne sonsuza dek benim yanımda yaşamak 
için sonunda en yüksek gerçekleşmeye ulaşıncaya dek gider. (315, 34 – 36) 

42. İnsanı Yaratan´a benzer yapan ruhun kıvılcımı daha daha ondan kaynaklandığı sonsuz 
aleve yaklaşır ve her kıvılcım bilinçli, sevgiyle parlayan, bilgili ve güçlü bir yaratık olacak. O 
yaratık, küçücük bir acı veya en küçük bir çile bile olmayan ve gerçek mutluluğun egemen 
olduğu mükemmelliğinin durumuna sevinir. 

43. Eğer bu ruhunuzun hedefi olmasaydı – size doğrusunu söyleyeyim, öğretimi birçok 
talimatlarla bildirmezdim, çünkü o zaman “Birinci Devrin” kanunu dünyada barış içinde 
yaşamak için yeterdi. 

44. Ama insanlar arasında yaşadığımı ve onlara bu hayatın ötesinde çok çok daha iyi dünya 

vaat ettiğimi göz önünde tutarsanız ve başka bir devirde size konuşmak için ve 

anlamadığınız her şeyi açıklamak için bundan başka yine geleceğime söz verdiğimi 

hatırlarsanız, böylece insanın ruhi belirlenmesi daha yüksek, beklediğiniz her şeyden çok çok 

yüksek olduğu ve vaat edilen mutluluğun tahmin ve hayal edebildiğinizden çok çok büyük 

olduğu sonucuna varacaksınız. (277, 48 – 49) 

 

Bölüm 30 - Ruhun Reenkarnasyonlar Yoluyla Gelişmesi  

Gelişmenin Kanunu 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Size söylüyorum, ruhunun birçok kez dünyaya geldiğini insan bilmelidir ve insanlık dağın 
doruğuna ulaşmak için kanunumun yolunda yukarıya doğru çıkmayı hâlâ başaramadı. (77, 
55) 

2. İnsan, önceden inanmadığı bilimin gelişmesini ve keşfini yaşadığı için neden o zaman 
ruhun doğal gelişimine karşı geliyor? Neden o insanı durduran ve uyuşturan şeylere ısrar 
ediyor? Çünkü sonsuz yaşama bakıştan çekindiği için! (118, 77) 

3. Anlayın: Yaratılış görünüşe göre tamamlanmış gibi görünse de, buna rağmen her şey 
gelişiyor, değişiyor ve mükemmelleşiyor. Ruhunuz yoksa bu tanrısal kanunun etkisinden 
kaçabilir mi? Hayır, çocuklarım. Hiç kimse ruhaniyet, bilim ve yaşam hakkında son sözü 
söyleyemez, çünkü onlar benim sonu olmayan eserlerimdir. (79, 34) 

4. Kaç insan edindikleri bilgilerden ötürü ruhsal büyüklüğe ulaştıklarını sanıyorlar ve bana 
göre onlar ruhi gelişme yolunda kalmış çocuktan başka bir şey değillerdir. Çünkü 
düşünmeliler ki, sadece aklın gelişmiş olmasıyla ruhun gelişmesine ulaşılamaz, bilhassa o 
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bütün karakterlerin gelişmesiyle olmalıdır. İnsanlarda mükemmelliğe ulaşmak için gelişmesi 
gereken birçok yetenek vardır. 

5. Benim sevgi ve adalet kanunum olarak insanlara ruhunun mükemmelleşmesi için bütün 
gerekli olanakları sunan uzun bir yola müsaade ettim ki, ruhun reenkarnasyon kanununu 
uygulamam bundan dolayıdır.  

6. Dünyada her seferinde yaşam kısa bir derstir, çünkü aksi takdirde insanların fırsatları 
kanunumu yerine getirmeyi mükemmelleştirmede çok kısa olurdu. Ama bu hayatın hedefini 
tanımanız vazgeçilmezdir öyle ki, yaşamın anlamını kavrayın ve insancıl mükemmelliğin 
temeli olan yaşamın ahengine ulaşın. Ruhsal yaşama ulaşıncaya dek, o zaman daha yüksek 
bir yaşam seviyesine ulaşmaya muktedir olacaksınız. Orada (ruhsal dünyada) size öğretmem 
gereken birçok ders hazırladım ve o kadar çok size vermem gereken vahiylerim var. (156, 28 
– 29) 

7. Her şey durmadan büyürken, değişirken, kendisini mükemmelleştirirken ve gelişirken, 
neden ruhunuz yüzyıllar boyunca durgunlukta kalsın? 

8. Bilim sayesinde birçok şeyi keşfettiğiniz ve öğrendiğiniz için bütün yaratıklarda varlığını 
sürdüren durmadan gelişim size yabancı değildir. Bundan dolayı ruhunuzun geride kalmasını 
istemediğimi kavrayın ve uzun zamandan beri yaptığınız gibi ruhunuzu duraklamaya terk 
etmeyin. Çevrenizi saran her şeyle ahenk içinde yaşamaya çaba göstermelisiniz öyle ki, 
insanlar için gün geldiğinde doğa gizemlerini saklamak yerine size beyan etsin ve doğa 
güçleri sizin düşmanınız olmak yerine sizin hizmetkârınız, işçiniz ve kardeşiniz olsun. (305, 6, 
8) 

Doğru Anlaşılmış Şekilde “Bedenin Dirilişi”  

9. Şimdi dünya ruhun reenkarnasyonu olan “bedenin dirilişi” hakkındaki hakikati öğrensin. 

10. Reenkarnasyon demek maddi dünyaya geri dönüp yeniden insan olarak doğmak 
demektir; bir ruhun insancıl bir vücutta görevine devam etmek için dirilmesidir. Bu atalarınızın 
sözünü ettiği “bedenin dirilmesi” hakkındaki hakikattir. Ama atalarınızın reenkarnasyon 
hakkındaki yorumları ters ve saçmadır. 

11. Reenkarnasyon Tanrı’nın ruhunuza verdiği hediyedir öyle ki, o ruh maddi biçiminin 
küçüklüğüyle, dünyadaki geçici varlığıyla veya doğal zayıflığıyla sınırlandırılmamıştır, 
bilhassa ruh daha yüksek bir özyapıdan kaynaklandığı için bu dünyada büyük görevlerini 
yerine getirmek amacıyla birçok maddi vücudu kullanabilir. 

12. Bu yeteneğiyle ruh “beden”, ölüm ve bütün dünyevi şeyler karşısında sınırsız 
üstünlüğünü ölümü yenmekle, ona emanet edilen bedenleri arka arkaya değiştirip sağ 
kalmakla ispatlar. Ruh zamanın, dirençlerin ve ayartmaların galibidir. (290, 53 – 56) 

13. Yargı gününde ölülerin bedenlerinin dirilip ruhlarıyla birleşip Tanrı’nın Krallığı’na 
gireceğine nasıl inanabilirsiniz? Size eski zamanlarda öğretilenleri nasıl böyle 
yorumlayabilirsiniz? 

14. Ruh özgürce yükselerek geldiği yere geri giderken, beden bu dünyadandır ve bu 
dünyada kalır. “Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur.” “Bedenin dirilişi”* ruhun 
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yeniden bir vücuda sahip olmasıdır. Eğer bazı insanlar bunun insani bir teori olduğuna ve 
diğerleri ise bunun yeni bir vahiy olduğuna inanırlarsa, size doğrusunu söyleyeyim, size 
insanlığın başlangıcından beri dünyaya bu vahyi yaymaya başladım! Bunun ispatını 
eserlerimin kanıtı olan Kutsal Yazılar´da bulabilirsiniz. 

*) Eski Hristiyanlıktan bilinen bu terim Hristiyanların İznik (Nicäa) Konsil´inde, yani o zamana 
kadar kısmen kabul edilen reenkarnasyon öğretisi İmparator Justinian tarafından yanlış 
öğreti olarak lanetlendi. Böylece ruhun “bedende” yeniden doğuşundan “bedenin dirilişi” oldu. 

15. Ruhunuz daha yüksek seviyedeyken ve yakında adil olmak gerekirse Tanrı’nın en 
adaletli ve en çok sevgi dolu kanununu kabul ederken, gene de bu devirde bu vahiy 
ruhunuza ulaştı. “Yargı günü” hakkındaki tasavvurunuzu reddedin; çünkü o sizin gününüz 
gibi değildir, çünkü o belli bir dönemdir ve “dünyanın sonu” sizin üstünde yaşadığınız 
gezegeninizin sonu değildir, bilhassa o dünyada yarattığınız bencil yaşamın sonudur. (76, 41 
– 43) 

16. “Bedenin diriliş” gizemi ruhun reenkarnasyon vahyi yoluyla açıklandı. Bugün sevgi ve 
adalet kanununun anlamının ruhun kendisini mükemmelleştirmesi olduğunu ve ruhun asla 
yok olmadığını ve Baba’nın ona sunduğu açık kapıyı hep kurtuluş fırsatı olarak bulacağı için 
biliyorsunuz. 

17. Her ruha benim yargım bu (reenkarnasyon) kanunundan dolayı mükemmel ve 
amansızdır. 

18. Sadece ben sizi yargılamasını bilirim, çünkü her kader insanlar için anlaşılmazdır. Ondan 
dolayı hiç kimse diğer insanlar önünde rezil edilmeyecek veya ihanete uğramayacak. 

19. Ruhlar, günahlarında yanılgıya düştükten sonra, birçok mücadele ve değişken 
durumlardan sonra, uzun yolları kat ettikten sonra tecrübeleri sayesinde bilgelikle dolu 
olarak, acılar sayesinde arınmış, hak ettikleri eylemler sayesinde yükselmiş, uzun bir hac 
yolculuğundan yorgun, fakat mütevazı ve sevinçli olarak bana dönecekler. (1, 61 – 64) 

Ruhların Farklı Gelişme Durumu 

20. Uzun bir zaman öncesinde ruhunuz benden yaratıldı; fakat onların hepsi ayni şekilde ruhi 
gelişme seviyesine ulaşmadılar. 

21. Onlar sizi ayni hedefe götürmelerine rağmen, kısmetler farklıdır. Bazıları bu, öbürlerine 
de diğer sınavlar saklıdır. Bir yaratık o yoldan, diğeri ise öbür yoldan gider. Siz ne ayni anda 
yaratıldınız, ne de hepiniz ayni anda Tanrı’ya geri döneceksiniz. Bazıları önde gidiyorlar, 
diğerleri ise arkada, fakat hedef hepinizi bekliyor. Hiç kimse kimin ona yakın olduğunu veya 
kimin ondan uzak yol kat ettiğini bilemez. Çünkü bu bilgiye sahip olmak için henüz olgunluğa 
ulaşmadınız; siz insancılsınız ve gururunuz sizin yıkımınıza yol açabilir. (10, 77 – 78) 

22. Her devirde, insanlık tarihinin eski zamanlarında bile yüksek ruhlu insanların örneğini 
gördünüz. Eski devirlerde bile ruhen çok gelişmiş insanların varlığını, eğer bu insanlar arka 
arkaya devam eden reenkarnasyonlardan geçmeseydiler ve reenkarnasyonlar onların 
yukarıya doğru gelişmesine yardım etmeseydi, nasıl açıklayabilirdiniz? 
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23. Bunun nedeni ruhun bedenle ayni anda yaratılmamış olmasıdır ve insanlığın başlangıcı 
ruhla ayni zamana düşmez. Size doğrusunu söyleyeyim, öbür dünyada varlığını 
sürdürmeden dünyaya gelmiş olan hiçbir ruh yoktur. Hanginiz ruhun bu dünyaya gelmeden 
önce, öbür dünyada yaşadığı zamanı ölçebilir veya bilebilir? (156, 31 – 32) 

Dünyadaki Önceki Yaşamları ve Kendi Gelişme Seviyesini Bilmek 

24. Ruh, bedenle birlikte olduğu sürece, dünyada önceki yaşamlarında hak ettiklerini 
bilemez. Ama şimdi yaşamının sonsuzluk olduğunu, doruğa ulaşabilmek için sürekli gelişme 
isteği olduğunu anlar. Fakat bugün hangi yüksekliğe ulaştığınızı bilmiyorsunuz. (190, 57) 

25. Aklınız izlenimleri ve ruhunuzun geçmişinin hatıra sahnelerini almaz, çünkü beden ruhun 
yaşamına girmeye izin vermeyen kalın bir perde gibidir. Hangi beyin ruhun geçmişi boyunca 
biriktirdiği resimleri ve izlenimleri alabilir? Hangi zekâ insani tasavvurlarla bağlantılı şekilde 
kavraması güç olanı kavrayabilir? 

26. Bütün bunlardan dolayı size, ne şimdiye dek ruhen kim olduğunuzu bilmeye, ne de 
geçmişinizin nasıl olduğunu bilmenize izin verdim. (274, 54 – 55) 

27. Bütün eserlerim benim tarafımdan “yaşam” adındaki bir kitapta yazılıdır. O kitabın 
sayfaları sayısızdır ve o kitabın bilgeliğine yazıcısı Tanrı’dan başka hiç kimse tarafından 
ulaşılamaz. Ama o kitabın her sayfasında Baba’nın bütün eserlerinin her zekânın 
anlayabileceği şekilde yazılı olduğu özetler vardır. 

28. Siz de içinde bütün eserlerinizin ve ruhi gelişme yolunda bütün adımlarınızın yazılı 
kalacağı durmadan hayatınızın kitabını yazıyorsunuz. O kitap sizin vicdanınızda yazılı 
kalacak ve o yarın sizden küçük kardeşlerinizin hayat yolunu aydınlatacak olan bilginin ışığı 
ve tecrübe olacak. 

29. Henüz o kitabınızın içindekileri siz bile bilmediğiniz için kimseye gösteremezsiniz. Ama 
yakında benliğiniz aydınlanacak ve siz gelişmenizden ve günahlarınızın kefaretinden ve 
tecrübelerinizden bahseden kitabın sayfalarını insanlara göstereceksiniz. O zaman insanlara 
açık bir kitap gibi olacaksınız. 

30. Görevlerini benimseyenlere ne mutlu! Onlar Yakup´un rüyasında gördüğü merdivende 
yukarı çıktıklarını hissedecekler ki, o ruhi yol insanları Tanrı’nın önüne götürür. (253, 6 – 8) 

Sevginin Ruhsal Gelişme İçin Gerekliliği 

31. Tıpkı vücudunuzun yaşamak için havaya, güneşe, suya ve ekmeğe ihtiyacı olduğu gibi, 
ayni şekilde ruhunuzun da onun niteliklerine göre yaşam çevresine, ışığa ve besine ihtiyacı 
vardır. O ruh gelişmek için besini ararken özgürlüğünü kaybederse, tıpkı bir çocuğu 
beşiğinde yatmaya ve odasında kalmaya zorlamak gibi, zayıflar, solar ve ahmaklaşır. Onun 
organları felce uğrar, beti benzi solar, duyuları körelir ve yetenekleri cılızlaşır. 

32. Ruhun da felçli olabileceğini anlayın! Size dünyanın ruhen felçli, kör, sağır ve hastalarla 
dolu olduğunu bile söyleyebilirim! Hapiste gelişme özgürlüğü olmadan yaşayan bir ruh, ne 
bilgelikte, ne güçte ve erdemde büyüyen yaratıktır. (258, 62 – 63) 
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33. Size doğrusunu söyleyeyim, sizi yükselten sevgidir, çünkü onda bilgelik, duygu ve 
yükseliş vardır. Sevgi, Tanrı’nın bütün özelliklerinin toplamıdır ve Tanrı bu alevi her ruhi 
yaratıkta tutuşturdu. 

34. Size kaç ders verdim öyle ki, sevmeyi öğrenin! Tanrı’nın merhameti size kaç kere 
fırsatlar, hayat ve reenkarnasyonlar verdi! Dersler gerekli olduğu sürece öğreninceye kadar 
tekrarlandı. Bir kere ders yerine getirildiği zaman, tekrarlamaya gerek yoktur, çünkü o ders 
unutulamaz. 

35. Eğer derslerimi çabucak öğrenseydiniz, acı çekmek zorunda kalmazdınız, ne de 
hatalarınızdan ötürü ağlardınız. Bu dünyada aldığı derslerden faydalanan insan bu dünyaya 
yeniden gelebilir, ama o daha büyük bir olgunlukla ve daha iyi yaşam şartları altında geri 
dönecek. Bir yaşamla dünyaya bir kez daha geliş arasında düşünüp taşınmak için gerekli 
olan ve yeni bir günlük ise başlamadan önce dinlenmek için gerekli olan hep dinlenme molası 
olacak. (263, 43 – 5) 

Reenkarnasyonların Çeşitli Nedenleri 

36. Size doğrusunu söyleyeyim, insan yaşamının hiçbir devrinde insanlar kanunumun 
bilgisinden mahrum değildiler; çünkü insanın ruhunda bir tanrısal kıvılcımın ışığı, aklının 
sezgisi veya kalbinde bir sezgi eksik olmadı ki, o da vicdandır. 

37. Buna rağmen ruhunuz gözleri bağlı olarak öbür dünyaya geri döndü. Size söylüyorum, 
her kim bu dünyadaki yaşamın içerdiği derslerden, bu sınav vadisinden faydalanmazsa, o 
insan hatalarını telafi etmek ve her şeyden önce öğrenmek için dünyaya geri dönmek 
zorundadır. (184, 39) 

38. Öbür dünyalarda ruhlar ayni şekilde irade özgürlüğüne seviniyorlar ve günah işleyip sapa 
yollara düşüyorlar veya iyiliğe sebatlı kalmakla sizin bu dünyada yaptığınız gibi ruhen 
yukarıya doğru gelişiyorlar. Fakat belli bir zaman geldiğinde, seçilmiş olanlar asil bir görevi 
yerine getirmek için, diğerleri ise suçlarının kefaretini ödemek için bu dünyaya geri geliyorlar. 

39. Ama onların dünyayı görüş isteğine göre, dünya onların bazılarına kendisini cennet 
olarak, diğerlerine de cehennem olarak takdim edecek. Eğer onlar Baba’larının merhametini 
anlarlarsa, ruh için sadece kutsamalar ve hayat dersleriyle ekili ve onları vaat edilen ülkeye 
yaklaştıran bir yollu harika bir yaşamı görmeleri bundan dolayıdır. 

40. Bazıları bu dünyaya tekrar gelmek dileğiyle, diğerleri ise bu dünyaya bir daha gelmek 
zorunda olmanın korkusuyla dünyadan göçerler. Bunun nedeni ise insani benliğinizin henüz 
Tanrı’yla ahenk içinde yaşamayı anlayamadığındandır. (156, 33 – 34) 

41. Hiç kimse başka bir vücutta bu dünyaya geri dönmek zorunda olduğu düşüncesine karşı 
gelmesin. Reenkarnasyonun insan ruhuna ceza olduğunu da düşünmeyin. Bu dünyada 
yaşamak için belirlenmiş bütün ruhtan yaratıklar reenkarnasyon kanunu yolundan ruhen 
gelişmek ve onlara verdiğim görevi yerine getirmek için gitmek zorunda kaldılar. 

42. Sadece ruhen az gelişmiş insanlar yeniden dünyaya gelmek zorunda değildirler, ruhen 
gelişmiş olanlar da bir kere daha eylemlerini mükemmelleştirmek için bu dünyaya gelmek 
zorundadırlar. 
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43. İlyas dünyaya gelmiş olan peygamberlerin en büyüğüdür; fakat o yaptığı büyük eserlerine 
ve büyük ispatlarına rağmen, başka bir devirde, başka bir vücutta, başka bir isimle bu 
dünyaya gelmek zorundaydı. 

44. Bu sevgi ve adalet kanununu (reenkarnasyon) insanlar uzun yıllar boyunca bilmiyorlardı, 
çünkü onu önceden bilmiş olsalardı, şaşkına dönebilirlerdi. Fakat Baba size birkaç vahiy ve 
işaret verdi ki, o bütün gizemlerin çözümünü olan bu devrin önünden giden ışığıydı. (122, 25 
– 28) 

Mükemmelliğe Giden Yol 

45. Işığın yoğunluğuna ulaşacağınız yol uzundur. Hiçbir yaratığın ruhun yolundan daha uzun 
bir yolu yoktur. Bu yolda ruhunuza şekil veren, onu düzleyen ve ona mükemmel bir biçim 
veren tanrısal heykeltıraşınızdır. (292, 26) 

46. Size doğrusunu söyleyeyim, tamamen arınmanız için ruhunuz bu dünyada ve öbür 
dünyada kendisini arıtmak zorundadır. 

47. Her ne kadar bu dünyaya dönmeniz gerekliyse, o kadar sık bu dünyaya geri dönmek 
zorunda kalacaksınız ve Baba’nın size verdiği fırsatları ne kadar çok sık kaçırırsanız, gerçek 
yaşama temelli girişinizi o kadar çok geciktirmiş olacaksınız ve gözyaşı vadisinde (acıların 
dünyasında) kalma sürenizi uzatmış olacaksınız. 

48. Her ruh (insan) dünyada her yaşayışında ilerlemeyi ve (ruhsal) gelişmesinin meyvelerini 
her seferinde ileriye doğru sağlam adımlar atmakla kanıtlamak zorundadır. 

49. Kendinize faydası olan tek iyi şeyin gerçek sevgi ve merhametle ve özellikle art 
düşüncesiz diğer insanlara yaptığınız iyiliklerin olduğunun bilincine varın. (159, 29 – 32) 

50. İnsanda birbiriyle mücadele eden iki güç vardır: geçici olan insancıl (fiziksel) tabiatı ve 
sonsuz olan ruhi tabiatı. 

51. Bu ebedi yaratık (ruh) ruhi mükemmelleşmesine ulaşabilmesi için çok uzun sürelerin 
geçmesi gerektiğini bilir. O çok insan hayatı yaşaması gerektiğini ve o gerçek mutluluğa 
ulaşmadan önce o hayatlarda birçok sınavdan geçmek zorunda olduğunu sezer. Ruh, 
gözyaşlarından, acılardan ve birçok fiziksel ölümden geçtikten sonra, aradığı mükemmelliğe 
olan özlemi bulacağını, o doruğa ulaşacağını sezer. 

52. Halsiz ve küçük şey olan beden ise ağlar, isyan eder ve ruhun çağrısına uymaya ara sıra 

itiraz eder. Sadece ruh gelişmişse ve “bedene” ve çevresindekilere karşı savaşta 

tecrübeliyse, o zaman ruh bedene egemen olmaya muktedirdir ve beden yoluyla kendisini 

beyan eder. 

53. Ruhun hac yolculuğu uzundur, yolu uzaktır, varoluş şekli çok kez ve çeşitlidir. Onun 

sınavları her an başka türlüdür. Fakat o sınavlardan geçerken yükselir, kendisini arındırır ve 

mükemmelleşir. 

54. O yaşamdan geçişinde bir ışık izi bırakır; ondan dolayı yükselmiş olan ruha çoğu kez 
vücudun inlemesi önemli değildir, çünkü o bedenin geçici olduğunu bilir ve ona küçük 
görünen olaylardan ötürü yolundan alınmasına izin vermez. 
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55. Ruh bir an dikkatini “bedeninin” zayıflıklarına çeker, ama kısa süre yaşayan ve yakında 
toprağın altında kaybolacak olan (bedeni) çok sevmemesi gerektiğini bilir. (18, 24, 27 – 28) 

Yaşamın Evrensel Okulu 

56. İnsanlığın başlangıcından beri ruhun reenkarnasyonu sevgi ve adalet kanunu olarak ve 
de Baba’nın sonsuz merhametinin ispat şekli olarak vardır. Reenkarnasyon bu zamanın 
öğretisi değildir, bilhassa her zamanındır ve size bu gizemi şimdi vahiy ettiğimi sanmayın. 
Çoktan eski zamanlarda insanlarda ruhun reenkarnasyonu sezgi bilgisi olarak vardı. 

57. Fakat maddeci bilimlere ve dünyanın definelerine değer veren insanlar kendilerine 
bedenin tutkuları tarafından egemen olunmasına izin verdiler. Böylece ruhsal şeyleri sezen 
kalbin insani lifleri katılaştı öyle ki, insanlar ruhla haberleşen her şeye sağır ve kör oldular. 
(105, 52) 

58. Siz yaratılmadan önce bendeydiniz; sonra ruhsal yaratıklar olarak her şeyin mükemmel 
bir ahenk içinde titreştiği, yaşamın esansı ve gerçek ışığın kaynağı olan, sizi o ışıkla 
beslediğim bir yerdeydiniz. 

59. Acılar Baba tarafından yaratılmadı. Size konuştuğum zamanlarda, içinizi çekmeye ve hiç 
bir şeyden şikâyet etmek için neden yoktu. Cenneti içinizde hissediyordunuz, çünkü 
mükemmel yaşamınızda o var oluşun sembolüydünüz. 

60. Ama o vatanı terk ettiğiniz zaman, ruhunuza bir giysi verdim ve siz daha da aşağıya 
düştünüz. O zamandan itibaren ruhunuz adım adım şu anda bulunduğunuz ve Baba’nın 
ışığının parladığı yaşam seviyesine gelinceye dek, gelişti. (115, 4 – 5) 

61. Her ruhun hedefi arınmasından ve mükemmelleşmesinden sonra Tanrı’yla 
kaynaşmasıdır *). Ondan dolayı yolunuzu ışıkla dolduruyorum ve ruhunuza güç veriyorum 
öyle ki, adım adım yukarı yükselin. Ulaştığınız gelişme seviyesine göre, bu dünyadan 
göçtükten sonra, orada yaşadığınız ruhi vatanınız olacak. Çünkü uzay ruhun 
mükemmelleşme okulu olarak yaratıldı. (195, 38) 

*) Daha fazla açıklamaları 23. bölümün 69. paragrafında ve 58. bölümün 46. paragrafında 
bulabilirsiniz. 

62. Eğer ben size bu yaşamda her şeyi vermiş olsaydım, daha yüksek bir basamağa 
çıkmaya isteğiniz olmazdı. Ama bir yaşamda ulaşamadığınız şeye başka bir yaşamda 
ulaşmaya çalışırsınız ve o yaşamda ulaşamadığınız şeyleri diğer daha yüksek yaşam vaat 
eder. Böylece sonsuzluğa dek ruhun sonsuz gelişme yolunda bu adım adım devam eder. 

63. Sözümü duyduğunuz zaman, ruhunuzun bu kadar büyük mükemmelliğe ulaşmaya 
muktedir olabileceği size imkânsız görünür; fakat siz sadece ruhun yüksek hedefinden 
şüphelendiğiniz için size bunu söylüyorum, çünkü siz sadece fiziksel gözlerle gördüklerinize 
bakıyorsunuz: zavallılık, bilgisizlik, kötülük. Ama bu bazı insanlarda ruhun hasta olmasından, 
diğerlerinde ise ruhun felçli olmasından ve öbürlerinde de ruhen kör ve ölü olmasından gelir. 
Bu sefalet karşısında size sonsuzluğu hazırlayan hedeften şüphelenmeniz kaçınılmazdır. 

64. Ve böylece bu devirde dünya sevgisiyle ve materyalizmle yaşıyorsunuz. Fakat 
hakikatimin ışığı size çoktan ulaştı ve bir zamanın gecenin karanlığını kovdu ki, o zaman 
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çoktan geçti. Yeni bir devrin gelişini seher vakti bildirmekle ruh talimatlarımla aydınlığa 
kavuşacak. (116, 17 – 18) 

65. Birçoğunuz hatalarınızı düzeltmek için bu dünyaya bir kere daha yeniden gelme fırsatı 
bulamayacaksınız. Bugün sahip olduğunuz aracınız olan ve sizi destekleyen vücudunuza 
artık sahip olmayacaksınız. Bilmelisiniz ki, bu dünyaya gelmek ruh için özel bir haktır, ama 
asla ceza değildir. Bundan dolayı bu lütuftan faydalanmalısınız. 

66. Bu dünyadan sonra öbür dünyalara yeni dersler öğrenmek için gideceksiniz ve orada 
yükselmek ve kendinizi mükemmelleştirmek için fırsatlar bulacaksınız. Görevlerinizi insan 
olarak yaptıktan sonra, bu dünyadan görevinizi yerine getirdiğiniz için memnuniyetle 
göçeceksiniz ve ruhunuza huzur egemen olacak. (221, 54 – 55) 

67. Sesim şu an insan kalabalıklarını çağırıyor, çünkü birçok insan için bu dünyada hac 
yolculuğunun sona ermesi yaklaştı. 

68. Kalplerinde taşıdıkları o çökkünlük, o tiksinme, o üzgünlük onların daha yüksek bir vatanı, 
daha iyi bir dünyayı özlediklerinin ispatıdır. 

69. Ama bu dünyada kat ettikleri yolun son etabını onlar vicdanlarının sesine göre itaatle 
yaşamaları gereklidir öyle ki, bu dünyadaki son adımlarının izleri bu dünyada görevlerini 
yerine getirmek için ondan sonra gelen nesiller için lütuf dolu olsun. (276, 4) 

70. Bu dünya ebedi değildir, ne de ebedi olmak zorundadır. Bu vatan, şimdi yerine getirdiği 
varlığının vazifesi bittiği zaman, yok olacak. 

71. Eğer ruhunuzun bu yaşamın verdiği derslere artık ihtiyacı yoksa çünkü daha yüksek 
dersler onu diğer bir başka dünyada bekler, o zaman ruh bu dünya mücadelesinde ulaştığı 
ışıkla: “Bütün yaşamın sevindirici ve üzücü anlarını daha iyi anlayabilmem için gerekli olan 
tecrübe ve ders olduklarını nasıl bir berraklıkla şimdi anlıyorum. Bu yaşam yolculuğu acılar 
beni üzdüğü sürece bana ne kadar da uzun geldi. Şimdi ise her şey bittiği için sonsuzluk 
karşısında bana ne kadar kısa ve az geliyor” diyecek. (230, 47) 

72. Sevinin insanlar, bu dünyada gözyaşlarıyla, sefilliklerle ve ıstıraplarla dolu göçmen kuşlar 
olduğunuzu düşünün! Sevinin, çünkü o ebedi vatanınız değil, daha iyi dünyalar sizi bekliyor! 

73. Eğer bu dünyadan göçerseniz, üzüntüyle göçmeyin, o zaman acıların iniltisi, zahmetler, 
gözyaşları burada kalacaklar. Siz bu dünyaya hoşçakal diyeceksiniz ve sizi gökyüzünün 
yüksekliklerinde bekleyen daha yüksek dünyalara yükseleceksiniz. Oradan dünyayı sevgiyle 
hatırladığınız uzayda bir nokta olarak göreceksiniz. (230, 51) 

Reenkarnasyon Öğretisinin İkna Gücü 

74. Spiritüalizmin ışığı dünyaya şimdi hakikati, adaleti, mantığı ve reenkarnasyonun ruhi 
yetisinde varlığını sürdüren sevgiyi beyan ediyor. Fakat dünya önce bu vahye inatla savaş 
açacak ve iyi niyetli insanları şüphelendirmek için ona yabancı ve yanlış bir öğreti görünüşü 
verecek.  
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75. İmanlıları eski inançların alışılmış raylarında ve zamanı geçmiş inanç sistemlerinde 
tutabilmek için mezheplerin başlattıkları zahmetler boşuna ve faydasız olacak. Çünkü insan 
aklının derinliklerine kadar giren ve ruhun vahiyler devrine, tanrısal ilhamlara uyanmasını, 
şüphe ve gizemlerin aydınlanmasını ve ruhun özgürlüğe kavuşmasını sağlayan tanrısal ışığı 
asla hiç kimse durduramayacak. 

76. Düşünce, ruh ve inanç özgürlüğü dileğiyle harekete geçen insanların oluşturacağı 
kalabalığı hiç kimse de durduramayacak. (290, 57 – 59) 

Bir Ruhun Reenkarnasyon Yolu 

77. Dünyadaki bütün yolculara sesleniyorum öyle ki, onları yukarıya doğru ruhi gelişmeye ve 
sonsuz yaşama sahip olmaya davet eden sesimi duysunlar. 

78. “Tanrı’nın Sözü´nün” beyan edildiği bu günde o sözden faydalanın ve o söz sayesinde 
aydınlığa kavuşmanızı sağlayın, çünkü ışık ve kurtuluşunuz bilgidedir. 

79. Eğer benim kanunum size her eyleminizde ahlâk, adalet ve düzen öğretiyorsa, neden o 
zaman size acı çekmenize neden olan buna zıt yolları arıyorsunuz? Fakat vücudunuzu bu 
dünyada bırakarak öbür dünyaya göçerseniz, bu bedeni çok sevdiğiniz için öbür dünyada 
ağlarsınız. 

80. Eğer vücudunuzun size ait olmadığını ve bana ulaşıncaya dek ruhen gelişme yolunda 
ilerlemeniz gerektiğini hissederseniz, size söylüyorum: “Çocuğum, bana gösterecek neyin 
var? Dünyada benim kanunlarıma uyarak yaşadın mı?” 

81. Sizse – utanç ve çekingenlik içinde sizi çok sevene (Tanrı’ya) ve size birçok şeye izin 
verene hediyeniz olmadığı için – ruhunuzu üzen zincirler örselediniz ve o ruh lütfu kaybettiği 
için ışıktan mahrum, kendine ağlayıp sızlanır. O ruh sadece onu çağıran Baba’nın sesini 
dinler. Fakat o gelişmediği için ve kendisini Baba´ya gitmeye layık bulmadığı için duraklar ve 
bekler. 

82. Zaman geçer ve ruh yine o sesi duyar ve ıstıraplar içinde ona seslenenin kim olduğunu 
sorar ve o ses ona: “Uyan! Nerden geldiğini ve nereye gideceğini bilmiyor musun?” der. O 
zaman ruh gözlerini açar ve parıltısında kendisini zavallı hissettiği büyük bir ışık görür. Ruh, 
dünyaya gönderilmeden önce çoktan var olduğunun farkına varır, sesini duyduğu Babası 
tarafından sevildiğini bilir ve O (Tanrı) ruhu böyle acınacak bir durumda gördüğü için ona 
üzülür. Ruh, mücadele yolundan geçmek ve hak ettikleriyle ödülüne ulaşmak için çeşitli 
vatanlara (dünyalara) gönderilmiş olduğunun farkına varır. 

83. Ve çocuk sorar: “Eğer ben dünyaya gönderilmeden önce senin çok sevilen yaratığınım 
isem, neden erdemlere bağlı kalmadım ve düşmek, acı çekmek ve sana geri gelmek için 
zahmet çekmek zorunda kaldım?” 

84. Ses ona yanıt verir: “Bütün ruhlar gelişme kanunu altındadır. Bu yolda benim Baba 
Ruhum onları hep korur. Baba onların iyi eylemlerine sevinir. Elbette sizi dünyaya yolladım 
öyle ki, orasını ruhen mükemmelleşmenin mücadele meydani yapın, ama savaşların ve 
ıstırapların vadisi yapmayın.” 



211 
 

85. Size çoğalmanızı ve verimsiz olmamanızı söyledim. Fakat siz “ruhsal vadiye” geri 
döndüğünüz zaman, hasat getirmiyorsunuz, sadece şikâyet ediyorsunuz ve sizi onunla 
donattığım lütfu kaybetmiş olarak geri geliyorsunuz. Ondan dolayı sizi bir kez daha dünyaya 
geri yollayıp: “Kendinizi arındırın, kaybettiğinizi bulun ve ruhunuzun gelişmesine çalışın” 
diyorum.” 

86. Ruh dünyaya geri döner ve kendisine küçük ve narin bir insan vücudu orada dinlenmek 
için ve yeni yaşam gezisine başlamak için arar. O ona verilen küçük çocuk vücudunu bulur 
ve kanunuma karşı davranışlarının kefaretini ödemek için o vücudu kullanır. Ruh dünyaya 
sebebini bilerek gelir, o kendisinin Baba’nın soluğu olduğunu ve Baba´dan getirdiği görevi 
bilir. 

87. Ruh, ilk yıllarda (dünyada) masumiyetini ruhi temizliğini muhafaza eder ve ruhsal 
yaşamla bağlantısını sürdürür. Sonra günahlarla tanışmaya başlar, yakından gururu, kibiri ve 
insanların Baba’nın kanunlarına karşı itaatsizliğini görür ve doğuştan asi “beden” kendisini 
kötülüklerle lekelemeye başlar. Ayartılmaya yenik düşerek dünyaya getirdiği görevini unutur 
ve Tanrı’nın kanununa zıt eylemleri yapmaya koyulur. Ruh ve beden yasak meyvelerin tadını 
çıkarırlar ve yıkımın uçurumuna düştüklerinde, son saat gelip onlara sürpriz yapar. 

88. Ruh yine kendisini suçunun ağırlığından yorgun ve bükük olarak ruhsal dünyada bulur. 
Sonra bir zamanlar ona konuşmuş olan ve hâlâ ona seslenen sesi hatırlar. Kendisini yitik 
hissettiği için birçok gözyaşı döker, kim olduğunu bilmeden, eskiden de bu yere gelmiş 
olduğunu hatırlar. 

89. Ruhu o kadar çok sevgiyle yaratmış olan Baba onun yolunda görünür ve ona: “Kimsin, 
nereden geliyorsun ve nereye gidiyorsun?” der. 

91. Oğul, o seste ona varlığını, zekâsını ve yeteneklerini vermiş olan ve onu tekrar tekrar 
affeden, arındıran ve karanlıktan uzaklaştırıp ışığa götüren Baba’nın sözünü tanır. Ruh titrer, 
çünkü o hâkimin önündedir ve ona: “Baba, benim itaatsizliğim, sana suçlarım çok büyüktür 
ve krallığında yaşamayı senden bekleyemem, çünkü hiçbir şey hak etmedim. Bugün “ruhsal 
vadiye” geri döndüğüm için, sadece telafi etmem gereken suç biriktirdiğimi görüyorum” der. 

91. Fakat sevecen Baba ruha bir kere daha yolu gösterir. Ruh yine bedene geri döner ve 
insanlığın bir parçası olur. 

92. Fakat şimdi tecrübeli ruh kendisini ispat etmek ve Tanrı’nın kanunlarına uymak için 
bedenini büyük güçle itaatli yapar. Mücadele başlar; ruh insanı yıkan günaha karşı savaşır ve 
kurtuluşu için ona verilen fırsattan faydalanmak ister. İnsan başlangıçtan sona kadar 
mücadele eder. Ve ağarmış saçları şakaklarında parlamaya ve eskiden güçlü ve dirençli 
vücudu yılların ağırlığı altında bükülmeye ve gücünü yitirmeye başladığında, ruh kendisini 
güçlü, olgun ve tecrübeli hisseder. Ona günah ne kadar büyük ve tiksindirici görünür! Ruh 
günaha sırtını döner ve hedefe ulaşır. Artık sadece Baba’nın ona sesleniş anını bekler, 
çünkü Tanrı’nın kanununun adaletli ve O´nun dileğinin mükemmel olduğunun ve Baba’nın 
çocuklarına yaşam ve kurtuluş vermek için yaşadığının kanaatine varır. 

93. Son gün geldiğinde, vücudunda ölümü hisseder ve acı duymaz. Ruh sessiz ve dalgın 
şekilde dünyadan göçer. Kendisini sanki bir aynanın önündeymiş gibi ruhunda görür ve 
kendisini güzel ve ışıkta parlak bir şekilde gözetler. Sonra ses ona seslenip: “Oğul, nereye 
gidiyorsun?” der. Ve kim olduğunu bilen o ruh, Baba´ya doğru gider, O´nun ışığının benliğine 
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girmesine izin verir ve “Ah Yaratan, ah her şeyi içeren Sevgi, dinlenmek ve sana taleplerinin 
karşılanmasını vermek için geliyorum” der. 

 

94. Hesap ödendi ve ruh sağlığına kavuştu, arınmış ve günahın zinciri olmadan onu 
bekleyen ödülünü görür. 

95. Sonra ruh o Baba’nın ışığıyla birleşip kaynaşır. Ruhun mutluluğu daha büyükleşir ve 

huzur dolu bir yeri, kutsal bir ülkeyi görür, derin bir sessizlik hisseder ve “İbrahim’in 

kucağında” dinlenir. (33, 14 – 16) 

Bölüm 31 - Kurtuluş, Günahtan Kurtarılış ve Ebedi Şifa 

Günahlardan Kurtarılışın Yanlış Yorumlarının Düzeltilmesi 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Birçok insan bütün dünyanın gözyaşlarının dünyada ilk yaşayan insanların günahları 
neden olduğu düşüncesini savunuyorlar. O benzetmeyi anlamaktan aciz, sonra Christus´un 
kanıyla o lekeyi yıkamak için geldiğini söylediler. Eğer bu iddia doğru olsaydı, Christus´un 
kendisini kurban etmiş olmasına rağmen, neden o zaman insanlar hâlâ günah işliyorlar ve 
acı çekmeye devam ediyorlar?  

2. Jesus bu dünyaya insanları mükemmelleşmeye götüren yolu göstermek için geldi ki, o 
yolu hayatıyla, eylemleriyle ve sözleriyle öğretti. (150, 43 – 44) 

3. Hepiniz hedefe görevlerinizi yerine getirmekle ulaşacaksınız. Ben size bitmez tükenmez 
öğretilerimi verdim öyle ki, gelişmenizin basamaklarında yukarıya doğru yükselin. Sizi 
kurtaran benim kanım değildir, bilhassa ruhunuzdaki ışığım sizi kurtaracak. (8, 39) 

4. Üçüncü devirde yeni bir çarmıh payıma düşecek. Bu çarmıh ölümlü gözlerle 
görülemeyecek, fakat o çarmıhın üstünden insanlığa sevgi mesajımı yollayacağım ve 
sözlerimin özü olan kanım ise ruh için ışığa dönüşecek. 

5. Beni bir zamanlar yargılamış olanlar geçmişteki hatalarını düzeltmek için bugün 
günahlarından pişman olmuş ruhlarıyla insan kalplerine ışık getiriyorlar. 

6. Öğretimin insanlığın kötülüklerine galip gelmesi için onun önce Christus gibi işkence 
direğinde işkence ve alay edilmesi gerekir. Bu sevgisiz dünyanın karanlığını aydınlatmak için 
her yaramdan ışığım dışarıya sızmalıdır. İnsanlığa kendi kurtuluşunun yolunu göstermek için 
görünmeyen kanımın yeniden insanlığın üstüne dökülmesi gereklidir. (49, 17 – 19) 

7. Bütün insanlığın bende kurtulacağını bir kez daha söylüyorum. Golgota´da dökülen o kan 
her ruh için yaşamdır. Fakat toprağın tozuna orada dökülmüş olan kan yaşam değildir, 
bilhassa o kanın Tanrı’nın sevgisini sembolize etmesidir. Her ne zaman size kanımdan 
bahsedersem, onun ne olduğunu ve hangi anlama geldiğini şimdi biliyorsunuz. 
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8. Birçok insan Rab´be hizmet ederken ve insanlara sevgisinden dolayı kan döktü, fakat bu 
kan tanrısal sevgiyi sembolize etmedi, sadece ruhi ve insani sevgiyi. 

9. Jesus´un kanı tanrısal sevgiyi temsil eder, çünkü O´nda hiçbir kusur yoktur. Usta´da asla 
herhangi bir günah yoktu ve O kanını son damlasına kadar Tanrı’nın yaratıklarına her şey 
olduğunu ve O kendisini insanlara tamamen verdiğini anlamanız için döktü, çünkü Tanrı 
insanları çok sever. 

10. Usta’nın vücudunda yaşam olan o sıvıyı (kanı) toprağın tozu emdiğinde, öğretimin insan 
yaşamını Tanrı’nın sevgisiyle, bilgeliğiyle ve adaletiyle sulayıp verimli yapmak zorunda 
olduğunu anlayın diye bu olmuştur. 

11. Usta Christus´un sözlerine ve örneklerine inançsız ve şüpheci dünya öğretime savaş 
açıyor ve Jesus´un insanlığı günahlardan kurtarmak için kanını dökmüş olmasına rağmen, 
dünya kurtarılmadı; insanlık her gün daha çok gelişmiş olmasına rağmen, günah işliyor diyor. 

12. İnsanlar kendilerine: “O kanın günahlardan kurtarma gücü nerde?” diye soruyorlar. 
Öğretimin temelini göstermesi gerekenler ışığa acıkmışların ve hakikati kavramaya 
susamışların sorularını tatmin edici bir şekilde yanıtlamaları gerekirken, tatmin edici yanıt 
vermeyi bilmiyorlar. 

13. Bu devirde bilmeyen insanların soruları hakikati bildiğini iddia eden insanların 
yanıtlarından daha derin ve anlamlı olduğunu size söylüyorum. 

14. Fakat ben size konuşmak için yeniden geldim. O kanın gerçekten günahkârları, yitik ve 
ağır cezaya yargılananları Tanrı’nın adaletinden kurtaracağı kanısında olanlar için iste 
sözüm. 

15. Size söylüyorum: Eğer her şeyi bilen Tanrı Jesus´un insanlara söylediği bütün sözlerin ve 
eylemlerin insanlar tarafından azar azar faydalanılmayacağına ve anlaşılmayacağına 
inansaydı, gerçekten O asla Oğlu Christus´u dünyaya göndermezdi; çünkü Yaratan faydasız 
hiçbir şey yapmadı, meyve vermesi belirlenmemiş hiçbir şey bile. Fakat Tanrı O´nun insanlar 
arasında doğması, büyümesi, acı çekmesi ve ölmesi için yolladıysa, o Usta’nın ışık saçan ve 
verimli yaşamı eylemleri yoluyla silinmez bir yol, yok edilmez bir iz çizeceği içindi öyle ki, 
O´nun bütün çocukları gerçek sevgiye yönlendiren o yolu bulsunlar ve Tanrı çocuklarını 
orada beklediği vatana götüren öğretisini uygulasınlar. 

16. Son damlasına kadar dökülen ve ruhi temizlik ve sonsuz sevgiye tanıklık eden o kanın 
insanların Tanrı’ya imanla görevlerini yerine getirmekle onlara vaat edilen ülkeye 
yükselteceğini de Tanrı biliyordu. Ve onlar bana yerine getirdikleri görevleri sunarak sonra 
bana: “Rab her şey yerine geldi” diyebileceklerdi. 

17. Şimdi size kanımın çarmıhta akıtıldığı saatin insanların günahlarından kurtarılma saati 
olmadığını söyleyebilirim. Benim kanım burada bu dünyada mevcut, canlı, taze olarak kaldı 
ve kanlı iziyle azabıma ve günahtan kurtulmanızın yoluna işaret eder ki, o yol Babanız´ın size 
vaat ettiği vatana ulaşmanızı sağlayacak. 

18. Size söyledim: “Ben yaşamın kaynağıyım, gelin ve kendinizi lekelerinizden arındırın öyle 
ki, özgür ve günahsız olarak Babanız´a ve Yaratanınız´a gidin.” 
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20. Benim kaynağım sonsuz ve sınırsız sevgiden oluşur. Benim eskiden dökülmüş olan 
kanımın söylemek istediği budur. O sözümü ve öğretimi mühür gibi tasdikledi. (158, 23 – 33) 

20. Bugün yüzyıllardan ve o olaydan sonra kanımı bütün insanlık için dökmüş olmama 
rağmen ve bilgisizlikte, fanatizmde ve yanılgıda veya günah işlemede direnenler henüz 
kurtulmamışken, sadece Jesus´un öğrettiği yoldan gidenlerin ruhlarının kurtuluşuna ulaştığını 
söylüyorum. 

21. Size söylüyorum, bin kere insan olsam ve bin kere çarmıhta ölsem bile, insanlar izimden 
gitmek için kalkmadıkları sürece ruhlarının kurtuluşuna ulaşamayacaklar. Sizi 
günahlarınızdan kurtaracak olan benim çarmıhım değil, sizin çarmıhınızdır. Ben kendi 
çarmıhımı omuzladım ve onda insan olarak öldüm ve o andan itibaren Baba’nın 
kucağındaydım. Uysallıkta ve sevgide izimden gidin ve sonra Babanız´ın yanında olmak için 
gerçek alçakgönüllülükle görevinizin hedefine ulaşıncaya dek çarmıhınızı omuzlayın. (168, 
16 – 17) 

22. Mutluluğu bulmak istemeyen hiç kimse yoktur ve o ne kadar ebediyse, o kadar iyidir, 
çünkü ben size en yüce ve sonsuz mutluluğa götüren yolu öğretiyorum. Buna karşın size 
sadece yolu gösteriyorum ve sonra sizin beğendiğiniz yolu seçmenizi sağlıyorum. 

23. Size soruyorum: “Eğer mutluluğu özlüyorsanız, mutluluk biçmek için neden mutluluk 
ekmiyorsunuz?” İnsanlar için yaşama duygusuyla yönlendirilmiş olan insanların sayısı ne 
kadar da az! (169, 37 – 38) 

24. Bu dünyadaki yaşamınızın anlamı, ruhun ne olduğu ve ruhsal dünyanın (öbür dünya) ne 
olduğu hakkındaki düşünceleriniz yanlıştır. 

25. İmanlı insanların çoğu, eğer belli bir adaletli insan olarak yaşarlarsa veya hayatlarının 
son anında işledikleri hatalarından pişman olurlarsa, ruhlarının kesinlikle cennete gideceğini 
sanır. 

26. Fakat insanların hoşuna giden bu yanlış düşünce onların ömür boyu Tanrı’nın kanununu 
ısrarla yerine getirmemesinin nedenidir. Böylece o insanın ruhu dünyadan göçtüğü ve ruhsal 
dünyaya ulaştığı zaman, hayalini ettiği mucizelerin olmadığı, ne de hak etmiş olduğunu 
sandığı büyük mutluluğu duymadığı bir yere gelmesine neden olur. 

27. Cennete gideceğinden emin olan ruhların cennet yerine şaşkınlık bulduklarını biliyor 
musunuz? Artık dünyada yaşamaya devam etmedikleri için ve destek olarak fiziksel vücutları 
olmadığı için kendileri ruhsal ışığın olduğu yerlere yükselemediler ve farkında olmadan 
kendilerine ne insancıl, ne de tamamen ruhsal bir dünya yarattılar. 

28. Sonra ruhlar kendilerine sormaya başlıyorlar: Burası cennet mi? Dünyada bunca yıl 
yaşadıktan sonra, Tanrı’nın ruhlar için belirlediği yurt bu mu? 

29. Diğerleri ise hayır diyorlar, burası sadece ışığın, sevginin ve temizliğin olduğu “Tanrı’nın 
kucağı” olamaz. 

30. Ruh, yavaş yavaş derin düşünmekle ve acı çekmekle kavramaya başlıyor. Tanrı’nın 
adaletini anlıyor ve vicdanının ışığıyla aydınlanmış olarak geçmişteki eylemlerine hüküm 
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veriyor ve o arada eylemlerinin acınacak ve kusurlu olduklarını keşfediyor. Beklediği ödülleri 
almaya hak etmediğini anlıyor. 

31. Sonra kendisine verdiği bu hükümden ötürü, ruhta alçakgönüllülük kendisini gösterir ve 
lekeleri silmek, hataları düzeltmek ve Babası’na gerçekten ödülü hat ettiren şeyler yapmak 
için arkasında bıraktığı yollara geri dönme arzusu doğar. 

32. İnsanlığa bu gizemler hakkında bilgi vermek gereklidir öyle ki, maddi dünyada yaşam 
insan ruhu için ödül hak etme fırsatı olduğunu anlasın. O hak edilenler ruhu daha yüksek 
ruhsal dünyada yaşamayı hak ettirsin. Orada yeniden geri kalmamak ve basamaktan 
basamağa yükselmek için hak kazanmak zorundadır; çünkü “Baba’nın evinde birçok yer 
vardır.”  

33. Bu hakları size Baba’nın ebedi kanunu öğrettiği gibi sevgi yoluyla kazanacaksınız. Ve 
böylelikle ruhunuz merdivende basamak basamak ilerleyecek ve orada cennete, ruhun 
mükemmelliği olan gerçek cennete götüren dar yolla tanışacaksınız. (184, 40 – 45) 

34. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer ben bu devirde insan olarak dünyaya gelmiş olsaydım, 
o zaman gözleriniz benim kanayan yaralarımı taptaze olarak görmek zorunda kalırdı, çünkü 
insanların günahları sona ermedi, insanlığa olan sevgimin ispatı olarak Golgota´da dökülen 
kanımın hatırasıyla insanlar kurtarılmak da istemiyorlardı. Ama ben size ruhen geldim öyle ki, 
beni bu dünyada yargılayanlar ve cezalandıranlar eylemlerine bakma utancını yaşamak 
zorunda kalmasınlar. 

35. Her şey affedildi; ama her ruhta hepiniz için çarmıhta döktüğüm şey hâlâ mevcuttur. O 
yaşam gücünün ve o kanın yok olduğuna veya kaybolduğuna inanmayın. Onlar o andan 
itibaren bütün insanlığın üstüne döktüğüm ruhsal yaşamı temsil ediyorlardı. Dünyada 
konuştuğum ve yaptığım sözümün onayladığı ve her şeyi vurguladığı kanım yoluyla insanlar 
ruhlarının yenilenmesi arzusuyla yukarıya doğru gelişecekler. 

36. Sözlerim, eylemlerim ve kanım boşuna olmayacaklar. Eğer size şimdiye dek insanların 
adımı ve sözlerimi hemen hemen unutmuş gibi gelirse de, yakında onlar yeniden nasıl bir 
can suyuyla, yaşam ve temizlikle sürekli yok edilmeye çalışılan, ama asla yok olmayan 
tohum gibi ortaya çıkacağını göreceksiniz. (321, 64 – 66) 

37. Jesus´un kanı kurtuluş ışığına dönerek bütün ruhlara kurtuluş olarak girdi ve girmeye 
devam ediyor. Ruhum ebediyen kurtuluş ve ışık bağışlar, sürekli ışığımın ışınlarının karanlık 
olan yerlere girmesini sağlarım. Durmadan tanrısal ruhum insancıl kan olmaksızın, bilhassa 
kurtarıcı gücü ve ruhsal yaşam olarak bütün çocuklarımın üstüne dökülür. (319,36) 

 “Cennet” Elde Edilmelidir 

38. İnsanlar, tutkularının etkisinden sürüklenerek çok günahlara girdiler ki, her kurtuluş 
ümidini kestiler. Fakat kurtarılamayan hiç kimse yoktur. Çünkü ruh vicdanının sesine kulak 
vermediği sürece,  ayaklanmaların sona ermeyeceği kanısına vardığı zaman, onun için 
belirlenmiş olan hedefe ulaşıncaya dek, kalkıp benim kanunumu yerine getirecek. Bu hedef 
dünyada değil, bilakis sonsuzluktadır. 

39. Varlıklarının anlamsız olduğuna inananlar ve mücadelenin ve acıların faydasız olduğunu 
düşünenler yaşamın şekil veren bir usta ve acıların ise mükemmelleştiren keski olduğunu 
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bilmezler. Acıyı size bir kâsede sunmak için benim icat ettiğimi düşünmeyin, düşmenize 
neden olduğumu düşünmeyin. İnsanlar kendi dileğiyle bana itaatsiz oldular ve ondan dolayı 
da kendi çabalarıyla ayağa kalkmak zorundalar. Sadece acının insanları 
mükemmelleştirdiğini de sanmayın; hayır, sevgi eylemiyle de bana ulaşacaksınız, çünkü ben 
sevgiyim. (31 54 – 55) 

40. Vücudunuzdan daha çok ruhunuzla dua edin, çünkü günahlarınızdan kurtuluşa 
kavuşmak için bir an dua veya bir gün sevgi yetmez, bilhassa bir yaşam boyu sebat, sabır, 
yüce ruhlu eylemler ve kanunlarımı uygulamanız gereklidir. Onun için size büyük yetenekler 
ve duyarlılık verdim.  

41. Benim eserim herkesi binmeye davet eden (Nuh´un) kurtuluş gemisi gibidir. Kanunlarımı 
uygulayan herkes mahvolmayacak. Eğer sözlerimin size önderlik etmesini sağlarsanız, 
kurtulmuş olacaksınız. (123, 30 – 31) 

42. Sadece mükemmel olanın bana ulaşabildiğini düşünün. Ondan dolayı ruhunuz sadece 
mükemmelliğe ulaştığı zaman benim krallığıma girecek. Siz tecrübesiz benden doğdunuz, 
fakat hak ettiklerinizin giysisi ve erdemlerle süslenmiş olarak bana geri dönmelisiniz. (63, 22) 

43. Size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın yakınında yaşayan adillerin ruhları kendi 
eylemleriyle o yerde yaşamayı hak ettiler, ben onlara o yeri verdiğim için değil. Ben onlara 
sadece yolu ve o yolun sonundaki büyük ödülü gösterdim. 

44. Bana: “Rab, sen yolsun, yolu aydınlatan ışıksın ve gezgine güçsün. Yolun yönünü 
söyleyen ve bizi yaşam gezimizde yeniden canlandıran sessin ve hedefe ulaşanlar için sen 
ödülsün” diyenlere ne mutlu. Evet, çocuklarım, ben yaşam ve ölümden dirilişim. (63, 74 – 75) 

45. Bugün Baba: “Kim insanlığı kanıyla kurtarmayı becerebilir ve hazırdır?” diye sormuyor. 
Ne de Jesus: “Rab, kanıyla ve sevgisiyle insanlığın günahlarından kurtuluş yolunu açmaya 
hazır olan kuzuyum” diyecek. 

46. Bu devirde insan olmak için de “sözümü” yollamayacağım. Bu devir sizin için bitti ve 
öğretisini ve yükselişini ruhunuzda bıraktı. Şimdi ruhi ilerlemenin yeniçağını başlattım ki, o 
çağda hak kazananlardan olun. (80, 8 – 9) 

47. Hepinizi mutlu, barış içinde ve ışıkta yaşayan olarak görmek istiyorum öyle ki, gitgide her 
şeye sahip olun – sadece sevgim yoluyla değil, bilhassa hak ettiklerinizle; çünkü o zaman 
tazminatınız ve mutluluğunuz mükemmel olacak. (245, 34) 

48. Ben size insancıl yaşamdan daha yüce bir yaşamın güzelliğini göstermek, sizi yüce 
eserlere ilham vermek, sevgiyi uyandıran sözü öğretmek, fedakârlığın, imanın ve sevginin 
dağına tırmanmayı başaran ruhu bekleyen hiç bilinmeyen bir mutluluğu vaat etmek için 
geldim. 

49. Bütün bunları talimatımda farkına varın öyle ki, ruhunuzu gerçek mutluluğa yaklaştıracak 
olan iyi eylemleriniz olduğunu nihayet anlayasınız. (287, 48 – 49)  

50. Eğer dünyanın bir kıtasından öbürünü gitmek için hedefinize ulaşıncaya kadar birçok 
yüksek ve alçak dağlar, denizler, milletler, şehirler ve ülkelerden geçmek zorundaysanız, size 
vaat edilen ülkeye ulaşmanız için de ayni şekilde uzun bir yol kat etmek zorunda olduğunuzu 
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düşünün öyle ki, o uzun yolculukta ruhunuz tecrübeye, kavramaya, ilerlemeye ve gelişmeye 
ulaşsın. Onu elde etmek için çok mücadele edip ağladıktan sonra, bu sonunda tadını 
çıkaracağınız yaşam ağacının meyvesi olacak. (287, 16) 

51. Siz ışığın Baba’sının çocuklarısınız, fakat zayıflığınızdan ötürü zahmet dolu bir yaşamın, 
yanılgıların ve gözyaşlarının karanlığına düşmüş olursanız, eğer size seslenip: ”Ben 
buradayım, yolunuzu aydınlatıyorum ve doruğunda bütün barışı, mutluluğu ve dünyada 
boşuna biriktirmek istediğiniz o zenginliği bulacağınız dağa tırmanmaya davet ediyorum” 
dersem, çağrım üzerine kalkacağınız için bu acıların sonu gelecek. (308, 5) 

52. Her dünya, her yaşam yeri yaratıldı öyle ki, ruhlar orada kendisini geliştirsin ve bir adım 
Yaratan’ına doğru atsın ve hep böyle mükemmelleşme yolunda ilerleyerek lekesiz, temiz ve 
güzel biçimlenmiş olarak yolculuğunun hedefine, Tanrı’nın krallığında yaşamak olan ruhi 
mükemmelliğin doruğuna ulaşma fırsatına sahip olsun. 

53. Kime sonuçta “Tanrı’nın kucağında” yaşamak imkânsız görünür? Ah siz zavallı, derin 
derin düşünmekten anlamayan mantıklı insanlar! Benim kucağımda yaratıldığınızı, yani 
önceden bende olduğunuzu çoktan unuttunuz mu? Yaşam kaynağından çıkan her şey 
zamanı geldiğinde ona geri dönmesinde acayip olan hiçbir şey yoktur. 

54. Her ruh benden yaşama başladığı andan itibaren bakire gibi temizdi, fakat birçokları 
kendi yollarında kendilerini kirlettiler. Fakat buna rağmen her şeyi bilgece, sevecenlikle ve 
adilce önceden bildiğim için hemen çocuklarımın kat etmesi gereken yollarında bütün gerekli 
şeyleri onların kurtuluşu ve yenilenmesi için hazırlamaya başladım. 

55. O ruhi bakirelik birçokları tarafından kirlenmiş olsa da, gün gelecek o ruhlar bütün 
hatalarından kendilerini arındıracaklar ve böylece eski ruhi temizliklerine kavuşacaklar. 
Onların arınması benim gözümde çok kıymetli olacak, çünkü ruh imanının, sevgisinin, 
sadakatinin ve sabrının büyük ve sürekli yaşam sınavları yoluyla bütün bunları elde etmiş 
olacak. 

56. Hepiniz çabalamakla, mücadeleyle ve acılarla bir insan vücudunda yeniden doğmaya 
ihtiyacınız olmadan ve maddi bir dünyada yaşamak zorunda olmadan ışığın krallığına geri 
döneceksiniz; çünkü o zaman ruhunuzun etkinlik gücü otoritenizi ve ışığınızı bir yaşam 
seviyesinden öbürüne yollamaya ve hissettirmeye muktedir kılacak. (313, 21 – 24) 

Kurtuluşa En Kudretli Güç 

57. Bakın, yol burada, o yoldan gidin ve siz kendinizi kurtaracaksınız. Size doğrusunu 
söyleyeyim, bu devirde beni duymuş olmanıza kurtuluşunuza kavuşmanız için gerek yoktur. 
Hayatında benim tanrısal sevgi kanunumu yerine getiren herkes ve Tanrı’nın ilhamı olan 
sevgiyi insanları sevmeye dönüştüren herkes kurtulmuştur. O hayatında ve eylemlerinde 
benim şahitliğimi yapar. (63, 49) 

58. Eğer güneş bütün tabiata ve bütün yaratıklara yaşam veren ışığını saçıyorsa ve yıldızlar 
da dünyaya ışığını saçıyorsa, neden o zaman Tanrı’nın Ruhu insanların ruhuna ışık 
saçmasın? 
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59. Şimdi size söylüyorum, içinize bakın, kaynağı sevgide olan adaletin ışığının dünyada 
yayılmasını sağlayın. Gerçek sevgi olmadan kurtuluşunuza ulaşamayacağınız kanaatine 
benim hakikatim sizi ikna etsin. (89, 34 – 35) 

60. Benim ışığım benim bütün çocuklarım içindir; sırf bu dünyada yaşayan insanlar için değil, 
bilhassa çeşitli yaşam seviyelerinde yaşayan bütün ruhlar içindir. Sevgi eylemleriyle 
kardeşlerine birbirinizi sevmenizi isteyen benim tanrısal kanunumu yerine getirdikleri zaman, 
onların hepsi kurtulup sonsuz yaşama dirilmiş olacaklar. (66, 22) 

61. Sevgili halk, sözümün “ölüleri” yeni bir yaşama dirilttiği bu “üçüncü gündür.” İnsanlığa ruh 
olarak: “Çarmıhta ölümünü gördüğünüz O ayni Christus buradadır ve O size konuşuyor, 
çünkü O yaşıyor, yaşayacak ve hep var olacak” demek için O´nun size ruh olarak göründüğü 
bu “Üçüncü Devirdir.” 

62. Dinlerinde hakikati bildirdiklerini iddia etmelerine rağmen, buna karşın insanların iman, 
sevgi ve ışık bakımından vücutlarında ölü bir kalbe sahip olduklarını görüyorum. Kiliselerinde 
dua edip ritüellere katılmakla kurtuluşlarını garanti altına aldıklarını sanıyorlar. Fakat size 
söylüyorum, ruhun (günahlarından) kurtuluşu sadece sevgi eylemlerini ve merhameti yerine 
getirmekle ulaşılacağını dünyanın duyması gerekir. 

63. Toplantı yerleri sadece bir okuldur. Kiliseler sadece (Tanrı’nın) kanununu açıklamakla 
yetinmesinler, bilhassa insanın Tanrı’nın kanunundan öğrendiklerini o yolda sevgi öğretisini 
uygulamakla hayatın bir yol olduğunu dünyanın anlaması gerekir. (152, 50 – 52) 

64. Christus, dünyaya Tanrı’nın sevgisini beyan etmek için insan oldu. Ama insanlar taş kalpli 
ve bilgiçtir. Hemen aldıkları öğretiyi unutup yanlış yorumlarlar. İnsanların zamanla adalet ve 
sevgiyi intikam ve cezayla karıştıracaklarını biliyordum. Ondan dolayı insanlara anlamadıkları 
öğretilerimi açıklayacağım ve ruhen geleceğim bir devri önceden söyledim. 

65. O vaat edilen devir şu an yaşadığınız zamandır ve adaletim ve tanrısal bilgeliğim 
Tanrınız´ın yüce sevgisinin mükemmel bir öğretisi olarak beyan etmeniz için size talimatımı 
verdim. Sonuçta insanların Rab´bin eserlerini veya yaşamın kendisini yok edeceğinden 
korktuğum için mi geldiğimi sanıyorsunuz? Hayır, çocuklarıma sadece sevgimden dolayı 
geliyorum ve onları ışıkla ve barışla dolu olarak görmek istiyorum. 

66. Sizin de sadece bana olan sevginizden dolayı gelmeniz makul değil mi? Fakat kendinize 
olan sevginizden değil, bilhassa Babanız´a ve insanlara olan sevginizden. Sadece cehennem 
azabının korkusundan dolayı günah işlemeyenlerin veya sonsuzlukta bir yer (cennet) 
kazanması için ödül alma düşüncesiyle iyilik yapanların tanrısal sevginin ilhamıyla hareket 
ettiğini mi sanıyorsunuz? Böyle düşünen insan beni bilmez, ne de bana olan sevgisinden 
dolayı bana gelir. O insan sadece kendisine olan sevgiden dolayı böyle davranır. (164, 35 – 
37) 

67. Benim bütün kanunum iki prensipte özetlenmiştir: Tanrı’ya olan sevgi ve insanlığa olan 
sevgi. Bu yoldur. (243, 4) 

Her Ruh İçin Kurtuluş ve Günahlardan Kurtarılış 

68. “İkinci Devirde”Lazar´ı dirilttiğim gibi, şimdi fiziksel ölüleri diriltmek için gelmiyorum. 
Bugün ışığım bana ait olan ruhu uyandırmak için geliyor. Bu ruh sözlerimin hakikati yoluyla 
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sonsuz yaşama yükselecek; çünkü ruhunuz içinizde taşıdığınız ve onu ben ölümden 
dirilteceğim ve şifa getireceğim Lazar´dır. (17, 52) 

69. Ruhsal yaşam da kanunlar tarafından yönetilir ve siz o kanunlardan uzaklaşırsanız, o 
itaatsizliğin acılı sonuçlarını hemen hissedersiniz. 

70. Sizi kurtarma arzumun ne kadar büyük olduğunun farkına varın. Eskisi gibi bugün de sizi 
gerçek yaşama yükseltmek için çarmıhımı üzerime yükleneceğim. 

71. Eğer Golgota´da döktüğüm kanım insanların kalbini sarstıysa ve onları benim öğretime 
döndürdüyse, ayni şekilde benim tanrısal ışığım sizi gerçek yola geri getirmek için bu devirde 
ruhu ve vücudu sarsacak. 

72. Merhamet dolu yaşama ölü olanların ebedi yaşamalarını istiyorum. Ruhunuzun karanlıkta 
yaşamasını istemiyorum. (69, 9 – 10) 

73. Aranızda ne kadar çok insanın putperestlikle Mesih´in gelmesini beklediğini kavrayın. 
Kendi bilgisizlikleriyle o insanların kaç tanesi kötüleri yargılamak, iyileri kurtarmak ve dünyayı 
yıkmak için geleceğimi, insanlar arasında Baba, Usta, kardeş ve arkadaş olarak sevgi ve 
mütevazılık dolu olduğumu ve yardımsever ellerimi sizi kurtarmak, kutsamak ve affetmek için 
uzattığımı bilmeden, bekliyorlar. (170, 23) 

75. Hiç kimse tesadüfen doğmadı ve eğer birisi kendisini o kadar önemsiz, beceriksiz ve 
zavallı birisi sansa bile, o en yüce Tanrı’nın merhametiyle yaratıldı. Tanrı, onu kendisinden 
daha üstün sandığı insanlarla ayni derecede sever ve o insan için de herkes gibi Tanrı’nın 
kucağına götürecek bir yol belirlendi. 

75. Kim olduklarını ve nereye gittiklerini bilmeden sokaklarda hor görülenler olarak dolaşan 
insanları ve kötü alışkanlık ve sefaleti sırtında taşıyanları görüyor musunuz? Hâlâ 
ormanlarda yaşayan ve vahşi hayvanların onları pusuda beklediği insanları biliyor musunuz? 
Baba sevgim hiç kimseyi unutmadı, onların hepsi ayni görevi yerine getirmek zorundalar, 
onların hepsi gelişebilir bir çekirdeğe sahipler ve onların hepsi hak edilenlerin, zahmetlerin ve 
mücadelelerin ruhlarını adım adım bana götüreceği yoldalar. 

76. Barışımı bir an bile olsa hiç özlememiş olan ve dünyevi hayattan kurtulmayı istememiş 
olan birisi var mı? Her ruh önceden yaşadığı, orada doğduğu vatana özlem duyar. Ruhları 
şaşkın olduğu ve ümitsiz ve imansız bir yaşam sürdürdükleri için diğerleri ise varlığının son 
bulması için sadece ölümü beklerken, o dünya çocuklarımın hepsini bekliyor ve bazılarının 
özlediği sonsuz yaşama sevinmenize davet ediyor. Bu insanların yenilenmeleri için mücadele 
etmelerini kim harekete geçirebilir? Onların içinde sonsuzluğa özlemi ne uyandırabilir? Onlar 
sadece artık var olmamayı, susmayı ve sonu bekliyorlar. 

77. Fakat “Dünyanın Işığı, Yol ve Hakikat (Jesus Christus)” sizi affı yoluyla yaşama diriltmek 
için, yorgun yüzünüzü okşamak, kalbinizi teselli etmek ve kendisini var olmaya ve sesimi 
dinlemeye layık görmeyenlere: “Seni seviyorum, bana gel!” diyerek geri döndü. (80, 54 – 57)  

78. İnsan düşebilir ve kendisini karanlıklara düşürebilir ve ondan dolayı da kendisini benden 
uzak hissedebilir. Öldüğü zaman onun için her şeyin bittiğine inanabilir. Ama bana göre hiç 
kimse ölmez, yitik olmaz. 



220 
 

79. Dünyada ahlaksız sayılmış olan ve bugün ışık dolu ne kadar insan vardır! Günahlarının 
utanç lekelerinin izlerini, kötü alışkanlıklari ve katliamlari arkada birakmiş ne kadar cok insan 
çoktan arınmayı başardı! (287, 9 – 10) 

80. Birçokları ruhlarını lekeleseler de; fakat onları yargılamayın, çünkü onlar ne yaptıklarını 
bilmiyorlar. Ben onları da beni şu anda unutmuş olduklarına ve benim yerimi dünyada 
yarattıkları yanlış putlarla doldurmalarına bakmadan kurtaracağım. Sahte peygamberlerin 
izinden gittiklerinden dolayi sevgiyi öğretmek için onlar için canını vermiş olan iyimser 
Christus´u unutmuş olsalar bile, onları da krallığıma getireceğim. 

81. Baba için hiç kimse “kötü” değildir, kimse de kötü olamaz, çünkü onun kaynağı bendedir. 
Şaşkın, kör, zorba, isyancı – çocuklarımın çoğu donatıldıkları irade özgürlüklerinden dolayı 
böyle oldular. Fakat onların hepsinde ışık olacak ve merhametim onları kurtuluşun yoluna 
yönlendirecek. (54, 45 – 46) 

82. Hepiniz benim tohumumdansınız ve Usta onu biçecek. Eğer iyi tohumların arasına 
yabani ot tohumu karışırsa, onu altın buğdaya çevirmek için onu da sevgiyle elime alırım. 

83. Kalplerde yabani otun, bataklığın, cinayetin, nefretin tohumunu görüyorum, buna rağmen 
sizi seviyorum, okşuyorum ve bu tohumu güneşte buğday gibi parlayıncaya dek 
temizliyorum. 

84. Sevgimin kudretinin sizi kurtarmaya gücü yetmediğini mi sanıyorsunuz? Sizi 
temizledikten sonra bahçeme ekeceğim. Orada yeni çiçekler açıp yeni meyveler 
vereceksiniz. Benim Tanrı olarak görevim sizi bana layık yapmaktır. (256, 19 – 21) 

85. Bir ruh nasıl olur da telafi edilemez şekilde yitirilebilir? O ruh asla sönmeyen ışığımın 
kıvılcımını içinde taşıyor ya ve onun her yolunda ben onunla beraberim! Onun itaatsizliği 
veya şaşkınlığı devam etse de, asla bu karanlık güçler sonsuzluğuma dayanamayacaklar. 
(255, 60) 

86. Eğer çok ağır suçların izleriyle kirlenmiş bir insan yüksek bir idealin ilhamıyla kendisini 
arındırırsa, başlangıçtan beri ışığı sevdiği için metanetle temiz kalmış ve kendisini 
lekelememek için sonuna kadar çabalayan insan gibi benim için kıymetlidir.  

87. Şaşkın ruhların ışığın ruhlarından başka türlü bir yaratılışa sahip olduğunu sananlar 
hakikatten ne kadar da uzakta gidiyorlar! 

88. Eğer bu gerçek olsaydı, Baba adil olmazdı. Lekelileri, ruhen kirlileri ve mükemmel 
olmayanları kurtarmak için eğer O´nda bilgelik ve sevgi kıtsa ve O onları bütün adillerle ayni 
yurtta birleştiremiyorsa, O´nun her şeye gücü de yetmezdi. (295, 15 – 17) 

89. Size doğrusunu söyleyeyim, sizin şeytan veya ayartıcı diye adlandırdığınız yaratıklar bile 
sadece şaşkın ve mükemmel olmayan yaratıklardır. Tanrı yüksek kararlarını ve planlarını 
gerçekleştirmek için onları kullandı. 

90. Ama bugün ruhları karanlık içinde olan bu yaratıklar ve onlara verdiğim yetenekleri 
kötüye kullanmış olanların çoğu zamanı geldiğinde benim tarafımdan kurtarılacaklar. 
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91. Ah Israil, an gelecek, o zaman Rab´bin bütün yaratıkları beni ebedi övecek. Eğer ben 
gücümle, bilgeliğimle ve sevgimle bir ruhu kurtaramasaydım, o zaman Tanrı olamazdım. 
(302, 31) 

92. Anne-babalar bu dünyada ne zaman sadece iyi çocuklarını sevdiler ve kötü çocuklardan 
tiksindiler? Onları ne kadar sık en çok inciten ve acı çektiren çocuklara karşı en sevecen ve 
en çok özenle davrandıklarını gördüm! Sizin benden daha çok sevgi eylemi ve affı yerine 
getirebileceğiniz nasıl mümkün olabilir? Usta’nın çıraklarından öğrendiği nerede görüldü? 

93. Hiçbirinizi bana yaraşmaz sanmadığımı bilin ve kurtuluşa giden yol ondan dolayı sizi o 
yoldan gitmeye davet ediyor. Ayni şekilde ışık, barış ve iyilik olan krallığımın kapıları kanuna 
ve hakikate uzak duranların gelişini bekleyerek ebediyen açıktır. (356, 18 – 19) 

Tanrı’nın Çocuklarının Mükemmel Geleceği 

94. Bir tane çocuğumun bile yanılmasını ve hatta yitirilmesine izin vermeyeceğim. Asalak 
bitkileri ben meyve veren bitkilere dönüştürürüm, çünkü bütün yaratıklar mükemmelliğin 
hedefine ulaşmak için yaratıldı. 

95. Benimle birlikte eserlerime sevinmenizi istiyorum. Çok eskilerde benim niteliklerimi 
paylaşmanızı sağladım, çünkü siz benim bir parçamsınız. Her şey bana ait olduğu için sizi de 
eserimin sahibi yapıyorum. (9, 17 – 18) 

96. Sözümden şüphelenmeyin. “Birinci Devirde” size özgürlüğün ve gerçek Tanrı’ya 
tapmanın ülkesi olan Kenan´a götürmek için İsrail´i putperestlik ve karanlık anlamına gelen 
Mısır’ın köleliğinden kurtarma vaadimi yerine getirdim. Orada size benim insan olarak 
dünyaya gelmem bildirildi ve o kehanet Christus´ta gerçekleşti. 

97. Jesus´un içinde olan ve sizi seven o Usta dünyaya başka bir devirde konuşacağımı ve 
kendimi ruhen beyan edeceğimi vaat etti. İşte bu vaadin gerçekleşmesi buradadır. 

98. Bugün ben ruhunuz için harika yaşam yerleri, ruhi yurtlar ayırdığımı bildiriyorum. Orada 
sevmek, iyilik yapmak ve ışığımı yaymak için gerçek özgürlüğü bulabilirsiniz. Size eski 
vaatlerimi yerine getirdikten sonra, ondan şüphelenebilir misiniz? (138, 10 – 11) 

99. Benim tanrısal arzum sizi (günahkârlığınızdan) kurtarmaktır ve sizi orada ruhun 
yükselişinden dolayı yüce duyguların ve mükemmelliğin idealinin sevinçle titreştiği bir ışığın, 
güzelliklerin ve sevginin dünyasına götürmektir. Fakat bu tanrısal arzumda benim Baba 
sevgimin farkına varıyor musunuz? Şüphesiz bunu anlamayan, kör olmalı. (181, 13) 

100. Düşünün: Dünyanın bütün güzellikleri günün birinde diğerlerine yer açmak için yok 
olmak için belirlendi. Fakat ruhunuz ebediyen yaşayacak ve Baba’yı görkemiyle görecek ki, 
siz o Baba’nın kucağından yaratıldınız. Bütün yaratıklar çıktıkları yere geri dönmek 
zorundadır. (147, 9) 

101. Ben sonsuz ışığım, sonsuz barış ve sonsuz mutluluğum. Çocuklarım olduğunuz için 
arzum ve görevim sizi görkemimin hissedarı yapmaktır. Ondan dolayı ruhu o krallığın 
yüksekliklerine götüren kanunu size yol olarak öğretiyorum. (263, 36) 
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102. İyiliğin, bilgeliğin, temizliğin ve sevginin yüksek derecesine ulaşmış olan bir ruhun 

zamanın, acıların ve mesafelerin üstünde olduğunun hep bilincinde olun. Ruh belli bir yerde 

yaşamak için sınırlandırılmamıştır. O her yerde olabilir, var olmanın, hissetmenin, bilmenin, 

sevmenin ve sevildiğini bilmenin mutluluğunu her yerde bulabilir. Bu da ruhun cennetidir. 

(147, 70 – 71) 

 

 

VIII. İNSAN 

Bölüm 32 - Enkarnasyon (ruhun insan olarak doğması) Doğa ve 

İnsanların Görevi 

Dünyada Enkarnasyon 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Sizinkilerden birisi “ruhsal vadiye” (öbür dünyaya) göçtüğü zaman, huzur hissetmek yerine 
ağlıyorsunuz, çünkü o ölen Rabbi´ne bir adım daha yaklaşıyor. Buna karşın bir çocuk 
evinizde doğduğu zaman, o anda o ruhun bu gözyaşı vadisinde bir kefareti ödemek için 
insan olarak doğduğunu düşünmeden, o bebeğin doğumunu kutluyorsunuz; aslında o çocuk 
için ağlamanız gerekir. (52, 58) 

2. Siz kendi bedeninizden çocuk doğuruyorsunuz, fakat o ruhları ailelere, oymaklara, 
milletlere ve dünyalara dağıtan benim ve insanlar için anlaşılması imkânsız adaletimde 
sevgim kendisini beyan eder. (67, 26) 

3. Siz şimdiki zamanda yaşıyorsunuz ve sizin geleceğiniz için belirlediklerimi bilmiyorsunuz. 
Dünyada yaşayacak olan ve ağır bir görevi yüklenecek olan ordular kadar çok sayıda ruhları 
hazırlıyorum. Bilmelisiniz ki, çoğunuz çocuk olarak dünyaya gelen o ruhların anne-babası 
olacak. Göreviniz içten hazırlıklı olmanızdır öyle ki, onları kabul edip onlara önderlik etmesini 
bilesiniz. (128, 8) 

4. Size çok ruhaniyet konusunda konuşmak istiyorum, ama henüz onları anlayacak seviyede 
değilsiniz. Eğer size dünyada hangi konutlarda çoktan çocuk olarak yaşadığınızı 
bildirseydim, böyle yerlerde nasıl yaşamış olduğunuzu anlayamazdınız. 

5. Bugün “ruhsal vadiyi” tanıdığınızı reddedebilirsiniz, çünkü ruhunuz insan olarak yaşadığı 
sürece ona geçmişini gizledim öyle ki, ruh ne kibirlensin, ne üzülsün, ne de yeniden 
başlaması gereken yeni yaşamı karşısında ümitsizliğe kapılsın. 

6. İsteseniz bile eski hayatınızı hatırlayamazsınız. Şimdi size beyan ettiğim eski hayatınızın 
sadece his ve öz sezgisine izin veriyorum öyle ki, hayat mücadelesinde metanetli olun ve 
yaşam sınavlarına gönüllü olarak tahammül edin. 

7. Size söylediğim her şeyden şüphelenebilirsiniz, fakat o ruhi dünya ruh olduğunuz sürece 
gerçekten yurdunuzdu. Siz o yurdun vatandaşlarıydınız. Orada hiçbir ıstırap tanımadınız, 
Baba’nın görkemini benliğinizde hissettiniz, çünkü O´nda kusur yoktur. 
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8. Fakat orada liyakatleriniz yoktu ve böylece o cenneti terk etmeniz ve bu dünyaya gelmeniz 
gerekliydi öyle ki, ruhunuz zahmetlerinizle o krallığı yeniden kazansın. 

9. Fakat siz her gün biraz daha fazla, kendinizi Tanrı’dan ve ruhsal kaynağınızdan çok uzak 
hissedinceye kadar, ahlâken çöktünüz. (114, 35 – 36) 

10. Ruh (insan olarak) dünyaya geldiği zaman, varlığını Babası’na adamanın, O´nun 
tarafından beğenilmenin ve insanlara faydalı olmanın en güzel niyetleriyle doludur. 

11. Ama kendisini bir vücutta hapsedilmiş olarak gördüğü anda, bin bir çeşit denemeye 
tutulur ve hayat yolunda ayartılır, zayıflar “bedenin” itkisinin etkisi altında kalır, ayartmalara 
yenik düşerse, bencilleşir ve sonuçta kendisini her şeyden çok sever.  (Bu dünyadaki) 
Hedefinin ve vaatlerinin yazılı olduğu vicdanına sadece birkaç an kulak verir. 

12. Benim sözüm (benimle yaptığınız) ruhsal antlaşmayı hatırlamaya ve ayartılmalara 
direnmeye ve engelleri aşmaya yardımcı olur.  

13. Hiç kimse benim belirlediğim yoldan asla sapmadığını söyleyemez. Ama sizi affediyorum 
öyle ki, çevrenizdeki insanları affetmeyi öğrenin. (245, 47 – 48) 

14. İnsanların vicdanının sesiyle ahenk içinde yaşaması için büyük bir ruhi talimat gereklidir. 
Çünkü Tanrı’nın sevgisi her şeyin iliklerine kadar işlemiş, her şey insanların iyiliği ve 
mutluluğu için Tanrı tarafından bilgelikle yaratılmış olmasına rağmen, ruhun etrafını saran 
madde ona sınavdır, cünkü ruh insanın doğduğu andan itibaren ait olmadığı bir dünyada 
yaşar ve özyapısı bakımından tamamen ruhtan farklı bir vücutla birleşmiştir. 

15. Ruhun kendi geçmişini neden unuttuğunun nedenini burada görebilirsiniz. Ruh, henüz 
doğmakta olan varlığından bilinçsiz bir yaratıkta (bebekte) insan olur ve onunla birleşir. O 
vücutla sıkı bir bağlılığı olduğu bir yaşam sürmeye başlar. 

16. Ruhun sadece iki niteliği bedende kendini gösterir: vicdan ve sezgi; ama şahsiyeti, 
başardıkları işler ve geçmişi belli bir süre gizli kalır. Baba bunu öyle belirledi. 

17. Eğer ruh kendi geçmişini hatırlasaydı, yüce bir vatanın ışığından gelen ruhun bu 
dünyanın sefil hayat şartları altında yaşamak için hali ne olurdu? Eğer o ruhlara geçmişte 
başka yaşamlardan kazandıkları yücelikleri açıklansaydı, insanlar arasında hangi kibirler 
ortaya çıkardı? (257, 18 – 19) 

Bedenin Doğru Değerlendirmesi ve Ruhun Bedene Önderliği 

18. Size sadece ruhunuzu temizleyesiniz demiyorum, bilakis vücudunuzu da güçlendiresiniz 
öyle ki, sizden doğan yeni nesiller sağlıklı olsunlar ve ruhları zor görevlerini yerine 
getirebilsinler. (51, 59) 

19. Vücudunuzun sağlığına dikkat edin ve bakımı ve güçlenmesini sağlayın. Benim öğretim 
size ruhunuz ve vücudunuz için sevgi dolu bakımı tavsiye eder, çünkü ikisi de birbirlerini 
tamamlarlar ve onlara emanet edilen zor ruhi görevleri yerine getirmede birbirlerine ihtiyaçları 
vardır. (92, 75) 
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20. Vücudunuza sahip olduğu değerden fazla değer vermeyin ve ruhunuza verilen değerin 
yerini vücudunuzun almasına izin vermeyin. 

21. Vücudun ihtiyacınız olan sadece bir araç olduğunu kavrayın öyle ki, ruhunuz dünyada 
kendisini beyan edebilsin. (62, 22 – 23) 

22. Bu öğretinin ruhunuza ne kadar faydalı olduğuna bakın, çünkü vücudunuzun parçaları 
her geçen günle biraz daha toprağın kucağına yaklaşırken, buna karşın ruhunuz biraz daha 
sonsuzluğa yaklaşır. 

23. Ruh dünyada yaşadığı sürece, vücut ruhun orada dinlendiği destektir. Vücudun ruhu 
bağlayan zincir veya hapiste tutan zindan olmasına izin vermek neden? Vücudun hayatınızın 
direksiyonu olmasına izin vermek neden? Bir körün gören insana kılavuzluk yapması doğru 
mudur? (126, 15 – 16) 

24. Bu talimat bütün temiz ve tanrısal olan şeyler gibi basittir ve ondan dolayı da anlaşılması 
kolaydır. Fakat onu uygulamak size bazen zor görünecek. Ruhunuzun gayreti zorlama, 
feragat veya vücudunuzun fedakârlığını gerektirir. Eğer eğitim ve ruhi disiplin eksikse, acı 
çekmek zorunda kalırsınız. 

25. Zamanın başlangıcından beri Tanrı’nın verdiği kanuna uygun bir şekilde bir yaşam 
sürmek için doğruyu, izin verileni ve iyiyi anlamaya uğraşıda ruh ve “beden” arasında 
çatışma olmuştur. 

26. Bu ağır güreşte size sanki yabancı ve kötü niyetli bir güç sizi sürekli mücadeleyi 
bırakmaya ayartıyormuş ve sizin irade özgürlüğünüzden faydalanmanıza ve materyalizmin 
yoluna devam etmenize davet ediyormuş gibi gelir. 

27. Vücudunuzun zayıflığından daha büyük bir ayartma olmadığını size söylüyorum: 
çevresini saran her şeye hassas; pes edecek kadar zayıf; alaşağı etmeye ve baştan 
çıkarması kolay. Fakat dürtülere, tutkulara ve vücudun zayıflıklarına hâkim olmayı öğrenmiş 
olan insan içinde taşıdığı ayartmayı yenmiştir. (271, 49 – 50) 

28. Dünya bir savaş meydanıdır ve orada öğrenmeniz gereken çok şey vardır. Eğer o öyle 
olmasaydı, bu gezegende birkaç yıl yaşamak yeterdi ve siz başka bir zamanda bir daha bu 
dünyada doğmak için gönderilmezdiniz. Eğer vücuda (ruhi) pislik ve materyalizm yapışmışsa, 
ruh için kendi vücudunuzdan daha kasvetli ve karanlık bir mezar hücresi yoktur. 

29. Benim sözüm sizi bu mezardan yükseltir ve size bundan sonra kanat verir öyle ki, barış 
bölgelerine ve ruhi ışığa doğru yükselin. (213, 24 – 25) 

Ruhun ve Vicdanın İnsanda Önemi ve Görevi 

30. Vücut ruhsuz, sadece fiziksel vücutla varlığını sürdürebilirdi, ama o zaman o vücut insan 
olmazdı. O canlı ve bilinçsiz olurdu, ama o vücut kendisini yönetemezdi, ne de vicdani 
yoluyla Tanrı’nın kanununu tanıyan, iyiliği kötülükten ayırt eden ve Tanrı’nın vahiylerini alan 
en yüksek yaratık olurdu. (59, 56) 

31. Bırakın vicdan ruhu aydınlatsın ve ruh bedeni yönetsin! (71, 9) 
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32. Dünyada bazı insanlar sahte büyüklük peşinden koşarken, diğerleri ise insanın Tanrı’nın 
gözünde önemsiz bir yaratık olduğunu söylüyorlar. Ve hatta bazı insanlar topraktaki 
solucanla kendilerini kıyaslarlar. Elbette sizin fiziksel vücudunuz yaratıklarımın arasında 
küçük görünebilir, ama o benim için onu bilgelikle ve yetenekle yarattığımdan dolayı küçük 
değildir. 

33. Fakat benliğinizin büyüklüğüne vücudunuzun ölçülerine göre nasıl karar verebilirsiniz? O 
vücutta ruhun varlığını hissediyor musunuz? O ruh sizin vücudunuzdan daha büyük, varlığı 
ebedi, yolu sonsuzdur. Ruhun gelişmesinin sonunu fark etme gücüne sahip değilsiniz, ayni 
şekilde onun başlangıcını kavrayamadığınız gibi. Ben sizi küçük olarak görmek istemiyorum, 
ben sizi yarattım öyle ki, büyüklüğe ulaşın. İnsanı ne zaman küçük olarak gördüğümü biliyor 
musunuz? O günahların ahlaki çöküntüsüne düştüğü zaman, çünkü o zaman insan 
soyluluğunu ve onurunu kaybetti. 

34. Çoktan beri bana bağlı değilsiniz, Tanrı’nın size verdiği birçok nitelikler, yetenekler ve 
yetiler benliğinizde hareketsizce uyuduğu için gerçekten kim olduğunuzu bilmiyorsunuz. Ruh 
ve vicdan hakkında uyuyorsunuz ve işte tam onların ruhi niteliklerinde sizin gerçek 
büyüklüğünüz yatar. Siz bu dünyadan olan yaratıklar gibi yaşıyorsunuz, çünkü onlar bu 
dünyada oluşur ve ölürler. (85, 56 – 57) 

35. Sözümle size ruhunuzun benim için olan değerini ispat ediyorum. Maddi yaratıklar 
arasında ruhunuzdan daha büyük (kıymetli) hiçbir şey yoktur – ne ışığıyla kral yıldız (güneş), 
ne bütün mucizeleriyle dünya, ne de herhangi bir başka yaratık size verdiğim ruhunuzdan 
daha büyüktür, çünkü ruh Tanrı’dan çıkmış bir parçacıktır, alevdir.  

36. Tanrı’dan başka sadece ruhlar, ruhi zekâ, bilinç, irade ve irade özgürlüğüne sahiptirler. 

37. “Bedenin” içgüdü ve eğilimlerinin üstünde ruhunuz olan bir ışık yükselir ve bu ışığın 
üstünde bir önder, ders kitabı ve hâkim (vardır), o da vicdandır. (86, 68)  

38. Materyalizme düşkün insanlık bana: “Gerçekten ruhun krallığı var mıdır?” diyor. Fakat 
ben size: “Ah siz inançsızlar, ‘Üçüncü Devrin’ Thomas’ı gibisiniz” diye yanıt veriyorum. Acıma 
ve merhamet duyguları, şefkat, iyilik ve yüce duygulu olmak vücudun nitelikleri değildir, ayni 
şekilde içinizde gizli yatan Tanrı’nın hediyeleri (yetenekler) de vücudun niteliği olmadığı gibi. 
Kalbinizde ve aklınızda yer etmiş olan bütün o duygular, bütün o yetenekler ruha aittir ve siz 
onu inkâr edemezsiniz. “Beden” sadece sınırlı bir araçtır, fakat ruh sınırlı değildir: o büyüktür, 
çünkü ruh Tanrı’nın bir atomudur. 

39. Benliğinizin özünde ruhunuzun yerini arayın ve sevginin görkeminde büyük bir bilgelik! 
(147, 21 – 22) 

40. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlığın ilk günlerinden beri insan ruhtan bir özün içinde 
taşıdığının sezgisel bilgisine sahipti. Öyle bir öz ki, görünmez olmasına rağmen, insan 
hayatının çeşitli eserlerinde kendisini belli etti.  

41. Rabbiniz zaman zaman ruhun varlığını, özelliğini ve gizli varlığını vahiy etti. Çünkü o ruhu 
içinizde taşımanıza rağmen, materyalizminizin örttüğü perde öyle kalın ki, içinizde en asil ve 
en halis özünüzü fark etmeye muktedir değilsiniz. 
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42. Birçok gerçekleri insan inkâr etmeye cesaret etti. Buna rağmen ruhun varlığına inancı 
ona karşı en çok savaştığı şeylerden birisi değildi, çünkü insan onu hissetti ve sonunda 
ruhunu inkâr etmenin kendisini inkâr etmek olacağını kavradı. 

43. İnsan vücudu tutkularından, kötü alışkanlıklarından ve zevke düşkünlüğünden yozlaştığı 
zaman, o vücut zincir, karanlık bir göz bantı, hapishane ve ruhun gelişmesine bir engel oldu. 
Buna rağmen insanda hayat sınavları esnasında asla ona yardıma koşan içten ışığın bir 
kıvılcımı eksik değildi. 

44. Size doğrusunu söyleyeyim, ruhun en yüce ve temiz ifadesi vicdandır, çevresindeki bütün 
yaratıklar arasında insanı birinci, en yüce, en önemli ve en asil yapan o içten ışıktır. (170, 56 
– 60) 

45. Bütün millete insanın sahip olduğu en yüksek ve en güzel unvan  - o unvanı hak etmek 
zorunda olsa da - onun “Tanrı’nın çocuğu” olması olduğunu söylüyorum. 

46. Kanunların ve talimatların amacı size hakikatimi beyan etmektir öyle ki, en büyük 
mükemmellik olan Tanrı’nın O´na layık çocukları olabilesiniz. (267, 53) 

47. Sizin “benim suretimde” olarak yaratıldığınızı biliyorsunuz, fakat onu söylediğiniz zaman, 
fiziksel vücudunuzu düşünüyorsunuz. Size söylüyorum, benim suretim sizin vücudunuz 
değildir, bilakis benim suretimde olabilmek için erdemleri uygulamakla kendinizin benim gibi 
olması gereklidir. 

48. Ben yolum, hakikatim ve yaşamım, ben adaletim, iyi olanım ve bütün bunlar Tanrı’nın 
sevgisinden kaynaklanır. Nasıl olmanız gerektiğini şimdi anlıyor musunuz öyle ki, “benim 
suretimde” olasınız? (31, 51 – 52) 

49. Tanrı’nın inikâsını içinizde taşıyorsunuz, ben gerçekten içinizdeyim. Zekânız, iradeniz, 
yetenekleriniz, duyularınız ve erdemleriniz daha yüce bir özünüzün şahitliğini eder. Ve siz 
Baba´dan kaynaklandığınız Baba’nın yaşayan kanıtısınız. 

50. Zaman zaman itaatsizliğiniz ve günahınız yüzünden içinizde taşıdığınız suretimi lekeleyip 
kirletiyorsunuz. O zaman benim gibi değilsiniz; çünkü Tanrı’nın bir sureti olabilmek için insan 
vücuduna ve bir ruha sahip olmak yetmez. Gerçek bana benzerlik ışığınız ve bütün insanlara 
olan sevgiyle mümkündür. (225, 23 – 24) 

51. Ben sizi “suretim” olarak yarattım ve ayni zamanda ben üç ve bir olduğum için sizde de 
Üçlü Birlik vardır. 

52. Fiziksel vücudunuz yaratıkların mükemmel şekli ve ahengini temsil eder. İnsan olarak 
doğan ruhunuz, dünyada insanlara sevgi izi bırakmak için dünyaya insan olarak gelen 
“sözün” kopyasıdır; vicdanınız ise tanrısal ışık olan Kutsal Ruh´un parlayan kıvılcımıdır. (220, 
11 – 12) 

53. Eğer ruhunuz vücudunuzda özgür iradesiz ve kendi eğilimleri olmadan etkisini 
gösterseydi, o zaman ruhunuz neleri hak etmiş olurdu? Ruhun bedenle savaşı bir gücün öbür 
güçle savaşıdır. O eritme potasında ruh üstünlüğünü ve dehasını ispat etmesi gereken denek 
taşını bulur. Ruhu sürekli bir an için “bedenin” ayartmasına yenik düşmesi sınavdır. Ruha 
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etkisini gösteren ayartmalar çok güçlüdür ki, siz sonuçta doğaüstü ve kötü bir gücün sizi 
uçuruma sürüklediği ve sizin tutkularda mahvolmanıza neden olduğu izleniminde olabilirsiniz. 

54. Ruhun sorumluluğu Tanrı önünde ne kadar büyüktür! Beden bu sorumluluğu üzerine 
almadı. Bakın, ölüm geldiği zaman, beden hep toprakta yatıyor. Ne zaman liyakatler 
kazanacaksınız öyle ki, ruhunuz içinde yaşadığınız dünyadan daha mükemmel bir yurtta 
yaşamaya layık olsun? 

55. Dünya size sadece kibir, gurur ve sahte büyüklüğü oluşturan taçlar sunuyor. Ama 
kibirlerden uzaklaşmayı anlayan ruhunuza öbür dünyada başka bir bilgeliğimin tacı 
hazırlandı. (53, 9 – 11) 

56. Yaşam kendisini bedenden çok ruhta beyan etsin. Ne kadar çok insan bu dünyada 
yaşadılar; fakat onların sadece çok azı ruhen yaşadı ve insanda var olan ve Tanrı’nın 
insanların içine koyduğu tanrısal kıvılcım olan merhameti ifade etti. 

57. Eğer insanlar sağgörüyü ruhlarında muhafaza edebilmiş olsaydılar, o sayede 
geçmişlerini, şimdiki zamanlarını ve geleceklerini görebilirlerdi. 

58. Ruh Tanrı’nın bilgeliğinin kitabına benzer. Ne kadar çok içeriği vardır! Her adımda ve her 
anda size vahiy edecek bir şeyi vardır – bazen o kadar derin vahiyler ki, onları anlamanız 
mümkün değildir. 

59. Her insanın içinde var olan ışık kıvılcımı insanı ruhla birleştiren bağdır. O öbür dünya ve 
Babası´yla bağlantıyı sağlar. (201, 37 – 40) 

60. Ah, ruhunuzun görme yeteneğiyle algıladıklarını keşke fiziksel yapınız algılayabilseydi! 
Çünkü vücut fiziksel yapısı bakımından hiçbir şeyi fark etmese de, ruhunuzun görmesi asla 
son bulmaz. Ne zaman ruhunuzu anlamaya muktedir olacaksınız? (266, 11) 

61. Yaşama gaddar dediğiniz için onu sevmeyen siz, insanda vicdanın anlamını fark 
etmediğiniz ve onun size önlerdik etmesine izin vermediğiniz sürece, yaşamın gerçek 
değerini hiç bulamayacaksınız. 

62. Ruhu bedenden ve tutkularından daha yüksek bir yaşama yükselten vicdandır. Ruhen 
gelişmeniz size Tanrı’nın büyük sevgisini hissetmenizi sağlayacak. Eğer onu pratikte 
uygulamada başarılı olursanız, o zaman yaşamın anlamını anlayacaksınız, güzelliklerini 
göreceksiniz ve o yaşamda bilgeliği keşfedeceksiniz. O zaman neden benim ona “yaşam” 
adını verdiğimi bileceksiniz. 

63. Bu öğretiyi tanıdıktan ve anladıktan sonra, onun gerçek olmadığını söylemekle kim 
reddetmeye cesaret edecek? 

64. Eğer gerçek değerinizin gerekçesi vicdanınızda olduğunu kavrarsanız, o zaman Baba’nın 
yarattığı her şeyle ahenk içinde yaşayacaksınız. 

65. Sonra vicdan zavallı insan hayatını güzelleştirecek; ama insan adaletin ve bilgeliğin 
yolundan gitmek için önce onu Tanrı’dan ayıran bütün tutkularına sırtını dönmelidir. O zaman 
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sizin için bugün ona ilgisizlikle baktığınız gerçek hayat başlayacak, çünkü siz neyi hor 
gördüğünüzü bilmiyorsunuz ve onun mükemmelliğini tasavvur edemiyorsunuz. (11, 44 – 48) 

İnsanın İçinde Tanrı’nın Tapınağı 

66. İnsanlığın benim hakkımdaki tasavvuru çocukçadır, çünkü o ona sürekli verdiğim 
vahiyleri anlamasını bilmedi. Kendisini hazırlamasını bilen için ben görülebilir, dokunulabilir 
ve her yerdeyim; fakat hassasiyete sahip olmayanlara materyalizm onları sertleştirdiği için 
benim varlığımı kavramak güçtür. Öyle insan benim ondan uçsuz bucaksız uzaklarda 
olduğum duygusuna sahiptir ve ona herhangi bir şekilde hissedilebilmem ve görülebilmem 
imkânsızdır. 

67. İnsan beni içinde taşıdığını ve ruhunda ve vicdanının ışığında Tanrı’nın temiz varlığına 
sahip olduğunu bilmelidir. (83, 50 – 51) 

68. İnsanları üzen bu devrin ıstırapları onları adım adım farkında olmadan içlerindeki 
tapınağın kapısına götürecek. Bu durum karşısında ilerlemekten aciz: “Rab, neredesin?” diye 
soracaklar. Tapınağın içinden Usta’nın iyimser sesi duyulacak ve O onlara: “Ben buradayım, 
hep oturduğum yerde, sizin vicdanınızda” diyecek. (104, 50) 

69. Siz içimde doğdunuz. Ruhi ve maddi (fiziksel) yaşamı Baba´dan aldınız. Tasvir olarak 
söyleyebilirim ki, ayni zamanda içimde doğduğunuz için, ben de sizin içinizde doğdum. 

70. Sizin vicdanınızda doğdum, gelişmenizle büyüyorum ve sevgi eserlerinizde kendimi 
tamamen beyan ediyorum öyle ki, sevinç çığlıklarıyla: “Rab içimdedir!” deyin. (138, 68 – 69) 

71. Bugün henüz çocuk öğrencilersiniz ve benim talimatlarımı hep doğru olarak 
anlayamıyorsunuz, fakat kalbinizle ve düşüncelerinizle şimdilik Tanrı’ya konuşun. Tanrı size 
benliğinizin içinden yanıt verecek. Vicdanınızda konuşacak olan O´nun mesajı, berrak, bilge 
ve sevecen bir ses olacak. O sesi yavaş yavaş keşfedeceksiniz ve sonra ona zamanla 
alışacaksınız. (205, 47) 

72. Üçüncü Devirde öğrencilerimin kalbinde Kutsal Ruh´un kilisesini inşa edeceğim. Orada 
yaratan Tanrı, kudretli Tanrı, İkinci Devirde insan olarak dünyaya gelmiş olan Tanrı, sonsuz 
bilge Tanrı oturacak. O içinizde yaşıyor, fakat siz onu eğer hissetmek ve sözlerinin melodisini 
duymak istiyorsanız, içten hazırlık yapmalısınız. 

73. İyilik yapan insan varlığımı içinde hisseder, ayni şekilde alçakgönüllüler veya her insanı 
kardeşi olarak görenler de. 

74. Ruhunuzda Kutsal Ruh´un tapınağı vardır. Bu bölge yok edilemez, hiçbir fırtına veya bora 
onu yıkma gücüne sahip değildir. İnsan gözleri için o görülemez, dokunulamaz. Onun 
sütunları iyilikte büyümek olsun. Kubbesi Baba’nın çocuklarına verdiği rahmetidir. Kapıları 
tanrısal annenin sevgisidir; çünkü kapımı çalan herkes göksel annenin kalbini etkileyecek. 

75. Öğrenciler, işte Kutsal Ruh´un kilisesinde yaşayan hakikat buradadır öyle ki, (İncil’in) 
yanlış yorumları yoluyla yanılgıya düşenlerden olmayın. Taştan kiliseler sadece bir 
semboldiler ve o kiliselerde taş taş üstünde kalmayacak. 
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76. İçinizdeki kilise kürsüsünde hep imanın alevi yanmasını istiyorum ve eserlerinizle günün 
birinde üstünde büyük bir kutsal tapınağın duracağı temelleri attığınızı kavrayın. Ben çeşitli 
fikirden bütün insanları denerim ve onları etkilerim, çünkü onların hepsinin tapınağımı inşa 
etmeye katılmalarını sağlarım. (148, 44 – 48) 

 

Bölüm 33 - Erkek ve Kadın – Anne-Babalar ve Çocuklar – Evlilik ve 

Aile 

Kadın ve Erkek Arasındaki İlişki 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Dünyaya gelmeden önce çoktan hayat yolunuzu ve eğilimlerinizi biliyordum; hayat 
yolculuğunuzda size destek olmak için yolunuzu sevgisiyle sizi aydınlatsın diye, bir kalp 
koydum. Bu kalp hem bir erkeğin, hem de bir kadının kalbiydi. Öylelikle size yardım etmek 
istiyordum öyle ki, siz imanın ve ahlaki gücün bir değneği ve merhamete ihtiyacı olanlara 
merhamet olasınız. (256, 55)  

2. Baba olmanın mutluluğuna ortak olmanızı istiyordum ve böylece sizi insanların anne-
babası yaptım öyle ki, size yolladığım ruhların insan olarak doğacağı o size benzeyen 
yaratıklara şekil veresiniz. Ebedi Tanrı’da anneye özgü sevgi var olduğu için insan 
yaşamında da anneyi temsil eden bir yaratığın olmasını istiyordum ve o yaratık da kadındır. 

3. Başlangıçta insanlar ikiye bölündüler ve böylece iki cins birisi erkek, diğeri kadın olmak 
üzere insan oluştu. Erkek güç, zekâ ve onurla tohum gibi, kadın ise şefkat, zarafet ve 
güzellikle verimli toprak gibidir. Burada iki farklı yaratığın kendilerini sadece birleşmiş olarak 
tam, mükemmel ve mutlu hissedebileceklerini görün. Ahenkleriyle tek bir “beden” tek bir irade 
ve tek bir ideal teşkil edecekler. 

4. Bu ilişkiye ruh ve sevginin ilhamı altında evlilik adı verilecek. (38, 29 – 31) 

5. Size doğrusunu söyleyeyim: Bu devirde erkek ve kadının yollarından saptıklarını 
görüyorum. 

6. Görevlerini yerine getirmeyen erkekler; anne olmaktan sıyrılan kadınlar ve size eski 
zamanlardan beri erkek kadının başıdır diye söylenmiş olmasına rağmen, erkek için 
belirlenmiş sektörlere giren diğer kadınlar keşfediyorum. 

7. Kadın bundan dolayı kendisini haksız davranılmış hissetmesin; çünkü şimdi size kadının 
erkeğin kalbi olduğunu söylüyorum. 

8. Bakın, bundan dolayı evliliği başlattım ve kutsadım. Çünkü ruhen eş değerli, ama fiziksel 
açıdan farklı iki yaratığın birleşiminde mükemmel bir durum oluşur. (66, 68 – 69) 

9. Barışın, ışığın ve ahengin cennetinde Tanrı’nın kanunlarını sevgiyle yerine getirmeye 
uğraşanlar ne kadar da az. 
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10. İnsanların kat ettiği yol çok uzundur, fakat hâlâ hayatlarında ıstırap ve hayâl kırıklıklarını 
çoğaltan yasak meyveleri yemeyi tercih ediyorlar. Yasak meyveler Tanrı onları yarattığı için 
iyidir, eğer insan icabına göre hazırlanmadıysa veya fazlasından çok yerse,  insanlara o 
meyveler elbette zararlı olabilirler. 

11. Erkek ve kadın hazırlıksız olarak yaşamın meyvesini alıyorlar ve yeni bir yaratığı 
doğurduklarında, Yaratan´a karşı sorumluluklarının farkında değiller. (34 12 – 14) 

12. Bazıları bana soruyor: “Rab, insan sevgisi senin gözünde yasak ve iğrenç mi ve sadece 
ruhi sevgiye mi izin veriyorsun?” 

13. Hayır, halk. Aslında en yüksek ve temiz sevgi hisleri ruha aittir, fakat insan vücuduna da 
bir kalp koydum öyle ki, o da sevsin ve ona duygular verdim öyle ki, o kalple etrafını saran 
her şeyi sevsin. 

14. Kökü sadece fiziksel sevgiye dayanan sevgi izansız yaratıklara özgüdür, çünkü onlarda 
yollarını aydınlatan vicdan eksiktir. Ayrıca iyi ilişkilerden hep iyi meyveler doğduğunu ve 
onlarda iyi ruhların insanı olarak dünyaya geleceğini söylüyorum. (127, 7 – 8, 10) 

15. Sizden insanüstü fedakârlık beklemiyorum. Ben, benim izimden gitmesi için ne erkeğin 
erkek olmaktan vazgeçmesini istedim, ne de kadından kadınlığını ruhi görevini yerine 
getirmesi için bırakmasını istedim. Bana hizmet etmesi için ne kocayı karısından ayırdım, ne 
de karıyı kocasından, ne de anne-babalara çocuklarını terk etmesini veya izimden 
gidebilmeleri için işlerini bırakmasını söyledim. 

16. Onları “bağımda işçi” yaptığımda, hem ona, hem de buna benim hizmetkârım olmaları 
için insan olmayı bırakmamayı anlamalarını sağladım ve ondan dolayı Tanrı’ya ait olanı 
Tanrı’ya ve dünyaya ait olanı da dünyaya vermeyi bilmesini anlamaları gerektiğini söyledim. 
(133, 55 – 56) 

Erkeğin Niteliği ve Görevi 

17. Siz erkeklere bir miras bir servet bağışladım, size emanet edilmiş olan bir kadını sevmek 
ve ona bakmak için emanet ettim. Buna rağmen eşiniz bana geldi ve anlayışsızlığınız 
yüzünden önümde dert yandı ve ağladı. 

18. Size güçlü olduğunuzu ve “benim suretimde” yaratıldığınızı söyledim, Fakat sizi kadını 
alçaltmaya ve köleniz yapmaya görevlendirmedim. 

19. Sizi güçlü yaptım öyle ki, beni evinizde temsil edin: erdemde, yetenekte güçlü ve size 
birbirinizi tamamlamanız için dünyevi yaşamınızda yoldaşınız olarak kadını verdim öyle ki, 
karşılıklı sevgiyle hayat sınavlarına ve sık sık değişen talihsizliklere göğüs gerin. ( 6, 61) 

20. Çoğunlukta iffetli kadınları onlardaki hassas ve zayıf yanları arayarak ağınıza düşmesini 
sağlayan siz erkekler olduğunuzu düşünün. Fakat bir zaman temiz olan ve şimdi bulanık olan 
o aynaların temizliğini ve ruhlarının güzelliğini yeniden yansıtmalarını sağlayın. 

21. Neden bugün eskiden ahlaksızlığa ayarttığınız kadınları hor görüyorsunuz? Neden 
kadının soysuzlaşmasından dert yanıyorsunuz? Eğer siz onları yükselten sevgiyle sevmekle 
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ve aşağılayan tutkuyla aşağılamamakla onlara kanunumun yolunda önderlik etmiş olsaydınız 
– o kalbin ve ruhun kanunudur, saygı ve insan sevgisidir – böylece ağlamaya, dert yanmaya 
nedeniniz olmadığını anlayın ve onlar ağınıza düşmüş olmazlardı. 

22. Erkek kadında erdemleri ve güzelliği arıyor ve ümit ediyor. Fakat hak etmediğiniz bu 
şeyleri neden talep ediyorsunuz? 

23. Görüyorum ki, sadece çok azına sahip olmanıza rağmen, hâlâ büyük liyakatlere sahip 
olduğunuza inanıyorsunuz. Ellerinizin işleriyle, sözlerinizle ve düşüncelerinizle yıktıklarınızı 
yeniden inşa edin ve dürüstlüğe, ahlâka ve erdeme sahip olduğu değeri verin. 

24. Erkekler, eğer siz böyle çaba gösterirseniz Jesus´a insanları (günahlarından) kurtarmada 
yardım etmiş olursunuz ve evinizin iyi karılar ve annelerle şereflendiğini gördüğünüzde, 
kalbiniz mutlulukla dolacak. Kaybettikleri erdemin onlara geri geldiğini gördüğünüzde, 
sevinciniz büyük olacak. 

25. Günahlardan kurtuluş herkes için geçerlidir. Neden en büyük günahkâr bile 
kurtarılmasın? Ondan dolayı siz erkeklere söylüyorum: Ahlaki çökümüne neden olduğunuz 
insanları kurtarmak için öğretimin ışığıyla onlara yeni bir ümit vermekle benimle birlikte 
çalışın. Bırakın benim sevgi dolu düşüncelerim onların aklına ve kalbine ulaşsın. Mesajlarımı 
onlara, hapishanelere ve hastanelere de götürün ve hatta bataklıklara da. Çünkü orada 
pişmanlıktan ve ıstıraptan dünya onları ayartmalarıyla yıkıma çektiği anda güçlü kalmadıkları 
için ağlayacaklar.  

26. Her kadın eskiden bir çocuktu, her kadın eskiden bir bakireydi, ondan dolayı onlara 
hassasiyet göstermekle kalplerini kazanabilirsiniz. 

27. Kadınlarda o erdemleri kirletmemiş olan erkekleri seçeceğim ve bu görevi onlara emanet 
edeceğim. Size söylediğim: “Yaptığınız işler sayesinde tanınacaksınız” dediğimi hatırlayın. 
Bırakın ruh maddi şekil yoluyla konuşsun. 

28. Fakat benim o kadınlara koyduğum edaya değer vermeye hazır olmayanlara söylüyorum: 
Eğer hissettiğiniz sevgi değilse, neden sevdiğinizi söylüyorsunuz? Diğer insanların 
düşmesine neden, neden oluyorsunuz ve hiçbir şey sizi bundan alıkoymuyor? Düşünün: 
Eğer taç yapraklarını yolduğunuz çiçeklerle yaptıklarınızı insanlar sizin annenize, kız 
kardeşinize veya sevdiğiniz ve değer verdiğiniz kadına yapmış olsaydılar, kalbiniz ne 
hissederdi? Bir kere olsun o kadar çok sevgiyle onları büyüten anne-babalara açtığınız 
yaraları düşündünüz mü? 

29. Kalbinize vicdanınızın ışığında adamakıllı bir sınavla bir insanın ekmediğini biçip 
biçemeyeceğini sorun. 

30. Eğer çevrenizdeki insanları sürekli incitmekle gelecekteki yaşamınız için kendinize ne 
hazırlıyorsunuz? Onların kaç tanesi sizin kurbanınız olacak? Sizin sonunuz ne olacak? Size 
söylüyorum, tutkularınızın fırtınasında birçok insanı kurban ettiniz; onların bazıları geçmişe 
aittir, diğerleri ise bugünün kurbanlarıdır. 

31. Sadakatsizliğin ve yalanın yuvası olan kalbin ve ağzın hakikatin ve sadık sevginin yuvası 
olmasını istiyorum. 
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32. İnsanların yolunu sözle ve onlara (iyi) örnek olmakla aydınlatın öyle ki, düşmüş kadınların 
kurtarıcısı olabilesiniz. Ah keşke her biriniz o kadınların en azından birini kurtarsaydı! 

33. O kadın hakkında kötü konuşmayın; birini incitici söz o sözü duyan herkesi incitecek, 
çünkü o andan itibaren onlar da kötü hâkim olacaklar. 

34. Diğer insanların davranışlarına ve gizemlerine saygı gösterin, çünkü onları yargılamak 
size düşmez. Günahta düşmüş erkekleri – ve ben onları yeniden ayağa kaldıracağım -  
dışarıya kendisini iffetli gösteren, fakat günahkâr ikiyüzlülerden daha çok tercih ederim. Fakat 
dürüst olan büyük günahkâr sahte iffetten daha çok tercihimdir. Eğer kendinizi süslemek 
istiyorsanız, onlar dürüstlüğün bayram elbiseleri olsun. 

35. Eğer iffetin yüce duygulu bir kadınını bulursanız ve onu sevmenize rağmen, kendinizi ona 
yaklaşmaya layık görmezseniz ve bunun üzerine o kadını utanç verici duruma düşürüp 
aşağılarsanız ve acı çektikten ve hatalarınızı gördükten sonra, teselli bulmak için o kadına 
yönelirseniz, o zaman boşuna o kadının kapısını çalacaksınız. 

36. Eğer her erkeğin hayatında bir rol oynamış olan kadınlar erkekten (Tanrı) sözü, sevgi 
duygusunu, saygı ve anlayış görmüş olsaydılar, dünyanız şimdi olduğu gibi günahın 
doruğunda olmazdı. (258, 18 – 32) 

Kadın, Karı ve Anne 

37. Kadınlar, dünyada çok az olan barışı dualarınızla sağlayan ve evinizde sevginin 
sıcaklığının eksik olmamasını sağlayan sadık bekçileri sizsiniz. Böylelikle anneniz Maria´yla 
insanın kibirini yıkmak için birleştiniz. (130, 53) 

38. Siz, bu dünyanın yollarını gözyaşlarıyla ıslatan ve hayat yolunda gidişinizi kanınızla 
işaretleyen kadınlar: Bende dinlenin öyle ki, güçlenesiniz ve bu dünyada size emanet ettiğim 
sevgi yuvası, yuvanızın ateşi, evinizin güçlü temeli olmaya devam edin. Böylece kanatlarını 
eşine ve yavrularına siper eden anne kuş gibi korumaya devam edin. Sizi kutsuyorum. 

39. Erkeği ve erkeğin sağındaki kadının yerini yükseltiyorum. Evliliği kutsal kılıyor ve aileyi 
kutsuyorum. 

40. Bu devirde size sevginin kılıcıyla her şeyi eski yerine koymak için geliyorum, çünkü 
insanlar tarafından onların yeri değiştirildi. (217, 29 – 31) 

41. Size doğrusunu söyleyeyim, insanın yenilenmesi kadında başlamalıdır öyle ki, yarının 
insanları olacak olan ve sizin dejenere olmanıza neden olan onların meyveleri kusursuz 
olsun. 

42. Ondan sonra bu tamir işinde katkıda bulunmak erkeğin vazifesi olacak, çünkü kadının 
düşmesine neden olan herkes onu ayağa kaldırmak zorunda olacak. 

43. Bugün size yolunda tökezlemiş olan kadını kurtarmak için ilham veriyorum ve eğer siz o 
kurtardığınız kadını önüme getirirseniz, ona bir çiçek, kutsama ve büyük bir barış vereceğim 
öyle ki, bir kez daha düşmesin. 
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44. Eğer bu görevi böyle yerine getirirseniz, dünyanın incittiği o yaratıklar Jesus´un sevgisinin 
kalplerine girdiğini hissedecekler. 

45. Dualarında bana: “Babam, günahlarıma bakma, sadece çektiğim acıya bak. 
Nankörlüğümü yargılama, sadece ıstırabıma bak” derlerse, onu duyacağım. Şu anda o 
ıstırap çeken kalbe tesellimi vereceğim ve o kendisini gözyaşlarıyla temizleyecek. 
Günahkârın duasının kendisini adil ve ruhen temiz sanan gururlu insanın duasından daha 
çok hissedildiğini ah bir bilseydiniz! (235, 16 – 17, 43 – 45) 

46. Size sevgiyle yaşam verdim, ama insanlar onun sadece çok az ispatını ve işaretini 
gösteriyorlar. Bütün insancıl duygulardan Tanrı’nın sevgisine en benzer olanı annenin 
sevgisidir, çünkü o sevgide özgecilik, feragat ve fedakârlığa mal olsa da, çocuğu mutlu etme 
ideali vardır. (242, 39)  

47. Siz kısır kadınlara Usta diyor ki: Siz çok istediğiniz için bedeninizin yaşam kaynağı 
olmasını dilediniz ve bir akşam veya bir sabah içinizde narin bir kalbin atışını ümit ettiniz. 
Ama günler ve geceler geçti ve hiçbir çocuk kapınızı çalmadığı için sadece gözyaşları 
döktünüz. 

48. Beni duyanların ve bilimden ümidini kesmiş olan kadınların kaç tanesi çocuk 
doğurabilecek durumda olmak zorunda kalacaklar öyle ki, benim gücüme inanasınız ve beni 
bu mucizeler yoluyla tanıyasınız. Nöbet tutun ve sabredin. Sözlerimi unutmayın! (38, 42 – 43) 

Çocukların ve Gençlik Çağında Olan Çocukların Eğitimi 

49. Aile babaları, hata yapmaktan ve kötü örnek olmaktan sakının. Sizden mükemmellik 
beklemiyorum, sadece sevgi ve çocuklarınıza bakmayı. Ruhen ve fiziksel olarak hazırlanın, 
çünkü öbür dünyada büyük ruh orduları aranızda insan olarak doğmayı bekliyorlar.  

50. Sadece sayı bakımından değil, bilakis erdem bakımından da büyüyüp çoğalan yeni bir 
insanlık istiyorum öyle ki, insanlar vaat edilen şehri yakın görsünler ve onların çocukları Yeni 
Yeruşalim’de yaşama ulaşsınlar. 

51. Dünyanın sevginin meyvesi olan iyi niyetli insanlarla dolmasını istiyorum. 

52. Bu devrin Sodom ve Gomora şehirlerini yıkın, kalbinizin günahlara alışmasına izin 
vermeyin ve o şehirliler gibi olmayın. (38, 44 – 47) 

53. Hevesle çocuklarınıza yolu gösterin, ruhun ve maddenin kanunlarını yerine getirmelerini 
öğretin ve onlar o kanunları çiğnerlerse, onları paylayın, çünkü siz anne-babalar olarak beni 
dünyada temsil ediyorsunuz. Ondan dolayı kutsal öfkeyle Yeruşalimli tüccarlara Tanrı’nın 
davasını ve O´nun değişmez kanunlarını savunmakla Jesus´un verdiği ebedi dersi hatırlayın. 
(41, 57) 

54. Bugün artık çocuk değilsiniz ve talimatlarımın anlamını kavrayabiliyorsunuz. Ruhunuz 
sahip olduğunuz vücudunuzla ayni anda oluşmadı ve onlardan birisinin başlangıcı öbürünün 
başlangıcı olmadığını bilin. Kucağınızda salladığınız o bebekler kalplerinde masumiyet 
taşıyorlar, fakat ruhlarında bazen kendi anne-babalarınınkinden daha uzun ve feci 
geçmişlerini gizliyorlar. O kalplere bakanların sorumlulukları ne kadar da büyüktür öyle ki, 
onların ruhları gelişme yolunda ilerleme yapsınlar. 
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55. Bundan dolayı çocuklarınıza daha az sevgiyle bakmayın. Kim olduklarını, ne de ne 
yapmış olduklarını bilmediğinizi göz önünde bulundurun. Onlara karşı ilginizi ve sevginizi 
yoğunlaştırın ve Babanız´a size ruhi kardeşlerinize önderlik ve danışmanlık yapmanız için – o 
çocukların vücut ve kanı açısından geçici olarak anne-babasısınız -  içinize merhametini 
koyduğuna teşekkür edin. (56, 31 – 32 ) 

56. Aile babalarına çocuklarının maddi geleceğini düşündükleri gibi, onların dünyaya 
getirdikleri misyondan dolayı ruhi geleceğini ayni şekilde düşünmelerini de söylüyorum. (81, 
64) 

57. Ruh, insan olarak dünyaya geldigi zaman, bütün yeteneklerini birlikte getirdiğini, onun 
hedefinin çoktan yazılı olduğunu ve onun dünyada hiçbir şey almak zorunda olmadığını bilin. 
Ruh ya bir mesaj, ya da bir kefaret görevini dünyaya birlikte getirir. Bazen o iyi bir hasat 
biçer, diğer zaman da bir borcu öder, ama o bu yaşamda Babası´nın ona verdiği sevgi 
dersini alır. 

58. Çocuklarınıza bu yaşamda eşlik eden siz, onların çocuksu masumiyet zamanı sona 
erdiğinde, kanunumun yolunda gitmelerini sağlayın. Onların duygularını uyandırın, 
yeteneklerini bildirin, iyilik yapmaya yönlendirin ve size doğrusunu söyleyeyim, kim bana 
böyle gelirse, o sevgim olan Tanrı’nın ateşinden çıkan ışıkla dolacak. (99, 64 – 65) 

59. Ruhen uzun bir yol kat ettiniz ve şimdi yeni nesillerin narin bir çocukluktan beri beyan 
ettikleri sezgi ve gelişme karşısında şaşırdınız. Çünkü onlar çok tecrübe sahibi olmuş ve 
dünyaya insanlığın önünde gitmek için – bir kısmı ruhun yolunda, diğerleri ise yetenek ve 
görevlerine göre dünyanın yolunda gitmek için – geri gelen ruhlardır. Fakat onların hepsinde 
insanlar huzuru bulacaklar. Size bahsettiğim bu yaratıklar sizin çocuklarınız olacak. (220, 14) 

60. Dünyadaki kötü ve kötü alışkanlıkla babasının örneğinden dolayı babasının izinden 
gitmeyen bir çocuğun hata yaptığını mı sanıyorsunuz? Veya çocukların anne-babalarının 
adımlarının izinden gitmek zorunda olduklarını mı sanıyorsunuz? 

61. Size doğrusunu söyleyeyim, sizi doğru yolu gösteren vicdan ve aklınız olsun. (271, 33 – 
34)  

62. Kutsanmış masumiyet dünyanın ahlaksızlığıyla bulaştırılacak, gençler nefes kesici hızla 
onun yolundan koşacaklar ve bakireler de utançlarını, bakireliklerini ve iffetlerini kaybettiler. 
Bütün bu erdemler kalplerinde kalmadı. Onlar dünyevi tutkuları beslediler ve onlar sadece 
yıkıma götüren zevkleri istiyorlar. 

63. Bütün açıklığıyla size konuşuyorum öyle ki, kalkıp ruhunuzun gelişmesinde sağlam bir 
adım atın. (344, 48) 

64. Gençlere insan sevgisini aşılayın, onlara büyük ve asil idealler verin, çünkü gençler yarın 
adalet, sevgi ve ruhun kutsal özgürlüğünün parladığı bir yaşam için savaşacaklar. Hazırlanın, 
çünkü kehanetlerin sözünü ettiği o büyük savaş henüz başlamadı. (139, 12) 

Çocuklara ve Genç Kızlara Bir Söz 

65. Çocuklar, sizin bende tanrısal bir Babanız vardır ve size fiziksel yaşamınızda insan olan 
anne-babalar verdiysem, o vücudunuza yaşam vermesi ve onların göksel Babanız´ı temsil 
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etmesi içindir. Size: “Tanrı’yı bütün yaratıklardan daha çok sevin” ve buna ilaveten: “Annene 
ve babana saygı gösteresin” dedim. Onun için görevlerinizi ihmal etmeyin. Eğer anne-
babalarınızın sevgisini minnettarlıkla takdir etmediyseniz ve onlar hâlâ dünyada yaşıyorlarsa, 
onları kutsayın ve liyakatlerini takdir edin. (9, 19) 

66. Bu günde özellikle yarın yeni bir yuvada yaşamı varlıklarıyla aydınlatmak zorunda olacak 
olan genç kızlara konuşuyorum; bilmelisiniz ki, bir kadının veya annenin kalbi kutsal tapınağı 
aydınlatan lamba gibidir, tıpkı ruhun içinizdeki tapınağı aydınlattığı gibi. 

67. Yeni hayatınızın size sürpriz yapmaması için hemen şimdi hazırlanın; çocuklarınızın –  
bir görevi yerine getirmek için rahminizde şekillenmek ve insan olmak amacıyla yaklaşma 
saatini bekleyen o ruhların – gideceği yolu hemen şimdi hazırlayın.  

68. İnsanları restorasyon planımda, yenileme işimde ve adaletimde asistanlarım olun. 

69. Adımlarınıza pusu kuran birçok denemelere sırtınızı çevirin. Birçok kadının yıkıldığı, 
kutsal şeylerin kirletildiği ve birçok lambaların söndürüldüğü günahkâr şehirler için dua edin. 

70. Örnek olmakla ruhi gelişme eksikliğinin sonuçlarını insanlıkta durduran yaşamın, 
hakikatin ve ışığın tohumunu, yayın. 

71. Bu halkın temiz kızları: uyanın ve savaşa hazırlanın! Kalbin tutkuları yoluyla kör olmayın, 
gerçek olmayan tarafından gözlerinizin kamaşmasına izin vermeyin. Önsezi ve ilham, 
hassaslık ve ince duygu yeteneklerinizi geliştirin. Hakikatte güçlü olun ve bu yaşamın 
savaşına dayanabilmek için en iyi silahlarınızı hazırlamış olacaksınız. 

72. Kanınızla sevgiyi vermek için, yaşamın özüyle çocuklarınıza destek olmak için ondan çok 
bahsettiğim sevgiyi önce yaşamanız, o sevginin sizin iliklerinize kadar işlemesi ve onu en 
derinden hissetmeniz gerekir. Talimatlarımın kalbinizde etkisini göstermek istemesi işte 
budur. (307, 31 – 36) 

Evlilik ve Aile 

73. İlk insanların ruhu yoluyla konuşan evlilik kanunu ışık olarak aşağıya geldi öyle ki, onlar 
erkekle kadının birleşmesi Yaratan´la bir antlaşma anlamına geldiğini anlasınlar. Bu 
birleşmenin meyvesi Tanrı’nın önünde birleşenin dünyada bozulması mümkün 
olamayacağının ispatı olarak içinde anne-babasının kanının dolaştığı çocuktu. 

74. Dünyaya çocuk getirdiklerinde, baba ve annenin hissettiği mutluluk, Tanrı’nın çok sevdiği 
çocuklarına yaşam vermekle baba olduğu anda hissettiklerine benzer. Hayat arkadaşınızı 
seçmeyi bilmeniz ve çevrenizdeki insanların eşlerini arzu etmemeniz için size sonraları Musa 
Peygamber yoluyla kanunlar verdiysem, insanlar irade özgürlüklerinden dolayı zina ve 
tutkuların yollarında yolu şaşırdıkları içindir. 

75. Bu devir geçtikten sonra, dünyaya Jesus olarak geldim ve evliliği ve de böylelikle 
insanların terbiye ve erdemini iyimser talimatlarım olan hep sevgi kanunumla yücelttim. 
Sözümün unutulmaması için benzetmelerle konuştum ve evliliği kutsanmış bir kuruluş 
yaptım. 
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76. Şimdi, yeniden aranızda olduğum için, kadınlar ve erkekler size soruyorum: Evliliği ne 
hale getirdiniz? Ne kadar az insan buna memnuniyet verici bir yanıt verebilir! Kutsadığım 
kuruluşun kutsallığı yok edildi, o yaşam kaynağından ölüm ve ıstırap çıkıyor. Bu kanunun 
temizliğinin üstünde utanç lekeleri ve erkekle kadının izleri var. Tatlı olması gereken meyve 
acı ve insanların ondan içtiği kâse ödle dolu. 

77. Siz kanunlarımdan uzaklaşıyorsunuz ve tökezlediğiniz zaman korkuyla kendinize 
soruyorsunuz: Neden bu kadar çok acı var? Bedeninizin tutkuları hep vicdanınızın sesini 
duyumsamazlıktan geldiği için. Şimdi size soruyorum: Size gerekli olan her şeyi vermiş 
olmama rağmen, mutlu olmak için neden barış içinde değilsiniz? 

78. Gök kubbenin üstüne mavi bir palto serdim öyle ki, o kubbenin altında “sevgi yuvalarınızı” 
inşa edin, orada dünyanın ayartmalarından ve kargaşalıktan uzak kuşlar gibi basit yaşayın, 
çünkü basitlikte ve dürüstçe duada insan krallığımın barışını ve birçok gizemlerin vahyini 
hissedebilir. 

79. Önümde evlenen herkes – bu evlilik din adamları tarafından tasdik edilmemiş olsa bile – 
benimle bir antlaşma, bütün olayların yazıldığı Tanrı’nın kitabında yazılı kalan bir kontrat 
yapar. 

80. Kim birbirine bağlı bu iki ismi o kitaptan silebilir? Kim dünyada kanunumda birleşmiş olanı 
çözebilir? 

81. Eğer sizi ayırsaydım, kendi eserimi yıkmış olurdum. Dünyada birleşmeniz için bana 
ricada bulunduğunuzda ve ben size izin verdiğimde, neden o zaman sözünüzden caydınız ve 
yeminlerinizi inkâr ettiniz? Kanunumla ve adımla alay etmek değil mi bu? (38, 32 – 37, 39 – 
41) 

82. Kalbini temiz tutmasını beceremeyen, ne de hayat arkadaşına ve çocuklarına şefkatin ve 
anlayışın sıcaklığını verebilen kadına, anneye ve karının kalbine konuştum. 

83. Eğer onlar önce insani yaşamlarında var olan ağır hatalarını düzeltmezlerse, kadınlar ve 
erkekler ruhen gelişmede nasıl ilerleyebilirler? 

84. Eserim gerektirir ki, onun öğrencileri temiz ahlak ve dürüst davranışlarıyla hayatlarında 
benim şahitliğimi yapmasını bilirler. 

85. Birilerine öbürlerine sorduğum gibi soruyorum: Çocuklarınız var mı? O zaman onlara 
acıyın. Eğer onların ruhlarına bir an bile bakabilseydiniz, o çocukların anne-babasıyım 
demeye kendinizi layık görmezdiniz. Onlara kötü örnekler vermeyin, onların yanında 
bağrışmaktan sakının. 

86. Bu devirde hiç benzeri görülmemiş şekilde ailede problemlerin olduğunu biliyorum. Öyle 
problem ki, adı geçenlere sadece bir tek çözüm bulan: ayrılık, boşanma. 

87. Eğer insan gerekli ruhi bilgiye sahip olsaydı, o zaman o ağır hataları yapmazdı, çünkü 
duada ve ruhen gelişmede en zor karışıklıkları çözmek ve en ağır sınavları geçmek için ilham 
bulurdu. 
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88. Işığım bütün kalplere, üzgünlere ve bitkinlere de yeni bir yaşam cesareti vermek için 
ulaşır. (312, 36 – 42) 

89. “İkinci Devirde” Musa Peygamberin kanununa göre nikâhlanmış birçok çiftlerin evlerine 
girdim ve onları nasıl bulduğumu biliyor musunuz? Kavga ederken, barışın, sevginin ve 
güvenin tohumunu yok ederken. Kalplerinde, sofralarında ve yataklarında düşmanlık ve 
anlaşmazlık gördüm. 

90. Evlilikleri kanun yoluyla tasdik edilmemiş birbirlerini seven ve yuvalarında serçeler gibi 
yaşayan ve sevgililerini okşayan ve koruyan birçoklarının evlerine de girdim. 

91. Bir çatı altında oturan ve birbirlerini sevmeyen ne kadar çok insan var ve birbirlerini 
sevmedikleri için de birlik olmayan, bilakis ruhen ayrılar var! Fakat onlar Tanrı’nın cezasından 
veya insanların kanunlarından ya da toplumun yargısından korktukları için ayrılıklarını 
dışarıya sezdirmiyorlar. Ve bu evlilik değildir; böyle insanlarda ne birlik, ne de dürüstlük var. 

92. Fakat onlar sahte birliklerinin gösterisini yapıyorlar, aileleri ve kiliseleri ziyaret ediyorlar, 
gezintiye çıkıyorlar ve eksik sevgilerini gizli tutmayı becerdikleri için dünya onları 
yargılamıyor. Buna karşın birbirlerini seven ne kadar çok insan kendilerini gizlemek 
zorundalar, birliklerini gizli tutmak, anlayışsızlık ve haksızlıklara tahammül etmek zorundalar. 

93. İnsan sezinlemek ve çevresindeki insanların hayatını doğru değerlendirecek kadar 
gelişmedi. Ruhi ve dünyevi kanunları elinde tutan insanlar böyle durumları cezalandırmak 
için gerçek adaleti yerine getiremiyorlar. 

94. Ama size beyan ettiğim anlayışın ve anlayışlılığın devri ve insanların kendilerini 
mükemmelleştirdiği devir gelecek. O zaman Musa´dan önceki patriklerin devrinde olduğu 
gibi, sevenlerin birleşmesi bu günde çocuklarımla yaptığım gibi, ruhen olacağını 
göreceksiniz. Gelecek devirlerde de onu öyle yapacaksınız: birleşecek olan anne-
babalarınızın, arkadaşlarınızın ve akrabalarınızın yanında en büyük ruhaniyetle, kardeşlikle 
ve neşeyle. (357, 25 – 27) 

 

Bölüm 34 - İrade Özgürlüğü ve Vicdan                               

Vicdanın ve İrade Özgürlüğünün Önemi 

Rab şöyle konuşuyor…    

1. Öğrenciler, beni dinleyin: İnsan ruhi hediye olarak irade özgürlüğüne ve vicdana sahiptir; 
herkes erdemlerle dünyaya gelir ve o erdemleri kullanabilir. Ruhlarında vicdanın ışığı vardır; 
ama vücudun gelişmesiyle ayni zamanda tutkular, kötü eğilimler de gelişir ve bunlar 
erdemlerle savaş içindedirler. 

2. Tanrı bunların böyle olmasını sağlar, çünkü mücadelesiz liyakatler yoktur ve bu, bundan 
dolayı ruhi yolda ilerlemek için gereklidir. Eğer Tanrı’nın çocukları mücadele etmeseydiler, 
onların liyakati ne olurdu? Eğer siz dünyada özlediğiniz gibi mutluluk içinde yaşasaydınız, ne 
yapardınız? Eğer rahatlıklarla ve zenginliklerle donatılmış olsaydınız, ruhen gelişmeyi ümit 
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eder miydiniz? Siz olduğunuz yerde kalırdınız; çünkü mücadelenin olmadığı yerde, liyakat 
yoktur. 

3. Fakat yanlış anlamayın; çünkü ben size mücadeleden bahsediyorsam, zayıflıklarınızı ve 
tutkularınızı yenmek için geliştirmeniz gereken mücadeleden bahsediyorum. İnsanlara izin 
verdiğim sadece bu mücadelelerdir öyle ki, bencillik ve maddi çabalarınıza egemen olun ve 
böylece vicdanınız yoluyla aydınlanmış ruhunuz  (hayatınızda) gerçek yerini alsın. 

4. Bu iç mücadeleyi tasdik ediyorum, ama insanların hırs ve kötülüklerden gözleri kamaşarak 
kendilerini yükseltmek için sürdürdükleri mücadeleyi değil. (9, 42 – 44) 

5. “Beden” hep dünyanın cazibelerine yenik düşerken, ruh yükselmesine ve ilerlemesine 
ulaşmak için çabalar. Fakat ruh ve beden eğer onun ikisi sadece onlara izin verileni 
yaparlarsa, ahenk içinde olabilirler. O izin verilen de benim öğretimin gösterdikleridir. 

6. Her an kanunumu nasıl uygulayabilirsiniz? Davranışlarınızın hâkimi olan vicdanınızın 
sesine kulak vermekle. Yapamayacağınız hiç bir şey sizden beklemiyorum. Mutluluğa giden 
yolun boş hayâl olmadığına, bilakis onun varlığına sizi ikna etmek istiyorum ve burada 
mutluluğa götüren yolu nasıl kat edeceğinizi vahiy ediyorum. 

7. Yolu seçme özgürlüğüne sahipsiniz, fakat Baba olarak size en kısa ve gerçek yolu 
göstermek benim görevimdir ki, o yol hep size sevgim olan tanrısal deniz feneriyle 
aydınlatılmıştır. Çünkü siz bilginizi tasdik eden ve imanınızı canlandıran hep yeni sözlerimi 
dinlemeye susayan öğrencilersiniz. (148, 53 – 55) 

8. Vicdanı benliğinize koydum öyle ki, vicdan iyiyle kötüyü ve doğruyla yanlışı birbirinden 
ayırma gücüne sahip olduğu için size bütün yollarınızda ilkeniz olsun. Bu ışıkla yanılgıya 
uğramayacaksınız, ne de size bilgisiz diyebilecekler. Eğer bir spiritüalist hakikati biliyorsa, 
nasıl çevresindeki insanları dolandırabilir ve kendisini yanıltmaya kalkabilir? (10, 32) 

9. Sevgimin ve adaletimin insana verdiği unvan onun bu dünyada bir prens olmasıdır. 
İnsanın başlangıçtan beri aldığı görev dünyaya egemen olmaktı. 

10. İnsana Tanrı’nın hediyesi olan irade özgürlüğünün üstüne yolunu aydınlatsın diye 
parlayan bir deniz feneri koydum, o da vicdandır. 

11. Etkinlik göstermek için özgürlük ve iyiliği kötülükten ayırt edebilmek için verdiğim vicdanın 
ışığı benim baba sevgim olarak ruhunuza miras olarak verdiğim en büyük iki hediyedir. Onlar 
insanlarda doğmadan önce ve öldükten sonra da vardır. Vicdan ona önderlik eder ve 
ümitsizlikte, aklını kaybettiğinde ya da can çekişirken, ruhla birleşik olduğu için ayrılmaz. (92, 
32 – 34) 

12. Ruh, irade özgürlüğü yoluyla kurtuluş için kazanacağı liyakatlerden ötürü o özgürlüğe 
sevinir. 

13. Ruha özgür gelişme yolunda izin verileni yasaktan ayırt etmek için ve ondan ötürü 
yanılmamak için kim önderlik eder, yön gösterir ve danışmanlık eder? Vicdan. 
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14. Vicdan, tanrısal bir kıvılcım, daha yüce bir ışık ve insanın günah işlememesine yardım 
eden güçtür. Eğer vicdan insanın iyilik yolunda kalması için maddi zorlama gücüne sahip 
olsaydı, insan hangi liyakati kazanmış olurdu? 

15. Bilmenizi istiyorum ki, liyakatlerinizi o vicdanın sesine kulak vermenizle, onun asla yalan 
söylemediği ve tavsiyelerinde yanılmadığı kanaatine varıp onun direktiflerini yerine 
getirmekle kazanabilirsiniz. 

16. Elbette kavrayabildiğiniz gibi, o sesi berraklıkla duyabilmek için eğitim ve kendine 
konsantre olmayı gerektirir. Hanginiz şu anda vicdana itaat ediyorsunuz? Bunu kendiniz 
yanıtlayın. 

17.Vicdan kendisini hep insanda beyan etti; ama insan bütün hayatını o ışığın önderlik 
yapması için gerekli gelişmeye ulaşmadı. Onun kanunlara, talimatlara, kurallara, dinlere ve 
nasihatlere ihtiyacı vardır. 

18. Eğer insanlar ruhlarıyla bağlantı kurmayı başarırlarsa ve ruhaniyeti dışarda aramak 
yerine içlerinde ararlarsa, o zaman içlerinde hep canlı kalmış olan, ama ona kulak 
vermedikleri o hafif, ikna edici, bilge ve adaletli sesi duyabilecekler. Ve onlar vicdanda 
Tanrı’nın varlığını ve vicdanın insan ile Babası ve Yaratan arasında bağlantıyı sağlayan 
gerçek aracı olduğunu anlayacaklar. (287, 26 – 30) 

19. Işığım hepinizin içindedir, herkes bu hediyeye sahiptir; ama bazılarınızda bu ışık hep 
daha çok yoğunlaşırken, çoğalırken ve kendisini beyan etmek için dışarıya sızarken, diğer 
insanlarda o sadece gizli, saklı ve bilinçsiz durumda kalır. Fakat size doğrusunu söyleyeyim: 
İnsan ne kadar ruhen geri kalmış olsa bile, o hep iyi ve kötüyü birbirinden ayırt edebilecek. 
Ondan dolayı da yaptığınız bütün işlerinizle benim önümde sorumlusunuz. 

20. Size söylemeliyim ki, idrakınız çoğaldıkça, sorumluluğunuz da ona göre büyüyecek, 
çünkü vicdanın direktiflerine karşı daha da çok hassas olacaksınız. (310, 69 – 70) 

21. Bilmenizi istiyorum ki, siz bütün yaratıklar arasında dünyada ruh ve vicdanla donanmış 
seçkin yaratıklarsınız. Size irade özgürlüğü verdim öyle ki, kendi arzunuzla bana götüren 
doğru yoldan gidin. Size sunduğum bu çiçekli bir yol değildir, bilakis duanın, günahlardan 
pişman olup Tanrı’ya dönüşün ve mücadelenin yoludur ve bu yolda vicdanınız size önderlik 
etsin. (58, 42) 

22. Eğer vicdan irade özgürlüğünden mahrum olsaydı, ruh ne hale gelirdi? Önce o ruh ruh 
olmazdı ve insan o zaman en yüce yaratık olmazdı. Öyle insan o zaman sizin ürettiğiniz 
kendi yaşamsız, zekâsız, iradesiz ve hırssız makinalar gibi olurdu. (20,37) 

23. Ben insana irade özgürlüğü verdim. Fakat insan ruhi körlüğüyle ileri gidip beni bu 
özgürlükten dolayı suçlarsa, ona irade gücü ve akıl verdiğimi söyleyeceğim. Ayni zamanda 
onun tökezlenmemesi için veya yanılmaması için yol olan kanunumu beyan ettim. Onun 
içinde iç deniz feneri olan, ruhun yolunu aydınlatan ve onu sonsuz yaşama götüren vicdanın 
ışığını yaktım. 

24. Neden günah vardır, kötülükler ağır basar ve savaşlar başlar? İnsan vicdanının sesine 
kulak vermediği ve irade özgürlüğünü kötüye kullandığı için. (46, 63 – 64) 
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25. Dünya sesimi duymuyor, çünkü kendimi insanlar yolluyla beyan ettiğim vücutlar kısa 
menzillidir. Ondan dolayı bilgeliğim olan, insanlara konuşan ve onlara sürpriz yapan ruhun 
sesidir. Onlar bencilliğin sihrine kapılıp vicdanın sesine sağır olduğu için, sadece iltifatlara, 
dünyevi saygınlıklara değer veriyor ve toplumdaki mevki ve gücünden sarhoş oluyorlar. (168, 
18) 

İrade Özgürlüğünü Kötüye Kullanma 

26. Bugün irade özgürlüğünü kötüye kullanma sonucunda ruhen zayıflamış bir insanlığı 
buluyorum. Ben adaletin, sevginin, merhametin ve iyi olanın yolunu tasarlamıştım. İnsan, onu 
yıkıma götüren sahte bir diğer ışığı yarattı. 

27. Geri gelişimde sözüm size gitmek istemediğiniz yolu gösteriyor. Bu öğretinin kafayı 
karıştırdığını veya ilgisiz bıraktığını söyleyen insan adil ve akıllı olmazdı. (126, 5 – 6) 

28. İnsanların birbirlerini nasıl yok ettiklerine, nefret ettiklerine, cinayet, dolandırıcılık ve 
ihanetten çekinmeden birbirlerinin gücünü ele geçirdiklerine bakın. İnsanların kurbanı olarak 
ölen milyonlarca insan var. Diğerleri ise kötü alışkanlıklarının etkisi sonucu mahvoluyorlar. 
Onlarda ışık var mı? Onların içindeki ruh onlara konuşuyor mu? İrade özgürlüğünün kötüye 
kullanılması ve iç sese kulak vermeme ve insanlar, sizin vicdan dediğiniz, hepinizin içinde 
taşıdığınız Tanrı’nın ışığı olan dikkatinizi o tanrısal kıvılcıma çekmeme sonucu orada var olan 
karanlık ve acıdır. (79, 31)  

29. İrade özgürlüğü, hayat yolunda insanlara verilmiş olan en yüce ifade, en mükemmel 
özgürlük hediyesidir öyle ki, o özgürlük iyilikte metanetle, vicdanin kılavuzluğuyla ve sınavları 
başarma mücadelesiyle sizi Baba’nın kucağına ulaştıracak. Fakat irade özgürlüğünün yerini 
azgınlık aldı. Vicdanın sesine kulak verilmiyor; insanlık sadece dünyanın istediklerini dinliyor 
ve ruhaniyet materyalizmle değiştirildi. 

30. Büyük şaşkınlıklar ve çok çeşitli farklı öğretiler karşısında insanlara öğretim bu devirde 
saçma görünecek. Fakat size bunun insanların içine düşmüş olduğu uyuşukluktan kurtarmak 
için uygun talimat olduğunu söylüyorum. (157, 15 – 16) 

31. Benim sözüm yoldur, sizi mükemmelliğe götüren Tanrı’nın kanunudur, ruhu yükselten 
ışıktır, fakat ruh, “beden” direnciyle isteğini kabul ettirdiği ve ruhun içten çağrısını duymadığı 
için karardı. 

32. “Bedenin” kumandasına boyun eğen ve çevresini saran dünyanın etkisi altında kalan, 
önderliğini korumasız bir yaratıkla değiş tokuş yapan, rüzgârda kuru yapraklar gibi insani 
tutkuları ve zaafları yüzünden etrafa savrulan ruhun vay haline! 

33. Özgürlüğünü en çok seven insan, Tanrı’nın dileğine boyun eğmekten, ruhunun sonuçta 
ona egemen olacağı ve birçok insani zevklerden mahrum bırakılacağı korkusuyla – onların 
ona zarar verdiğini bildiği halde – korkuyor. Ve böylece insan onu gerçek yaşama götüren 
yolu terk ediyor. (97, 36) 

34. İnsanların irade özgürlüklerini zevkleri, adi tutkuları, düşmanlıkları ve intikamları için 
kullandıkları devir şimdi sona eriyor. Adaletim günahın yolunu kapatıyor ve onun yerine 
barışmanın, yenilenmenin yolunu açıyor öyle ki, insanlar başka yollarla boşuna aradıkları 
barışın yolunu bulsunlar. (91, 80) 
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35. Size irade özgürlüğünü hediye ettim ve çocuklarıma verdiğim o kutsanmış özgürlüğe 
saygı gösterdim. Ama benliğinize vicdanın tanrısal ışığını da koydum öyle ki, onun 
önderliğiyle yeteneklerinizi doğru yola yönlendirin. Fakat size söylüyorum: Ruhla beden 
arasındaki savaşta ruh yenilgiye, onu daha da çok hakikatin kaynağından uzaklaştıran acılı 
bir düşüşe uğradı ki, o hakikat de benim. 

36. Ruhun yenilgisi nihayet değil, geçicidir; çünkü o açlığına, susuzluğuna, çıplaklığına ve 
karanlığına tahammül edemediği anda, uçurumun derinliklerinden kalkacak. Istırap onun 
kurtuluşu olacak ve vicdanının sesini o zaman duyduğunda, güçlü, ışıl ışıl, kalpten ve ilhamla 
kalkacak ve yeteneklerini yeniden kullanacak. Ama o artık onu iyilik veya kötülüğe kullanma 
özgürlüğüyle değil, bilakis o yetenekleri ruhuma sunabileceğiniz en güzel hizmet olan 
Tanrı’nın kanunlarını uygulamaya adamakla yapacak. (257, 65 – 66) 

Vicdanın İtkisine Gerekli İtaat 

37. Şu an sadece maddi varlıkları için yaşayan milyonlarca yaratık hakikatten ne kadar da 
uzakta yaşıyorlar! Gözlerini hakikate onlar nasıl açabilirler? Sadece vicdanın sesine kulak 
vermekle ki, o sesin duyulabilmesi toparlanma, kendine gelme (derin düşünme) ve duayı 
gerektirir. (169, 16) 

38. Gittiğiniz yolun yukarıya doğru ruhi gelişmenin yolu olup olmadığını her ne zaman bilmek 
istiyorsanız, vicdanınıza sorun. Ve o vicdanda barış varsa, kalbinizde insan sevgisi ve 
insanlara karşı iyi niyet yaşıyorsa, o zaman ışığınızın hâlâ parladığından ve sözünüzün 
teselli ve şifa verdiğinden emin olacaksınız. 

39. Fakat kalbinizde açgözlülük, kötü niyet, materyalizm ve bedenin arzularının kök saldığını 
keşfederseniz, emin olabilirsiniz ki, ışığınız o zaman karanlık ve hile olmuştur. Baba sizi öbür 
dünyaya çağırdığında, altın buğday yerine kirli hasat göstermek mi istiyorsunuz? (73, 45) 

40. Öğrenciler: Eğer hatalar ve yanılgılar yapmak istemiyorsanız, davranışlarınızı 
vicdanınızın ışığında sınayın ve eğer orada vicdanı karartan bir şey varsa, kendinizi iyice 
keşfedin ve o utanç lekesini bulacaksınız ki, onu temizleyebilesiniz. 

41. Ona bakıp kendinizin ruhen temiz olup olmadığınızı seyredebileceğiniz içinizde bir ayna 
vardır. 

42. Spiritüalist yaptığı işler sayesinde tanınsın ve böylece yaptığı işler temiz ve vicdanı 
tarafından dikte edilmiş olmalıdır. Böyle davranan insan haklı olarak kendisine benim 
öğrencim adını verdiğini hissedecek. 

43. Bana kim hile yapabilir? Hiç kimse. Sizi yaptığınız şeylere göre değerlendirmiyorum, 
bilakis hangi amaçla yaptığınız şeylere göre değerlendiriyorum. Ben sizin vicdanınızdayım ve 
onun ötesindeyim. Yaptıklarınızı ve art niyetinizi bilemeyeceğime nasıl inanabilirsiniz? (180, 
11 – 13) 

İrade Özgürlüğü ve Vicdan Arasında Savaş 

44. İlk insanlar dünyada yaşamaya başladıkları zaman, Yaratan onların içine sevgisini koydu 
ve bir ruh verdi, o ruhun ışığını vicdanda yaktı. Ayni zamanda onlara irade özgürlüğü de 
verildi. 
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45. Fakat insanların bir kısmı iyilikte metanetli kalmada ayartmalara karşı temiz kalma 
amacıyla savaşmakla, Tanrı’ya layık ve vicdanla ahenk içinde kalmaya çabalarken, 
insanların diğer kısmı günahtan günaha ve hatadan hataya sadece duyularının sesine kulak 
vererek, tutkularının egemenliği altında yanılgı ve ayartmayı insanlar arasına ekmekle halka 
halka günah zinciri örselediler. 

46. Ama bu şaşkın ruhi yaratıklara peygamberlerim tanrılığımın melek elçileri olarak insanlığı 
uyandırmak, tehlike anında uyarmak ve benim gelişimi bildirmek için geldiler. (250, 38 – 39) 

47. “Beden” sizin vicdan dediğiniz iç ışığın direktiflerine uymak için dik kafalı ve inatçıydı ve 
ona içgüdüsünün azgınlıklarına ve tutkularına ayartan itkilerin peşinden gitmek daha kolay 
geldi. 

48. İnsanlık, dünyada hayat yolunda hiç susmayan vicdan ve materyalizmden ibadet ve 
kanununu yapmak isteyen “beden” arasında ağır çatışmayla uzun yol kat etti, ama bugüne 
dek ne madde, ne de ruh bu savaşı mücadele devam ettiği için kazandı.  

49. Bu savaşı kim kazanacak diye bana soruyorsunuz. Ruh yoluyla “bedende” etkinliğini 
gösteren vicdanın mutlak zaferi kazanmasının uzun sürmeyeceğini size söylüyorum. 

50. Bu kadar çok savaş ve çabalama sonucunda insancıl ve geçici olan bedenin benim ebedi 
ışığım olan vicdanın önünde boyun eğmesi gerektiğini sezmiyor musunuz? 

51. Uzun bir zaman çatışmadan sonra, insan nihayet şimdiye dek hiç sahip olmadığı içindeki 
sese ve içinde titreşen ve yaşayan ruhsal yaşama karşı hassaslık ve uyum göstereceğini 
anlayın. 

52. Hepiniz o noktaya doğru farkında olmadan hareket ediyorsunuz. Fakat siz dünyada 
iyiliğin ve adaletin zaferini gördüğünüzde, mücadelenin, savaşların ve sınavların nedenini 
anlayacaksınız. (317, 21 – 26) 

53. İnsanın nasıl çevresini saran her şeyin üstünde durduğuna ve onun irade özgürlüğü ve 
vicdanla donatılmış tek yaratık olduğuna bakın. Bu irade özgürlüğü yoluyla yanılgılar, 
düşüşler ve insanların günahları çıktı. Ama adaletin ve Yaratan’ın sonsuzluğunun önünde 
onlar geçici hatalardır. Çünkü bundan sonra bedenin zayıflıklarına ve ruhun 
ayartılabilmelerine karşı vicdan zafer kazanacak. Böylece bilginin karanlığa (bilgisizliğe) karşı 
zaferi olan ışığın zaferi gelecek. O sevgi, adalet ve ahenk olan iyiliğin bencillik, azgınlık ve 
haksızlık olan kötülüğe karşı zaferi olacak. (295, 49) 

54. Benim için hiçbir şey imkânsız değildir. Dileğim yerine geldi ve benim dileğim değil de, 
ara sıra sanki insanların dileği egemenmiş gibi görünse de, dileğim hep yerine gelecek. 

55. İnsanın irade özgürlüğü yolu, dünyada egemenliği, gururunun zaferi, şiddet yoluyla bazen 
baskısı sonsuzluğa kıyasla çok kısadır ki, o asla Tanrı’nın planlarını değiştiremez. Ama yarın 
veya uygulama esnasında bütün yaratıklara ruhumun dileği gitgide kendisini iyiyi korumakla 
ve halis olmayanı yok etmekle beyan edecek. (280, 9 – 10) 

56. Dünyanın sınırlarının sevgiyle kaldırıldığı ve dünyaların birbirine ruhta gelişmeyle 
yaklaştığı bir zaman gelecek. 
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57. O ana kadar vicdanla irade özgürlüğü arasındaki savaş devam edecek ve insan hayatını 
istediği gibi yaşamak için o irade özgürlüğünden faydalanacak. 

58. Bu iki güç arasındaki savaş doruk noktasına ulaşacak ve zafer ruhun tarafında olacak. 
Ruh tamamen Baba´ya sevgi bağlılığıyla: “Rab, irade özgürlüğümden vazgeçiyorum, sadece 
bende senin dileğin yerine gelsin” diyecek. 

59. Bana böyle ulaşanı kutsayacağım ve onu ışığımla saracağım; fakat ona hediye ettiğim o 
kutsanmış irade özgürlüğünü asla geri almayacağımı bildireceğim. Çünkü Babasının dileğini 
yerine getiren, sadık ve itaatli olan insan Rab´bin güvenine layıktır. (213, 61 – 64) 

Tanrı’nın Yeni Sözüyle Vicdanın Hassaslaşması 

60. Işık ve sevgi dolu öğretim ruhu güçlendirir öyle ki, o bedene karşı gücünü uygulasın ve 
onu hassaslaştırsın ki, vicdanın telkinleri ona daha da kolay duyulabilsin 

61. İnsanın çabalaması gereken hedefi ruhaniyettir, çünkü bu yolla insan tamamen 
vicdanıyla bir olmayı başaracak ve sonuçta kötüyü iyiden ayırt edebilecek.  

62. İnsanların ruhi gelişme eksikliğinden dolayı o etkili, bilge, yanılmaz ve adil iç ses yeteri 
kadar duyulup anlaşılamadı ve böylelikle insan ona gerçekten iyiyi kötüden ayırt etmeye 
yarayan sınırsız idrake ulaşamadı. 

63. Fakat sırf bu değil, bilakis insan her iyi itkiyi izlemek ve her aydınlık ilhama itaat etmek ve 
ayni zamanda her ayartmaya, hileli veya kötü düşüncelere veya duygu itkilerine karşı gelmek 
için içinde gerekli gücü bulsun. (329, 56 – 57) 

64. İnsanlar derin düşünme yaparlar ve yüce mantığın sesini, duymak istemedikleri o hâkimin 
direktiflerini duyarlarsa, çünkü o hâkim onlara o an yaptıkları şeylerin tam tersini emrediyor, 
birbirlerini anlamak insanlara ne kadar da kolay olacak. 

65. Eğer vicdanınızın direktiflerine kulak vermeye hazır değilseniz, o zaman ögretimi 
uygulamada itaatli ve istekli değildiniz. Onu teoride kabul ediyorsunuz, ama pratikte 
uygulamıyorsunuz. O öğretide tanrısal bir özün olduğunu kabul ediyorsunuz, Christus´un 
büyük ve talimatlarının mükemmel olduğunu söylüyorsunuz. Ama hiç kimse Usta Christus 
gibi büyük olmak istemiyor, kimse O´nu kendisine gerçekten örnek olarak almakla O´na 
gitmek istemiyor. Fakat bilesiniz ki, ben İkinci Devirde ruhen büyük olduğumu bilin diye 
gelmedim, bilakis siz hepiniz de büyük olun diye geldim. (287, 35 – 36) 

66. Bütün insanları ve bütün milletleri yeni mesajımın etrafına toplayacağım. Bir çobanın 
koyunlarına seslendiği gibi, size sesleneceğim ve kötü hava ve fırtınadan kurtulup 
sığınacakları bir damın barışını vereceğim. 

67. Görünüşe göre imanın ve ruhaniyetin zerre kadar bile izine sahip olmayanların kaç 
tanesinin ruhlarının en temizliğiyle ruhsal yaşamın ölümsüz prensiplerini muhafaza ettiklerini 
göreceksiniz. Ve size Tanrı’ya bağlılığı yokmuş gibi görünenlerin kaç tanesi benliklerinde 
yıkılmaz bir ibadet kürsüsü taşıdığını göreceksiniz. 

68. Bu iç ibadet kürsüsü önünde insanlar hatalarına, kötü işlerine ve hakaretlerine 

itaatsizliklerinin gerçek pişmanlığıyla ağlamak için ruhen diz çökmek zorunda kalacaklar. 



244 
 

Orada vicdanın kürsüsü önünde insan gururu yıkılacak ve böylece insanlar ırklarından ötürü 

kendilerini diğer ırklardan artık üstün saymayacaklar. Sonra feragat, telafi ve sonunda barış 

sevginin, alçakgönüllülüğün, imanın ve iyi niyetin kanuni meyvesi olarak gelecek. (321, 9 – 

11) 

 

Bölüm 35 - Düşüncelerin, Duyguların ve İradenin Gücü 

Düşünceleri Almak ve İletmek ve Onların Etkileri 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. İnsan gözüne görünmeyen ve insan bilimi yoluyla algılanamayan ve yaşamınıza etkisi olan 
güçler vardır. 

2. Bu güçlerin iyisi ve kötüsü vardır; birincisi size sağlık verir ve diğer güçler ise hastalıklara 
neden olurlar; onların aydınlık ve karanlık olanı vardır. 

3. O güçler nereden kaynaklanır? Öğrenciler, onlar ruhtan, akıldan ve duygulardan 
kaynaklanır. 

4. Dünyada insan olarak yaşayan ve fiziksel vücutsuz olarak (öbür dünyada) yaşayan ruhlar 
düşünürken titreşim iletirler; her duygu bir etki gösterir. Bu dünyanın o titreşimlerle dolu 
olduğundan emin olabilirsin. 

5. Şimdi insanın iyiliği düşünüp yaşadığı yerde şifalı güçler ve etkilerin olması gerektiğini ve 
insanın iyiyi, adaleti ve sevgiyi tanımlayan kanunların ve kuralların olmadığı yerde kötü 
güçlerin olması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. 

6. Bu güçlerin ikisi de havayı doldurur ve birbirlerine savaş açarlar; onlar insanların 
duygularını etkilerler ve eğer insanlar bunları birbirinden ayırmayı bilirlerse, iyi telkinleri kabul 
eder ve kötüleri reddederler. Ama insanlar zayıfsa ve iyi işler yapmada tecrübeleri yoksa, bu 
titreşimlere direnç gösteremezler ve onlarda kötülüğün kölesi olma ve onun egemenliğine 
yenik düşme tehlikesi vardır. (40, 58 – 63) 

7. Her ruhsal olan şey uzayda – size görünebilir veya görünemez – ışık kaynağıdır ve bu ışık 
güç, kudret ve ilhamdır. Onların sahip olduğu temizliğe ve yüceliğe göre fikirler, sözler ve 
eylemler ayni şekilde ışık verirler. Bir fikir veya eylem ne kadar yüceyse, onun titreşimleri ve 
verdiği ilham o kadar narin ve incedir. Materyalizmin köleleri için bunları algılayabilmek daha 
zor olsada, buna rağmen yüce düşüncelerin ve eylemlerin ruhi etkisi büyüktür. (16, 16) 

8. Eğer aklınıza ışıktan bir fikir gelirse, o fikir yararlı görevini yerine getirmek için hedefine 
ulaşır. Eğer iyi düşünceler yerine temiz olmayan düşünceler aklınızdan çıkarsa, onlar sadece 
ilettiğiniz yerde zarara neden olurlar. Size söylüyorum, düşünceler de eylemdir ve onlar 
vicdanınızda var olan kitapta yazılı kalacaklar. 

9. Yaptığınız işler iyi veya kötü olsun, insanlara dilediklerinizi çok defa geri alacaksınız. 
Kendinize kötülük yapmak insanlara beddua etmekten daha iyidir. 
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10. Ondan dolayı size “İkinci Devirde”: “Ektiğinizi biçeceksiniz” dedim; çünkü tecrübelerinizi 
bu yaşamda algılamanız gereklidir ve biçtikleriniz size ektiğiniz tohumların daha fazlasını 
vereceğini düşünün. 

11. Ah İnsanlık, Usta’nın öğretilerini ne düşünmeyi, ne de hissetmeyi ve yaşamayı istedin! 
(24, 15 – 18) 

12. Düşüncelerin gücünü algılamadığınızı söylemiş olmamın nedeni budur. Bugün size 
düşüncenin ses ve kulak, silah ve kalkan olduğunu size söylüyorum. Onlar yıktıkları gibi 
yaratırlar da. Düşünce birbirinden uzakta olanlar arasındaki mesafeyi kısaltır ve izini 
kaybettiklerini bulur. 

13. Savaş başlamadan önce silahlarınızı tanıyın. Her kim hazırlanmayı bilirse, güçlü ve 
yenilmez olacak. Ölüm silahlarını sallamanız gerekmeyecek. Silahınız temiz ve arınmış 
düşünceler ve kalkanınız ise iman ve insan sevgisi olsun. Sessizlikte bile sesiniz barışın 
mesajını tınlasın. (76, 34) 

14. Aklınızı pis düşüncelerle kirletmemeye dikkat ederek nöbet tutun. Akıl yaratıcıdır ve eğer 
kötü bir düşünceye sığınak verirseniz, sizi aşağı seviyelere çeker ve ruhunuz karanlığa 
bürünür. (146, 60) 

15. Bir büyük insan gurubunun birleşik düşünceleri kötü etkileri yenmeye ve putları sütun 
tabanından devirmeye muktedir olacaklar. (160, 60) 

16. Gelecekte düşünce yoluyla iletişimin büyük gelişmeye ulaşacağını bugün size garanti 
edebilirim; bu haberleşme yoluyla bugün milletleri ve dünyaları birbirinden ayıran birçok 
engel yok olacak. Eğer düşünce yoluyla Babanız´la bağlantı kurmayı öğrenirseniz ve ruhtan 
ruha diyalog sağlamaya ulaşırsanız, o zaman görünen veya görünmeyen, yanınızda olan 
veya olmayan, yakında veya uzaktaki kardeşlerinizle bağlantı kurmaya ne zorluk çıkarabilir? 
(165, 15) 

17. Mükemmel olmasalar da düşünceleriniz hep bana ulaşıyor ve dualarınızda iman olmasa 
da – o imanı hep muhafaza edin – dualarınızı duyuyorum. Bunun nedeni ruhumun bütün 
yaratıkların titreşimini ve duygularını algılamasından gelir. 

18. Ama bencilliklerinden ötürü birbirleri arasında mesafe tutan ve bugün içine bulaştıkları 
materyalizm yüzünden ruhsal yaşamdan uzak olan insanlar düşünceleri yoluyla insanlarla 
haberleşebilmeye hazırlıklı değiller. 

19. Fakat ruhunuzu eğitmeye başlamanızın gerekli olduğunu size söylüyorum. Buna ulaşmak 
için duyulabilir bir yanıt almasanız bile, ruhi yaratıklarla “konuşun”. 

20. Yarın, herkes vermeyi öğrendiği zaman, insanlar hayâlini bile edemediği daha da çok ruhi 
haberleşme işaretleri alacaklar. (238, 51) 

Duyguların, Dileklerin ve Korkuların Gücü 

21. Her an zihinsel ve ruhi titreşimler sizden çıkıyor, ama çoğunlukla bencillik, nefret, şiddet, 
kibir ve adi tutkuların ışığını saçıyorsunuz. İncitildiğiniz zaman, incitiyor ve hissediyorsunuz, 
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ama sevmiyorsunuz ve ondan dolayı da sevildiğiniz zaman, hissetmiyorsunuz. Böylece hasta 
düşüncelerinizle içinde yaşadığınız çevrenizi biraz daha fazla acılarla doyuruyorsunuz ve 
varlığınızı rahatsızlıkla dolduruyorsunuz. Fakat size söylüyorum: Her şeyi barışla, ahenkle, 
sevgiyle doyurun, o zaman mutlu olacaksınız. (16, 33) 

22. Sizi sevmeyenler hakkında asla kötü düşünmeyin ve sizi anlamayan insanlara 
öfkelenmeyin, çünkü çevrenizdeki insanlara hissettiğiniz en içten duyguyu bile 
düşüncelerinizle iletiyorsunuz. (105, 37) 

23. Şiddet yoluyla güçlü olmak isteyen insanları görüyor musunuz? Çok yakında onlar 
hatalarının farkına varacaklar. 

24. Ben onlara insanın sadece sevgi yaymak olan iyilik yoluyla gerçekten büyük ve güçlü 
olabileceğini göstereceğim. (211, 22 – 23) 

25. Yüzünüzü kaldırıp ümitle gülümsemek ve geleceğe korkusuzca, şüphesizce bakmak için 
imanınız eksiktir, çünkü ben senin geleceğindeyim. 

26. Sadece bunu düşündüğünüz için ne kadar sık hastasınız; çünkü her adımda musibet 
peşinizi kovaladığını ve ıstırabın pusuda beklediğini sanıyorsunuz. Sonra düşüncelerinizle 
karanlık güçleri kendinize çekiyorsunuz ve bu güçlerle fiziksel hayatınızı ve ruhsal 
yükselişinizi karartıyorsunuz. 

27. Fakat ben yeniden yaşama, hakikate, Sonsuza (Tanrı’ya) ve mükemmel barışa inancınızı 
alevlendirmek için ve ışığı kendinize çekmenizi öğretmek için de burada sizinleyim. (205, 28 
– 29) 

Tutkuları Yenme Eksikliği 

28. İnsan iki açıdan suçludur: Sırf onu en yüksek ruhsal öğretilerimi incelemeye engel olan 
gözündeki bantı düşsün diye çabalamadığı için değil, bilakis kendisinin ruhi gelişmesine 
engel olan ve onu fiziksel zevklere ayartan maddenin bağlarından kendisini kurtaramadığı 
için de suçludur. Onların neden bencil zevklerinin kölesi olduğu bundan dolayıdır ve o 
ruhunun şifa bulması için hiçbir şey yapmayan bir felçliye benzer. 

29. Her alanda çok sayıda dengesiz insanlar görüyorum, her yerde sadece zayıf insanlara 
rastlıyorum. Ve bu nerden kaynaklanır? İçinde bulunduğunuz pislikten çıkmak, sizi maddeye 
bağlayan bağların getirdiği uyuşukluğu yenmek için yeteri kadar cesaret ve irade gücüne 
sahip olmadığınızdan kaynaklanır. Ve bu bütün kötü alışkanlıklar ve bütün hataların 
kaynağıdır. 

30. Ama insan donatılmış olduğu irade gücünden faydalanmak istemiyor. O sınırsız kanun 
koyması gereken, en yüksek yönetmen olması gereken ve aklın desteğiyle – gücün güce, 
egemenliğin egemenliğe karşı – bir tarafta tutkular ve cinsel arzular, öbür tarafta akıl ve irade 
son ikisi savaşı kazanıncaya dek ve sizin özgürlüğe kavuştuğunuzu söyleyebildiğiniz ana dek 
savaşmasi gereken iradedir. 

31. O zaman büyük peygamberler, büyük aydınlar ve “üstün insan” olabileceksiniz. O zaman 
vahşi hayvanlarla birlikte yaşayabilecek ve sürüngenlerle oynayabileceksiniz. Çünkü size 
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doğrusunu söyleyeyim, o küçük kardeşlerinizden korkmanıza neden olan size sıkıntı veren 
hatalarınızdır. Ondan dolayı da o hayvanlar size saldırıyor. 

32. Fakat insanları gözetlemek için kendinize zaman ayırırsanız, vahşi kaplanlardan daha 

vahşi insanlar olduğunu ve o insanların kobra yılanından daha fazla zehirli olduklarını 

keşfedeceksiniz. (203, 3 – 6) 

 

IX. TANRISAL BİLGELİĞİN ÖĞRETİLERİ 

Bölüm 36 - İman, Hakikat ve İdrak  

Her Şeyi Yenen İman 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Zayıflığı, zavallılığı, sefaleti ve tutkuları yenmek ve şüpheyi bertaraf etmek için iman ve iyi 
eylemler kaçınılmazdır ki, imkânsız olanın üstünden gelen erdemlerdir; onların karşısında 
zorluklar ve ulaşılması imkânsız şeyler gölge gibi kaybolurlar. 

2. “İkinci Devirde” bana inananlara: “İmanın sana yardımcı oldu!” dedim. İmanın şifa verici 
gücü, değiştirici kudreti olduğu ve onun ışığı karanlığı yok ettiği için onu öyle açıkladım. (20, 
63 – 64) 

3. Ruhen gelişmeden hâlâ uzak olanlar bana: “Rab, sana inanıyorum, çünkü ben seni 
gördüm” demek için beni Jesus´un vücudunda görmek istiyorlar. Onlara: “Ne mutlu 
görmeden iman edenlere, çünkü onlar ruhen gelişmeleriyle beni kalplerinde hissetmiş 
olmanın ispatını gösterdiler” diyorum. (27, 75) 

4. İmanın ne olduğunu bilmenizi istiyorum öyle ki, ona sahip olanın eşi benzeri görülmemiş 
bir definenin sahibi olduğunu anlayın. 

5. Her kim bu iç ışıkla aydınlanmış olarak yaşarsa, dünya onu ne kadar yoksul bulsa da, 
kendisini asla hor görülmüş, terk edilmiş, zayıf veya yitik hissetmeyecek. Onun Babası’na, 
yaşama, hedefine ve kendisine inancı hayat mücadelesinde asla yıkılmasına izin 
vermeyecek. Ve ayrıca o hep büyük ve şaşırtıcı eserler bırakmaya muktedir olacak. (136, 4 – 
5) 

6. İman, sonsuzluğun güvenli limanına ulaşıncaya dek yolunuzu aydınlatan bir deniz feneri 
gibidir. 

7. İman, bugün bir adım ileri, yarın ise bir adım geri giden, acıya karşı savaşmak istemeyen 
ve sadece Baba’nın merhameti sayesinde ruhun zaferine inanan ılık ve korkak insanların 
imanı gibi olmamalıdır. 

8. İman, ruhun hissettiğidir, Tanrı’nın içinde olduğunun bilincidir, Tanrı’yı sevip Onu içinde 
hissetmeye sevinmektir ve insanın kardeşlerini sevmesidir. Baba’nın adaletine inancı öyle 
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büyüktür ki, insanların onu sevmesini beklemez, incitmeleri ve hataları affeder, ama 
liyakatleri yoluyla arınacağına inandığı için yarın ışıkla dolacağına inanır. 

9. İmanı olanda barış, sevgi ve iyilik vardır. 

 

10. O (imanlı insan) ruhen zengindir ve maddi dünyada bile; ama sizin kastettiğiniz zenginlik 
değil, gerçek zenginlik. (263, 12 – 16) 

11. Gerçek imanın varlığının ispatını şimdi size söylüyorum: Eğer kalp hayat sınavları 
saatinde ümitsizliğe kapılmazsa ve kritik anlarda barış ruhu doldurursa. 

12. İmanı olan benimle ahenk içindedir, çünkü ben yaşam, sağlık ve şifayım. Her kim 
gerçekten bu limanı ve bu deniz fenerini ararsa, mahvolmaz. 

13. Bu erdeme sahip olan insan biliminin ötesinde mucizeler yaratır, ruha ve daha yüce bir 
yaşama şahit olur. (237, 69 – 71) 

Tanrı’nın Hakikatini İdrak etmek 

14. Eğer kalp iyi imana sahipse ve akıl ön yargılardan ve belirsiz düşüncelerden özgürse, o 
zaman insan yaşamın değerini daha iyi bilir ve hakikat daha çok berraklıkla idrak edilir. Eğer 
insan buna karşın kalbinde şüphe ve kibir, aklında yanılgılar besliyorsa, her şey bulanık 
görünür ve ışık bile ona karanlık olarak görünür. 

15. Hakikati arayın, o yaşamdır, ama onu sevgiyle, alçakgönüllülükle, metanetle ve imanla 
arayın. (88, 5 – 6) 

16. Dua edin, Babanız´a duada sorun, o zaman derin düşüncenizde sonsuz ışığımın 
kıvılcımını alacaksınız. Bir tek anda bütün hakikati alacağınızı beklemeyin. Çoktan beri 
hakikati arayan, keşfeden ve onun gizemlerini çözmeye çalışan, fakat henüz özledikleri 
amaca ulaşamamış olan ruhlar vardır. 

17. Tanrı tarafından adanmış Christus size o yolu: “Birbirinizi sevin” diyerek gösterdi. Bu 
yüce sözün menzilini tasavvur edebiliyor musunuz? Eğer insanlar bu öğretiye göre 
yaşasaydılar, insanların hayatı tamamen değişmiş olurdu. Sadece sevgi tanrısal gizemlerin 
hakikatini beyan edebilecek, çünkü o sevgi yaşamınız ve bütün yaratılanların kaynağıdır. 

18. Israrla hakikati arayın, hayatın anlamını arayın, iyilik yapmayı sevin ve iyilikte güçlü olun 
ve yanlış, halis ve mükemmel olmayan şeylerin adım adım benliğinizden sıyrılıp düşeceğini 
göreceksiniz. Tanrı’nın merhametinin ışığına günden güne hassaslaşın, o zaman Rabbiniz´e 
bilmek istediğiniz ve en yüce hakikate ulaşmak için ruhunuzun ihtiyacı olan her şeyi direkt 
sorabileceksiniz (136, 40 – 42) 

19. İnsanlık bana ulaşamadığı için ben insanlığa uğrayan “sözüm”. Size vahiy ettiğim 
hakikatimdir, çünkü hakikat hepinizin dileğime göre gideceğiniz krallıktır. 



249 
 

20. Eğer ben size önceden birçok feragat eylemlerinde bulunmanız gerektiğini söylemezsem, 
hakikati nasıl keşfedeceksiniz? 

21. Hakikati bulmanız için bazen sahip olduğunuz şeylerden vazgeçmeniz ve hatta 
kendinizden feragat etmeniz gerekir. 

22. İçinde yaşadığı duvarları yıkmadığı sürece, bencil, materyalist ve vurdumduymaz insan 
hakikati göremez. Onun benim ışığımı yüz yüze görebilmesi için tutkularını ve zaaflarını 
yenmesi gerekir. (258, 44 – 47) 

23. Hakikati arayana ne mutlu, çünkü o sevgiye, ışığa ve iyiliğe susamış insandır! Arayın, 
böylece bulacaksınız, hakikati arayın ve o size doğru gelecek. Derin derin düşünmeye 
devam edin, ayrıca tanrısal bilgeliğin kitabına sorun, o size yanıt verecek, çünkü Baba ona 
ısrarla sorana karşı asla suskun veya vurdumduymaz değildir. 

24. Hakikati kitaplarda, hocalarda ve bilimlerde arayanların kaç tanesi sonuçta onu kendi 
içinde keşfedecek, çünkü her insanın içine sonsuz hakikatin tohumunu koydum. (262, 36 – 
37) 

25. Sizi dolandıramam! Ben asla sahtekârlık yapamam, kendimi karanlıkta gizlemiyorum. 
Hakikatim hep çıplaktır. Fakat insanlar ruhumun çıplaklığını göremiyorlarsa, o sadece onu 
görmek istemedikleri içindir. Hakikatimi size herhangi bir giyimle gizlemiyorum. Benim 
çıplaklığım tanrısal ve temizdir, benim çıplaklığım kutsaldır, onu uzayın bütün yaratıklarına 
göstereceğim. Bunun sembolü olarak dünyaya çıplak bir insan olarak geldim ve çıplak olarak 
sizden ayrıldım. 

26. Benimkiler arasında hakikatin egemen olmasını istiyorum, çünkü ben hakikatinizdeyim ve 
hakikatinizde olacağım. Aranızda sevgi olmasını istiyorum ve sevgim hep sizin sevginizde 
olacak. 

27. Sadece bir hakikat, bir gerçek sevgi vardır ve bu hakikat ve sevgi içinizdeyse, o zaman 
sevginiz ve hakikatiniz benim olacak ve benim hakikatim ve sevgim sizin olacak. (327, 33 – 
34) 

28. Işığım her ruhtadır. Şimdi siz ruhumun insanlara döküleceği devirde yaşıyorsunuz. 
Ondan dolayı hepinizin – alimler ve ayni şekilde bilgisizler, büyükler ve ayni şekilde küçükler, 
güçlüler ve ayni şekilde yoksullar – benim varlığımı yakında hissedeceğinizi size söylüyorum.  

29. Diğerleri gibi öbürleri de yaşayan Tanrı’nın hakikati karşısında sarsılacaklar. (262, 33 – 
34) 

Ruhsal ve Tanrısal Olanı Algılamak 

30. Ruhunda vicdanı olduğu için çocuklarımdan birisinin beni unutması imkânsızdır. O vicdan 
ruhumun ışığıdır ve o ışıkla er ya da geç beni tanıması gerekir. 

31. Bazıları için sözümün anlamını kavramak ve orada ışığı bulmak kolaydır, fakat diğerleri 
için sözüm bilmece gibidir.  
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32. Bu devirde herkesin mesajlarımın ruhi esansını anlayamadığını söylüyorum. 
Anlayamayanlar yeni devirleri beklemek zorunda kalacaklar öyle ki, ruhları vahiylerimin 
ışığına gözlerini açsınlar. (36, 4 – 6) 

33. Eğer size benim bilgeliğimin sizin olacağını söylüyorsam, dünyada bir kez yaşamış olmak 
size vahiy etmek istediklerimi bilmek için yeterli olabileceğini mi sanıyorsunuz? Gelişmenin 
uzun yolunu kat etmeden insanların bilimine ulaşamayacağınızı söylüyorsam, o zaman 
ruhunuz tamamen gelişmeden ruhi şeyleri daha da az algılayabilirsiniz. 

34. Ruhi gelişmeyi bilime karşı koymuyorum, çünkü bu yanılgı insanların yanılgısıydı, asla 
benim değil. Tam tersine size ruhaniyeti maddi yaşamla, insancıl şeyleri tanrısal şeylerle ve 
geçici şeyleri sonsuz şeylerle ahenk içinde tutmanızı öğretiyorum. Fakat insanın yaşamın 
yolunda gidebilmesi için önce vicdanınızın gösterdiği yolu bilmesi gerektiğini size 
açıklıyorum. Vicdanın kanunu Tanrı’nın ruhundan kaynaklanır. (79, 38 – 39) 

35. Siz çok aşağılara düştünüz ve çok ruhaniyetten uzaklaştınız ki, doğal olan bütün bunları 
doğaüstü sanıyorsunuz, çünkü o ruhsaldır. Tanrısal olana doğaüstü diyorsunuz ve ruhunuza 
ait olanları da ayni şekilde görüyorsunuz. Bu bir yanılgıdır. 

36. Bunun nedeni ise sizin sadece duyularınızın veya insani zekânızın kavrama gücü 
alanında olanların görmeniz ve algılamanızdır. Ve duyularınızın ve aklınızın ötesinde 
olanların doğaüstü saydığınız içindir. (273, 1) 

37. Hem bilginin ışığını doğada arayan insan, hem de bilgeliğimi ruhi vahiylerde arayan insan 
başka yollarda bulamadığı hakikatleri onları bulacağı yolu kendi ayağıyla kat etmekle 
bulmalıdır. Ondan dolayı ruhunuzu arka arkaya (birden fazla)  dünyada yaşamak için 
yolladım öyle ki, o ruh gelişmesiyle ve tecrübesiyle içinde olanı ve onun etrafını saran her 
şeyi keşfetsin. 

38. İsterseniz sözlerimi iyice sınayın, fakat yaşamı sonra o açıdan iyice okuyun ve inceleyin 
öyle ki, size söylediklerimin hakikati içerdiğini görebilesiniz. 

39. Sanki size bugün söylediklerimle geçmiş zamanlarda vahiy ettiklerim arasında çelişki 
varmış gibi görünecek, fakat bu çelişki yoktur. Yanılgıda olan insanlardır. Ama yakında 
herkes ışığa kavuşacak. (105, 54 – 56) 

Ruhi İdrakın Şartları 

40. Alçakgönüllülük ruhun ışığıdır ve buna karşın onun eksikliği karanlıktır. Kibir bilgisizliğin 
meyvesidir. Bilgi yoluyla büyük olan ve erdemlerinden ötürü seçkin olan insan gerçek 
sadeliğe ve ruhi alçakgönüllülüğe sahiptir. (101, 61) 

41. Bırakın bütün kötü düşünceler sizden sıyrılsın ve asil düşünceleri kendinize çekin. 
Mutluluk maddi şeylere sahip olanlarda değil, bilakis insanın ruhen idrak ettiklerindedir. İdrak 
sahip olmaktır ve sonra da uygulamaktır. 

42. Gerçek bilgiye sahip olan insanın ruhu alçakgönüllüdür ve sadece dünyevi bilgiye sahip 
olmaya çabalayan ve anlamadıklarını inkâr eden o insan dünyevi bilgelikten gurur duymaz. 
İçinde ilhamlı bilgiyi taşıyan her insan doğru zamanda vahiy almaya muktedirdir, ayni şekilde 
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o vahiyleri beklemekten anladığı gibi. Birçok insan kendisini bilge diye adlandırdı, fakat 
günden güne bütün ışığıyla parlayan güneş onlara bir gizem olarak kaldı. 

43.Birçoklari her şeyi bildiklerine inandılar, fakat size doğrusunu söyleyeyim, farkında 
olmadan yollarına çıkan karınca onlar için ayni şekilde anlaşılması imkânsız gizemle doludur. 

44. İnsanlar doğanın birçok mucizesini keşfedebilecekler, ama onu tanrısal sevginin yolunda 
yapmadıkları sürece, ruhun ölümsüz yaşamında var olan gerçek bilgeliğe ulaşamayacaklar. 
(139, 67 – 70) 

İnsanların Gerekli Bilinç Gelişmesi 

45. Başlangıçtan beri insanlığa özgür düşünme izni verdim. Fakat o hep köle kaldı – bazen 
kendi yobazlığından, diğer durumlarda da “firavunun” ve “imparatorun” yanlış dünya 
görüşüne köleliğinden.  İnsanlığın bu devirde ruhun ulaştığı özgürlük ve gözlerinin gördüğü 
aydınlık karşısında gözlerinin kamaşmış olması bundan dolayıdır. Çünkü onun ruhu bu 
özgürlüğe henüz alışmadı. 

46. İnsan idrak gücünü ruhaniyet için azalttı ve ondan dolayı da yobazlığın pençesine düştü, 
dolambaçlı yollardan gitti ve diğerlerinin iradesinin gölgesi gibiydi. 

47. O özgürlüğünü kaybetmişti, kendi efendisi değildi, ne de düşüncelerinin efendisi idi. 

48. Fakat hakikat arzusuyla özgürce sonsuzluğa doğru yükselmeniz için o zamanda zincirleri 
koparmanız ve kanatlarınızı açmanız gereken ışık devri geldi. (239, 4 – 7) 

49. İçinde yaşadığınız yüzyıl iki değerlendirme şekli gösterir: birincisi zekânın gelişmesi, 
ikincisi ise ruhi duraklama. 

50. Gerçekten tanrısal ışık aklınıza ışın saçar ve ondan dolayı size ilhamlarım gelir; onun 
meyveleri insanları şaşırtır, çünkü akıl şimdi özgürlük ve bilgi zenginliğini arzuluyor. İnsan 
doğayı incelemeye kendini veriyor, araştırıyor, keşfediyor, seviniyor ve şaşıyor, ama asla 
tereddütlü değil. 

51. Fakat her ne zaman onun ruhaniyete ve tanıdığı maddenin ötesindeki hakikate olan 
ilişkisini açıklığa kavuşturmak aklına gelirse, o ürkektir, bilinmeyenlere doğru, yasak sandığı 
şeylere ve (düşüncesine göre) sadece yüce ve Tanrı’nın gizemlerini çözmeye layık 
yaratıklara düşene doğru ilerlemek, onu korkutur. 

52. Burada o onu alçakta tutan irade yoluyla önyargıları yenmekten aciz, kendisini zayıf ve 
aptal gösterdi. Tamamen ters yorumların kölesi olduğunu burada gösterdi. 

53 Ruhi seviyede de gelişmediği sürece, insan zekâsının gelişmesi asla mükemmel 
olmayacak. Kendinizi sadece dünyevi yaşama adadığınız için ruhunuzun ne kadar çok geride 
kaldığını kavrayın. 

54. İnsan diğer insanların iradesinin kölesidir, büyünün, lanetlemenin ve tehditlerin kurbanı. 
Fakat insan bununla neye ulaştı? İnsanın sahip olması gereken en yüce bilgiyi kavramak ve 
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ona ulaşmak için kendi dileklerinden vazgeçmesi; hep anlamsızca bir gizem saydığı ruhsal 
yaşamı açıklığa kavuşturmak için kendi kendine engel olması. 

55. Ruhsal yaşamın insanlar için dünyada sonsuza dek bir gizem kalacağını mı 
sanıyorsunuz? Eğer öyle düşünüyorsanız, büyük bir yanılgıdasınız. Size doğrusunu 
söyleyeyim, kökeninizi ve ruhunuz hakkında hiçbir şey bilmediğiniz sürece, bilimde çok 
ilerlemiş olsanız da, bitkiler ve hayvanlar arasında zavallı bir dünyada yaşayacaksınız. 
Savaşlarınızla birbirinizi yok etmeye devam edeceksiniz ve ıstıraplar hayatınızı yönetmeye 
devam edecek. 

56. Eğer benliğinizde ne taşıdığınızı keşfetmezseniz ve çevrenizdeki insanlarda ruhi 
kardeşinizi fark etmezseniz, birbirinizi gerçekten sevebilir misiniz? Hayır, insanlık, beni 
tanıdığınızı ve izimden gittiğinizi söyleseniz bile. Eğer öğretimi üstünkörü anlarsanız, 
imanınız, idrakiniz ve sevginiz sahte olacak. (271, 39 – 45) 

57. İnsanlar bende bilgisizliğin boyunduruğundan kurtulmak için cesaret bulacaklar. 

58. Eğer insanlar yaşamın şartı, kökü ve temeli olan ruhi bilgiye sahip değillerse, dünyada 
barış olacağını ve savaşların sona ereceğini, insanların kendilerini yenileyeceğini ve günahın 
azalacağını nasıl bekleyebilirsiniz? 

59. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar hakikatimi anlayıp uygulamadığı sürece, varlığınız 
bu dünyada kayan kumun üstüne inşa edilmiş bir bina gibi olacak. (273, 24 – 26) 

60. Kendi içine doğru ilerlemediği, gizemini bilmediği ve kendi esas benliğini tanımadığı için 
insana kendisinin kendisine bir yabancı olduğunu söylüyorum. Fakat ona ben bu devirde 
uzun yıllar boyunca kapalı kalan, bütün gizemlerin orada muhafaza edildiği ve size hemen 
“İkinci Devirde” ruhumun ışığıyla aydınlığa kavuşturacağımı vaat ettiğim “kitabın” içeriğini 
öğreteceğim. 

61. Şimdi siz gerçekten kendinizi tanıyacaksınız ve ruhunuzun içine ulaşacaksınız. O zaman 
kim olduğunuz bilmeye başladığınızı söyleyebileceksiniz. 

62. İnsan kökünü, hedefini, görevini ve yeteneklerini ve onun etrafında yaşayan ve hareket 
eden bütün sonsuz yaşamı tanıyacak. Çevresindeki insanları artık o incitemeyecek, 
insanların varlığını tehlikeye atamayacak, ne de etrafındaki herhangi bir şeyi kirletebilecek, 
çünkü her şeyin kutsal olduğunu kavramış olacak. 

63. İnsan ruhunda olanı idrak edecek ve o zaman ruhun harika olduğuna ve Babası´nın 

sonsuzlukta (öbür dünyada) hazırlamış olduğu yurdun da mükemmel olması gerektiğinin 

berrak bir tasavvuruna ve inancına sahip olacak. (287, 4 – 6) 

 

Bölüm 37 - İncil’i Doğru Anlamak 

İncil’deki Sözlerin ve Vaatlerin Doğru Yorumu 

1. İnsanlar, Eski Antlaşma’mı keşfetmek için kendilerini ona verdiler. Bu arada İncil’i 
araştırırken kehanetlere ve vaatlere çok kafa yordular. O insanlar arasında öğretimin ruhi 
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anlamını bulanlar hakikate et çok yaklaşmış olanlardır. Çünkü inatla dünyevi ve maddi olarak 
onu yorumlayanlar ve vahiylerimin ruhsal anlamını anlamayanlar veya bulmak istemeyenler 
Mesih geldiği zaman onun gelişini başka bir şekilde düşünen ve kendisini gösterdiğinden 
başka türlü bekleyen tıpkı İsrail halkı gibi şaşkınlık ve hayâl kırıklığına uğramak zorunda 
kalacaklar. (13, 50) 

2. İnsanların ilk devirlerde adaletim hakkındaki yanlış düşünceleri gerçek bilgiye yer vermek 
için nihayet yok olacak. Tanrısal adalet sonunda Baba´da varlığını sürdüren mükemmel 
sevgiden kaynaklanan ışık olarak anlaşılacak. 

3. İnsanların intikamcı, gaddar, kinci sandıkları o Tanrı çocuklarının hakaretini affeden,  
günahkârları sevgiyle ikna eden ve hâkim olarak suç işleyenleri lanetlemek yerine onların 
kurtuluşu için yeni bir fırsat sunan kalbin derinliklerinden Baba olarak hissedilecek. 

4. İnsanlar, bilgisizliklerinden ötürü, öfkenin insani bir zayıflık olmasına rağmen, beni öfke 
hissedebilir sandıkları için, ne kadar çok kusur bende buldular! Peygamberler size “Rab´bin 
kutsal öfkesinden” bahsettiklerinde, şimdi size söylüyorum, o ifadeyi tanrısal adalet olarak 
anlayasınız. 

5. Eğer peygamberler bu şekilde insanlara konuşmamış olsalardı, “Birinci Devrin” insanları 
başka bir ifade şeklini anlamazlardı, ne de azgınlar veya ahlaksızlar peygamberlerin sözlerini 
ciddiye alırlardı. Elçilerimin ilhamları ruhen az gelişmiş o insanların beynini ve kalbini 
etkileyen sözlerle ifade edilmesi gerekliydi. (104, 11 – 14) 

6. “Birinci Devrin” Kutsal Yazıları İsrail halkının tarihini bir araya topladı ve o halkın 
çocuklarının isimlerini, başarılarını, hatalarını, iman eserlerini, zayıflıklarını, görkemini, 
düşüşlerini muhafaza etti öyle ki, o kitap her yeni nesile o halkın Tanrı’ya hürmette 
gelişmesini anlatsın. O kitap hem erdem ve adaleti seven, imanda güçlülüğe örnek olan 
patriklerin adını, hem de Tanrı halkını tehlikede gördüğü anda onların ağzıyla konuştuğu 
peygamberlerin ve geleceği gören vizyon görenlerin adını muhafaza etti. O kitap 
ahlaksızların, hainlerin, itaatsizlerin adını muhafaza eder, çünkü her olay, her örnek bir 
öğretidir ve bazen de semboldür. 

7. Jesus olarak insanlar arasında yaşadığım zaman, sadece gerekli olduğu zaman o 
yazıların özünü ve o eserlerin sembolik anlamını derslerimi öğretmek için kullandım, maddi 
ve içeriksiz olanları asla övmedim. Adil Habil´i hatırlattığımı, Eyüp´ün sabrını övdüğümü, 
Süleyman’ın bilgelik ve görkemini düşündüğümü hatırlıyor musunuz? Çeşitli fırsatlarda 
İbrahim’i hatırlatmadım mı, peygamberlerden söz etmedim mi, Musa hakkında size onun 
aldığı kanunu kaldırmak için gelmediğimi, bilakis o kanunu yerine getirmek için geldiğimi 
söylemedim mi? (102, 31 – 32) 

8. Size her çağda verdiğim Tanrı’nın vahiylerini incelemelisiniz, size konuştuğum mecaz 
anlamdaki dili anlamalısınız ve böylece ruhi duyularınızı hassaslaştırmalısınız öyle ki, hangisi 
Tanrı sözü, hangisi insan sözü olduğunu anlayasınız ve böylece benim talimatlarımın 
anlamını keşfedesiniz. 

9. Hem peygamberler yoluyla size yolladığım, hem de Jesus yoluyla bıraktığım veya “Üçüncü 
Devrin” konuşucuları yoluyla size verdiğim bu sözler – sadece ruhi açıdan doğru ve hakikate 
uygun şekilde sözümün yorumunu bulabileceksiniz. 
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10. İnsanlık bir kere kanunlarımın, öğretimin, kehanetlerin ve vahiylerin gerçek anlamını 
bulduğu zaman, varlığı hakkında en güzel ve en derin şeyi keşfetmiş olacak.  

11. O zaman insanlar gerçek adaleti tanıyacaklar ve kalpleri gerçek cenneti sezecek; sonra 
kefaret, arınma ve telafinin ne demek olduğunu da bileceksiniz. (322, 39 – 42) 

12. Geçmiş çağların Kutsal Yazıları bugün size tekrar ettiklerimi beyan edebilirlerdi; fakat 
insan hakikatimi sahte olarak yaymak için sahteleştirmeye cesaret etti. Ve böylece şimdi 
ruhen hasta, yorgun ve yalnız bir insanlıksınız. 

13. Ondan dolayı uyanma çağrım konuşucularım yoluyla duyulur, çünkü şaşkına dönmenizi 
istemiyorum. (221, 14 – 15) 

14. Eğer “İkinci Devirde” size vasiyet olarak bıraktığım elçilerimin yazıları sahteleşmiş olarak 
elinize geçtiyse, hangisi Jesus ´un gerçek sözleri olduğunu anlamanızı sağlayacağım. 
Ruhunuz sevgimin tanrısal konseriyle ahenk içinde olmayan şeylerin farkına varacak. (24, 
19) 

15. İnsan, ruhun ışığı olan vahiylerimden asla mahrum kalmadı; ama insan onları 
kavramaktan korktu. Şimdi size soruyorum: Eğer ruhaniyetten inatla uzak durursanız, hakikat 
ve sonsuzluk hakkında ne bilebilirsiniz? 

16. Onlar sadece tanrısal ve ruhsal şeylerden bahsetmelerine rağmen, Birinci ve İkinci 
Devirde size verdiğim vahiylerin maddi açıdan yorumuna bakın. Bakın, maddi tabiatı nasıl 
ruhsal şeylerle karıştırıyorsunuz, derin anlamlı olan şeyleri nasıl bir saygısızlıkla yüzeysel 
şeylere, yüce olanı ise adiye çeviriyorsunuz. Fakat neden bunu yaptınız? Tanrı’nın eserinde 
katkınız olması amacıyla öyle olmasını en çok sevdiğiniz için öğretilerimi maddi yaşamınıza, 
insani rahatlığınıza uydurmayı seçtiniz. (281, 18 – 19) 

17. Bu devirde size “İkinci Devirde” verdiğim öğretilerim ve birçok insanın anlamadığı ve 
diğerlerinin ise unuttuğu herkes tarafından anlaşılacak ve yeni talimatlarımdan dolayı 
uygulanacak. (92, 12) 

18. Kutsal Ruhumun ışığı hepinizin üstüne gelecek; fakat beni neden bir güvercin olarak 
tasvir ediyorsunuz? O resimler ve sembollere yeni öğrencilerim tarafından saygı 
gösterilmemelidir. 

19. Halk, öğretimi anlayın: “İkinci Devirde” Kutsal Ruhum Jesus´un vaftiz olması esnasında 
güvercin şeklinde kendisini gösterdi, çünkü o kuş uçuşuyla ruhun uçuşuna benzer, onun 
beyazlığı temizliği temsil eder ve onun uysal ve yumuşak bakışında masumiyetin yansıması 
vardır. 

20. Eğer insanların dünyada bildigi şekiller ve yaratıklar yoluyla açıklanmasaydı, Tanrısal 
olan şeyler bilgisiz insanlara nasıl anlatıla bilinirdi? 

21. Şu an size konuşan Christus kuzu olarak tasvir edildi ve Yuhanna bile beni kehanet 
vizyonunda da böyle gördü. Bu da bundan ötürüdür ki, eğer beni her eserimde ararsanız, 
bütün yaratılmış şeylerde hep yaşamın Yaratan’ının resmini bulacaksınız. (8, 1 – 13) 
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22. Eskiden size bir devenin iğne deliğinden geçmesi zengin bir cimrinin cennete 
gitmesinden daha kolay olduğu söyledim. Bugün size o kalplerin bencilliklerinden 
kurtulmalarını ve insanlara aktif sevgi göstermesi gerektiğini söylüyorum öyle ki, ruhları 
kurtuluşun dar yolundan geçebilsinler. İnsanın mal ve mülkten uzaklaşması gerekmez, bilakis 
sadece bencillikten kurtulması gerekir. (62, 65) 

23. Süleyman’ın tapınağına hayranlıkla bakan öğrencilerime: “Size doğrusunu söyleyeyim, 
bu tapınakta taş taş üstünde kalmayacak, fakat ben onu üç günde yeniden inşa edeceğim” 
dediğim zaman, kastettiğim tapınağımı şu anda yeniden inşa ediyorum. 

24. Bununla insanlara ne kadar görkemli görünürse görünsün, her dini seremoninin 
insanların kalbinden kaybolacağını ve onun yerine gerçek, ruhi tapınağımı inşa edeceğimi 
demek istedim. Şimdi “Üçüncü Devirdir”, yani tapınağımın inşasını bitireceğim üçüncü 
gündür. (79, 4) 

25. Tanrı’nın şekli yoktur, çünkü O´nun şekli olsaydı, tıpkı insanlar gibi sınırlı bir Tanrı olurdu 
ve o zaman O Tanrı olmazdı. 

26. Tanrı’nın “tahtı” mükemmellik, adalet, sevgi, bilgelik, yaratıcılık ve sonsuzluktur. 

27. Eğer ruh bilgelik ve sevgiyle kendisini yükseltirse ve böylelikle arınmasıyla hiçbir acı ve 
günah ona ulaşmazsa, “cennet” bir ruhun mükemmelleşme yolunda ulaşacağı en yüce 
mutluluktur. 

28. Peygamberlerim ruhsal yaşamdan söz ettikleri zaman, bazen onu insani şekillerle ve 
bildiğiniz nesnelerle dile getirdiler. 

29. Peygamberler tıpkı dünyadaki kralların tahtları gibi tahtlar, kitaplar, insan gibi yaratıklar, 
duvarları süslü saraylar, avizeler, kuzu ve birçok diğer cisimleri gördüler. Ama bugün bütün 
bunların tanrısal bir anlamı ve vahyi çevreleyen ve bir başka ve daha yüksek bir yaşamı 
kavramaya muktedir olmadığınız için size resim şeklinde ifade edilmesi gereken bir işaret, 
sembol olduğunu anlamalısınız. 

30. Bütün semboller yoluyla vahiy ettiğim benzetmelerimin ve talimatlarımın yorumunu doğru 
yapma zamanı şimdi geldi öyle ki, onun önemi ruhunuza girsin ve semboller yok olsun. 

31. Eğer bu idrake ulaşırsanız, imanınız hakikate dayandığı için gerçek bir iman olacak. (326, 
37 – 42) 

32. Eğer bütün davet edilenler ruhu besleyen yemeklerin sunulduğu Rab´bin sofrasına 
koşsaydılar, o zaman o sofra dopdolu olurdu; fakat davetlilerin hepsi gelmedi. 

33. Tanrı’nın verdiği iyiliklerin kıymetini bilmemek insanın bir özelliğidir ve insanların 
birçoğunun çağrınızı reddettiğini görmeniz ondan dolayıdır. 

34. Fakat size söylüyorum, soframa oturan ve benden öğrenmek için sözümü ısrarla dinleyen 
o az insanlar insan kitlelerine sözümün önemini, bu öğretinin anlamını bildirecekler ki, o 
sözler insanları sona ulaşmış olan dünyayı daha aydınlık ve gelişmiş bir dünyanın 
oluşmasına imkân sağlamak için yeniden inşa etmesine çağıracaklar. (285, 33 – 35) 
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Jesus Christus´un Elçi Yuhanna Yoluyla Vahyi  

35. Her şey Tanrı’da olan yedi mühürlü kitapta yazılıdır ve o kitabın varlığı insanlığa elçi ve 
peygamber Yuhanna tarafından vahiy edildi. 

36. O kitabın içeriğini sadece tanrısal Kuzu vahiy etti, çünkü ne yeryüzünde, ne de göklerde 
size sevginin, yaşamın ve Tanrı’nın adaletinin derin gizemlerini açıklayabilen adil bir ruh 
vardı. Fakat Christus olan tanrısal Kuzu yaşam kitabını kapatan mühürleri onun içeriğini 
çocuklarına beyan etmek için açtı. (62, 30) 

37. Yuhanna’nın kehanetler kitabı birkaçınız tarafından keşfedilmesi zor bir gizem olarak 
görülmesi ve diğer insanlar tarafından yanlış yorumlanmış olması, orada tasvir edilenleri 
anlayabilmek için insanlığın henüz yeteri kadar ruhi gelişmeye ulaşmamış olmasından gelir. 
Ve size söyleyebilirim ki, peygamberin kendisi bile ona verilen vahyi kavrayamadı. 

38. Yuhanna duydu ve gördü. Onu yazması emredildiğini duyduğu anda itaat etti, fakat o 
mesajın Yuhanna’dan sonra gelecekteki nesiller için olduğunu anladı. (27, 80 – 81) 

39. İnsanlar, sevgili öğrencimin yazılı olarak bıraktığına ne zaman önem verecekler? O 
vahyin yazılış tarzı acayip, anlamı gizemli ve sözleri sınırsız etkilidir. Onu kim anlayabilir? 

40. Yuhanna’nın vahyi ile ilgilenmeye başlayan insanlar onun derinliklerine dalıyor, anlam 
veriyor, inceliyor ve öğreniyorlar. Bazı insanlar biraz hakikate yaklaşıyor, diğerleri ise vahyin 
anlamını keşfettiklerini sanıp bütün dünyaya bildiriyorlar. Öbürleri ise incelemeye devam 
etmekten şaşkın veya yorgun ve sonuçta o vahyin Tanrı’dan gelme bir özü olduğunu inkâr 
ediyorlar. 

41. “Üçüncü Devrin” öğrencileri, şimdi size söylüyorum, eğer o vahyin gerçek anlamını 
kavramak için o kutsal tapınağa girmeyi arzuluyorsanız, ruhtan ruha duayla samimiyetiniz 
olması gerekir – tıpkı Yuhanna’nın sürgünde uyguladığı dua şekli gibi. 

42. Önce anlamalısınız ki, tanrısal vahiy, dünyevi şekiller ve resimler yoluyla tasvir edilmiş 
olmasına rağmen, insan ruhunun gelişmesinden, mücadelelerinden, ayartılmasından, 
düşüşlerinden, kutsallığını bozmasından ve itaatsizliklerinden bahseder. O vahiy benim 
adaletimden, krallığımdan, sevgi ispatlarımdan, insanlarla haberleşmemden, insanın 
uyanmasından, kendisini yenilemesinden ve sonuçta ruhta gelişmesinden bahseder. 

43. Orada size insanlığın ruhi yaşam gezisini vahiy ettim, onu devirlere ayırdım ki, ruhun 
gelişmesini daha iyi anlayın. 

44. Böylece öğrenciler, vahiy sizin ruhi yaşamınızla ilgili olduğu için onu ruhi bakış açısından 
incelemek ve görmek daha iyidir; çünkü siz onu sadece dünyasal olayların yoluyla 
yorumlamak isterseniz, birçokları gibi yanılacaksınız. 

45. Aslında birçok dünyevi olayların o vahiylerin gerçekleşmesi ile bir ilişkisi vardır ve 

gelecekte de ilişkisi olacaktır. Ama oradaki olaylar, işaretler, şekiller ve resimler hakikatimi 

anlamaya ve hedefinizi bulmaya, ruhi temizliğin yolunda bana yükselmenize yardımcı olsun 

diyedir. Elçim Yuhanna, insanlığa binlerce yıl önceden Rabbi’yle ruhtan ruha diyalog 

kurmakla parlak bir örnek bırakarak gitti. (309, 47 – 51) 
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Bölüm 38 - Tanrı’nın 3 Vahiy Zamanı ve Jesus Christus´un 7 Mühür 

Vahiy Çağı 

Tanrı’nın Vahiylerinin Ruhi Gelişmeyle Bağımlılığı 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. İnsanlığın (ruhi) gelişmesini üç devre ayırdım ve her üç devirde size ışığımda ayni 
dosdogru ve dar yol olan sevgi, hakikat ve adalet yolunu ruhun gelişmesi için gösterdim. 

2. Benimle ruhtan ruha bağlantı kurabileceğiniz size şimdi söylediğim bu devir gelinceye dek, 
size talimattan talimata, vahiyden vahye kılavuzluk ettim. İnsanlık “Birinci Devirde” benimle 
bu şekilde bağlantı kurabilir miydi? Hayır, o insanlık maddi ibadet şekliyle, ritüel ve 
seremonilerle, geleneksel bayram yemekleriyle ve sembollerle idare etmek zorundaydı öyle 
ki, tanrısal ve ruhsal olana kendisini yakın hissedebilsin. Bu beceriksizlikten ötürü ruhaniyete 
yaklaşmak, Tanrı’ya doğru yükselmek, adi olanı idrak etmek ve gizemleri açığa çıkarmak 
amacıyla her biri insanların ruhen geri kalmışlığına veya ruhi ilerleme seviyelerine göre dinler 
oluştu. Bu dinlerin bazıları diğerlerinden daha fazla hakikati içeriyordu, bazı dinler 
öbürlerinden daha fazla ruhaniyete sahipti, fakat dinlerin hepsi ayni amaca yönelikti. Ruhların 
yüzyıllar ve çağlar boyunca kat ettiği bu yoldur ve dinler bu yola işaret eder. Bu dinlerin 
bazıları çok yavaş ilerlediler, diğerleri ise olduğu yerde kaldılar, öbürleri ise yanılgıya düşüp 
kendilerini lekelediler. (12, 92, 92)  

3. Bugün size ruhen geliyorum ve size doğrusunu söyleyeyim: Bazıları benim size Birinci 
Devirde bugünden daha yakın olduğumu sanıyorlar. Onlar yanılıyorlar, çünkü her gelişimde 
size daha da çok yaklaştım. 

4. “Birinci Devirde” bir dağın üstünde size geldiğimi ve oradan taşa yontulmuş kanunumu 
yolladığımı hatırlayın. “İkinci Devirde” dağın doruğunu terk edip aranızda yaşamak için insan 
olarak ovalarınıza geldim. Bugünkü devirde size daha yakın olmak ve kendimi orada beyan 
etmek ve oradan insanlara konuşmak için kalbinizi evim yaptım. (3, 31) 

5. Şimdi vahiylerimi üç büyük devre ayırdığımı kavrıyor musunuz? 

6. Baba kanununu verdiği ve yeni bir devrin kapısını açacak olan Mesih´i vaat ettiği zaman, o 
insanlığın ruhen çocukluk yıllarıydı. 

7. Mesih olan Christus insan olarak geldiği zaman, insanlık ruhen gençlik çağındaydı. O 
insanlara daha yüce bir şekilde Baba´dan aldıkları ve uygulamayı beceremedikleri kanunu 
uygulamayı öğretti. Tanrı’nın “Sözü” Jesus´un ağzıyla konuştu ve böylece dünya mükemmel 
Usta’nın sevgi öğretisiyle Babası´nın sesini ve kanununu duyduğunu söylüyorum. 

8. Jesus´un kendisi insanlara “hakikatin ruhunu” insanlara yollayacağını bildirdi öyle ki, o ruh 
onlara anlamadıkları Jesus´un derslerini öğretsin. 

9. Evet sevgili halk, şimdi duyduğunuz bu sade ve alçakgönüllü söz, hakikatin ruhunun 
sesidir, benliğinize dökülen Tanrı’nın ruhi ışığıdır öyle ki, gözlerinizi yeni bir çağa açın. Size 
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Ustanız´ın bütün vahiylerini berraklıkla anlamanızı sağlayan bu ışık, insanlığı daha yüksek bir 
ruhi gelişme seviyesinde sürpriz yapan, yani Tanrı’nın vahiylerini anlamak için insanlık 
yetişkinlik çağına yaklaşırken, Babanız´ın ve Kutsal Ruh´un ışığıdır. 

10. Bu ışığın beyan ettiği her şeyde Baba’nın talimatını alacaksınız; çünkü “Söz” içimdedir ve 
Kutsal Ruh benim kendi bilgeliğimdir. (132, 10 – 15) 

11. Geçmiş devirlerde size böyle konuşmadım. “Birinci Devirde” kanun ruhunuzu aydınlattı; 
“İkinci Devirde” Christus insan kalplerini sevginin ışığıyla aydınlattı. Bugün Kutsal Ruh’un 
ışığı onu insani şeylerin üstüne yükseltmek için ruhunuzu aydınlatıyor. 

12. Ayni Tanrı’dan bu üç mesajı aldınız ve bunların arasından bir devir geçti. O devir 
ruhunuzun gelişmesi için gerekliydi öyle ki, yeni vahiyleri veya yeni talimatları kavramaya 
muktedir olun. 

13. Şimdi size neden “Kutsal Ruh’un öğrencileri” dediğimi anlayabilirsiniz. (229, 50 – 52) 

14. Eğer size ilk vahiylerde her şeyi söylemiş olsaydım, o zaman Usta Mesih´in size yeni 
talimatlar öğretmesi gerekmezdi, ne de bu devirde ruhsal yaşamın görkemlerini göstermek 
için Kutsal Ruh’un gelmesi gerekirdi. 

15. Ondan dolayı sanki öğretimin son sözüymüş gibi size eski devirlerde vahiy ettiklerime 
sarılmayın. 

16. İnsanlığa yeniden geldim ve uzun süre boyunca kendimi insan zekâsı yoluyla beyan ettim 
ve hâlâ size son sözümü henüz konuşmadığımı söyleyebilirim. 

17. Bilgeliğimin kitabında hep size eskiden vahiy edilmiş olanların anlamını açıklayan son 
sözü, yeni sayfayı arayın öyle ki,  gerçek öğrencilerim olabilesiniz. (149, 44 – 45) 

Tanrı’nın Üç Antlaşması 

18. Musa, Jesus ve İlyas – bunlar insanlara barışın, ışığın ve mükemmelliğin krallığına 
yükselmeye yardım etmek için Tanrı’nın işaretlediği yoldur. 

19. Tanrı’nın elçilerinin varlığını içinizde hissedin. Bu üç elçinin hiçbiri ölmedi. Onları yanılmış 
insanların yolunu aydınlatmak, onlara yardım etmek, düşüşlerinden kaldırmak ve onları 
güçlendirmek için yaşıyorlar öyle ki, insanlar suçlarının kefaret sınavlarına kendilerini 
sevgiyle adasın. 

20. Musa’nın Tanrı’nın ilhamı yoluyla dünyadaki eserini gerçekleştirdiğini idrak edin. 
“Tanrı’nın Sözü´nün” ona konuştuğu Jesus’un öğretisini etraflıca araştırın ve İlyas tarafından 
temsil edilen yeni vahyimin ruhi anlamını arayın. (29, 20 – 22) 

21. Eğer “İkinci Devirde” insan olarak doğmam bir mucizeyse ve fiziksel ölümümden sonra 
ruhi dirilişim bir başka mucizeyse, size doğrusunu söyleyeyim, o zaman bu devirdeki insan 
zekâsı yoluyla beyanım ruhi bir mucizedir. 
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22. Bu devirde kehanetlerim sonuna kadar gerçekleşecekler. Bir birlik teşkil eden size üç 
Antlaşma’mı bırakıyorum. 

23. Her kim eskiden Baba’yı sevgi, kurban ve af olarak bildiyse, o O´nu bu devirde 
mükemmel olarak tanısın öyle ki, O´nun adaletinden korkmak yerine, O´nu sevsin ve saygı 
göstersin. 

24. Eğer siz “Birinci Devirde” kanuna sadık kaldıysanız, o sadakat Tanrı’nın adaleti sizi 
cezalandıracağı korkusundandı. Bundan dolayı size “Sözümü” yolladım öyle ki, Tanrı’nın 
sevgi olduğunu idrak edin. 

25. Bugün size ışığım yanılmayın ve yolun sonuna ulaşıncaya kadar kanunuma bağlı kalın 
diye geliyor. (4, 43 – 47) 

26. Yeni talimatlarım size “İkinci Devirde” verdiğim talimatların tasdikidir, ama şimdikiler daha 
geniş kapsamlıdır. Düşünün: Eskiden insanların kalbine konuştum, şimdi ise onların ruhlarına 
konuşuyorum. 

27. Geçmişte size vermiş olduğum hiçbir sözümü inkâr etmiyorum – tam tersine onları yerine 
getirmek ve doğru yorumunu vermek için geliyorum. Ayni şekilde eskiden Jesus’ un kanunu 
kaldıracağına inanan Ferisilere: “Kutsal Yasa’yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz 
kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim” dedim. 
Tapınağın temeli olan ve üç devirde insanların kalbinde inşa edilmesi gereken ve benim 
dünyaya gelişimin bildirisi olan o kanunu ve peygamberlerin sözlerini nasıl inkâr edebilirdim? 
(99, 24 – 25) 

28. Bugün size yine: “Ben yolum, hakikatim ve yaşamım” diyorum ve eğer sözümün anlamını 
bu devirde ararsanız, o sözde sonsuz sevgi kanununu bulacaksınız ki, o yol size dünyada 
çizdiğim yoldu. 

29. Eskiden birçok insan Christus´un yolu şaşırdığına ve kanunu sahteleştirdiğine inanıyordu. 
Ondan dolayı da Jesus´a karşı kovuşturma yaptılar. Fakat hakikat güneş ışığı gibi karanlığı 
hep yok eder. Şimdi sözüme yeniden savaş açılacak, çünkü bazı insanlar sözlerimin 
anlamında çelişki, belirsizlik ve yanılgılar bulduklarına inanıyorlar. Ama sözümün ışığı 
yeniden bu devrin karanlıklarını aydınlatacak ve insanlık size vahiy ettiğim yol ve kanunun 
eskisi gibi ayni olduğunu ve hep ayni olacağını idrak edecek. (56, 69 – 70) 

30. Bu talimat sonsuz yaşamın yoludur; bu öğretide yükseltici bir gücü ve mükemmelliği 
keşfeden herkes, onları size dünyada yaşadığım yıllarda öğrettiklerimle birleştirmeyi bilecek, 
çünkü onların (ikisinin) özü aynidir. 

31. Öğretilerimdeki hakikati bulamayanlar, hatta bu öğretinin Jesus’un öğretisi gibi ayni 
hedefe götürmediğini garanti bile edebilecekler. İncil’in yanlış yorumu yoluyla gözleri 
körleşmiş ve dini yobazlıktan şaşkın ruhlar hemen bu vahiylerdeki hakikati 
kavrayamayacaklar. Onlar dünyevi görüşlerinden kurtulmak için sınavlı yolları kat etmek 
zorundalar. O dünyevi görüşler size birbirinizi sevmeyi öğreten kanunumu anlamaya ve 
uygulamaya engel oluyorlar. (83, 42 - 43) 

32. Birçok insan boşuna bu öğretinin yeni olduğunu veya geçmiş devirlerde verilmiş olan 
Tanrı’nın vahiyleriyle ilişkisi olmadığını söyleyecekler. Size bu devirde insan zekâsı yoluyla 
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söylediğim her şeyin kökeninin ve temellerinin size Birinci ve İkinci Devirde bildirilen 
vahiylerde olduğunu garanti ediyorum. 

33. Fakat size sözünü ettiğim şaşkınlık, vahiyleri yorumlayan insanların o yorumların insanlar 
tarafından kabul edilmesini sağladıkları ve bu yorumların bir kısmı doğru, diğer kısmı ise 
yanlış olduğu için, gelecek. O şaşkınlık insanlar öğretilerimin ruhi ışığından mahrum 
bırakıldığı ve sahteleşmiş şekilde onlara verildiği için de olacak. Ondan dolayı insanların 
çoğu bugün bunun hakikatin ışığı olabileceğini reddettiler – ışığım sizi bilgisizliğinizin 
karanlığından kurtarma zamanı geldiği için – çünkü onların fikrine göre size eskiden 
öğrettiklerimle bunlar denk değilmiş. 

34. Hiçbir sözümün kaybolmadığını ve bu devrin insanlarının size gerçekten geçmiş 
devirlerde söylediklerimi öğreneceklerini size garanti ediyorum. Dünya spiritüalizmi öğrendiği 
zaman, “Gerçekten bunların hepsini Jesus çoktan söyledi!” diyecek. 

35. Size söylenmiş olan hakikatlerin sadece temelini bildirmiş olsam da, gerçekten size 
çoktan her şeyi söyledim. Size yavaş yavaş onları kavramayı öğrenin diye bıraktım, çünkü o 
devirde insanlık size şimdi detaylarıyla gösterdiğim her şeyi anlamaya muktedir değildi. (155, 
24 -27) 

Üçüncü Devir 

36. Bu insanlığı ruhen birleştirecek olan dersi öğrettiğim “Üçüncü Devirdir”, çünkü dillerin, 
ırkların ve ideolojilerin artık insanların birleşmesine engel olmaması dileğimdir. İnsanların 
sahip oldukları ruhu ayni ruhi esanstan yarattım ve onların damarlarında dolaşan kanlarının 
bileşimi hepsinde aynıdır. Ondan dolayı onların hepsi aynıdır, bana layıktır ve onların hepsi 
için ben yeniden geldim. (95, 9) 

37. İnsanların yaşayacağı değişmeler öyle büyük olacak ki, o size dünyanın sona erdiği ve 
yeni bir dünyanın doğuşu gibi gelecek. 

38. Her zamanda insan yaşamı yüzyıllara ve çağlara bölündüğü ve o çağların her biri bir şey 
yoluyla kendisini markaladığı gibi – ister keşifler, isterse Tanrı’dan aldığı vahiyler olsun, ister 
insanların sanat adını verdiği güzellik duyusunun gelişmesi veya bilimi olsun – şimdi 
başlayan ve hemen seher vakti gibi ortaya çıkan zaman, devir ruhi yeteneklerin gelişmesiyle 
kendisini belli edecek – benliğinizin bu ruhi yeteneklerini bu kadar çok musibete maruz 
kalmamanız için geliştirmeniz gerekirdi, ama siz o gelişmeyi hep ertelediniz. 

39. Eğer insan ruhaniyette gelişirse, ruhi yeteneklerini geliştirirse ve vicdanın dikte ettiği 
kanunu yürürlüğe girdirirse, insan yaşamının tamamen değişebileceğine inanmıyor 
musunuz? 

40. Yakında bütün milletler Tanrı’nın her çağda insanlara konuşmuş olduğunu ve insanların 
Tanrı’ya doğru yükselebilmeleri için tanrısal vahiylerin Rab’bin insanlara indirdiği merdiven 
olduğunu anlayacaklar. 

41. Bazı insanlar bu yeni zamana ışık devri adını verecekler, diğerleri ise Kutsal Ruh’un 
devri, öbürleri ise hakikat devri diyecekler. Fakat size o devrin ruhi gelişme, ruhi yenilenme 
ve rehabilite olacağını söylüyorum. 
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42. İnsanların kalbinde yaşamayı uzun zamandan beri dilediğim bu devirdir, fakat insanlar 
ona karşı sürekli savaştı ve onlar tarafından yıkıldı ki, o devrin aydınlığı herkes tarafından 
görülecek ve ışığı Tanrı’nın bütün çocuklarını birleştirecek: bazılarını kabul edip diğerlerini 
reddeden, kendi hakikatini beyan eden ve diğerlerinkini yalanlayan, istediğini kabul ettirmek 
için uygunsuz silah kullanan, ışık yerine karanlık getiren bir din olmayacak. (135, 53 – 54, 57 
– 59) 

43. Bu insan ruhunun kendisini materyalizmin zincirlerinden kurtarması gereken “Üçüncü 
Devirdir”. Bu devir, insan tarihinde dünya görüşlerinin en büyük savaşını getirecek. 

44. Ahlaksızlık, bencillik, gurur, kötü alışkanlıklar, yalan ve hayatınızı karartan her şey kırık 
putlar gibi ona tapanların ayaklarının dibine alçakgönüllülüğe yer açmak için düşecek. (295, 
64 – 65) 

Kurtuluş Tarihinin Yedi Mühür Çağı 

45. Dünyada ilk ruhi gelişme etabını Baba’nın ilk hizmetkârı olan ve O´na ilk kurbanı yakıp 
sunan Habil temsil eder. O (Habil) kurbanın sembolüdür. Kötülük ona karşı geldi. 

46. İkinci etabı Nuh temsil eder. Nuh imanın sembolüdür. Tanrı’nın ona verdiği ilham yoluyla 
gemi yaptı ve insanları kurtarmak için gemiye aldı. Nuh´a karşı millet şüphesi, alaycı tavrı ve 
düşmanca düşünceleriyle başkaldırdı. Fakat Nuh kendi imanının tohumun bıraktı. 

47. Üçüncü etabı Yakup temsil eder. Yakup gücü sembolize eder, o güçlü İsrail´dir. O göğe 
kadar yükselen hepinizin “Tanrı’nın sağında oturmak için” o yolla yukarıya çıkacağı ruhi 
merdiveni (rüyasında) gördü. Yakup´a karşı Tanrı’nın meleği onun gücünü ve metanetini 
sınamak için güreşti.  

48. Dördüncü etap Musa tarafından sembolize edilir. Musa kanunu temsil eder. O üstünde 
her devrin insanları için yazılı levhaları gösterdi. Sonsuz imanıyla kurtuluş yolundan vaat 
edilen ülkeye halkını özgürlüğe kavuşturup götüren o idi. Musa kanunun sembolüdür. 

49. Besinci etap size her devirde konuşmuş olan ve konuşmaya devam edecek olan Jesus, 
“tanrısal Söz”, kusursuz Kuzu tarafından temsil edilir. Jesus sevgidir, insanlardan ötürü 
insanlar arasında yaşamak için insan oldu. İnsanların acılarını yaşadı, insanlara kurbanın, 
sevginin, merhametin yolunu gösterdi ki, insan bu yolla bütün günahlarından arınmayı 
başarsın. Usta olarak insanlara basit koşullar altında yaşamasına rağmen, nasıl sevgiyle 
yaşandığını, kendini feda etme derecesine kadar severek, affederek ve kutsayarak 
ölündüğünü öğretmek için geldi. Jesus beşinci etabı temsil eder ve O´nun sembolü sevgidir. 

50. Altıncı etabı İlyas temsil eder. İlyas Kutsal Ruh’un sembolüdür. O “ateşten arabasıyla” 
gelip bütün milletlere ve sizin bilmediğiniz, ama benim bildiğim dünyalara ışık getirir, çünkü 
ben bütün dünyaların ve yaratıkların Babası´yım. Bu sizin içinde yaşadığınız İlyas’ın etabıdır. 
Sizi aydınlatan onun ışığıdır. O gizli kalan, ama bu devirde beyan edilen ögretilerin 
temsilcisidir. 

51. Yedinci etap Baba’nın kendisi tarafından temsil edilir. O son hedef, gelişmenin doruk 
noktasıdır. O rahmet etabıdır, yedinci mühür. 
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52. Böylece yedi mührün gizemi çözüldü. Neden size şu anki etabın altıncı mühür olduğunu 
söylemem bundan dolayıdır. Çünkü onların beş tanesi geçti, altıncısı şimdi açıldı ve yedincisi 
hâlâ kapalıdır ve içeriği henüz bildirilmedi, o etabın size gelme zamanı henüz gelmedi. Ama 
o etap geldiğinde rahmet, mükemmellik ve barış egemen olacak. Ama ona ulaşmak ve 
insanlık ruhunu arıtmak için insanlar ah ne kadar çok gözyaşları dökmek zorunda kalacaklar! 
(161, 54 – 61)  

53. Yedi mühürlü kitap hayatınızın hikâyesi, dünyada bütün savaşlarla, tutkularla, 
tartışmalarla gelişmenizdir ve sonuçta iyiliğin, adaletin, sevginin, ruhi gelişmenin 
materyalizmin tutkularına egemen olmasıdır. 

54. Her şeyin ruhi ve sonsuz hedefe götürdüğüne gerçekten inanın öyle ki, her derse hak 
ettiği doğru yeri ayırın. 

55. Altıncı mührün ışığı sizi aydınlattığı sürece, o etap tartışmaların, özverinin ve arınmanın 
zamanı olacak, fakat o etap bittiği zaman, size yedinci mührün vahiylerini getiren yeni bir 
etaba girmiş olacaksınız. Nasıl bir memnuniyet ve neşeyle ruhu temizlenmiş ve hazırlıklı 
olanlar tarafından yeni etaba girilecek. Altıncı mühür aydınlattığı sürece ruh ve beden 
arıtılacak. (12, 53 – 55) 

56. Cennette mühürlenmiş olan kitap altıncı bölümde açıldı. O yedi mühürle bilgelik ve yargı 
içeren kitaptır. Size olan sevgimden dolayı onun derin öğretilerini vahiy etmek için mühürleri 
açıldı. 

57. İnsan beş etap boyunca tanrısal soluğun ruha verdiği cesaretle dünyada yaşadı. Buna 
rağmen insan yaşamın ruhi anlamını, varlığının amacını, hedefini ve benliğinin özünü 
kavramadı. Her şey aklı ve ruhu için anlaşılması imkânsız bir gizem, içeriğini açıklayamadığı 
mühürlü bir kitaptı.  

58. Belli belirsiz ruhi yaşamı sezdi, ama gerçekten insanları Tanrı’ya yaklaştıran gelişmenin 
merdiven basamaklarını bilmeden. Dünyadaki çok yüce görevini bilmedi ve ruhuna ait olan 
erdemleri ve yetenekleri mücadelelerde zafer kazanmak, insani sefaletin üstüne çıkmak ve 
sonsuz ışıkta yaşamak için ruhen mükemmelleşmeyi bilmedi. 

59. Dünyada var olan ve kötülüklerin kökeni olan bilgisizliğin karanlığından kurtarmak için 
Tanrısal “kitabın” açılması ve içeriği insanlara gösterilmesi gerekliydi. Bu kitabı kim 
açabilirdi? Teolog mu, bilim adamı mı, yoksa felsefeci mi? Hayır, hiç kimse, adil ruhlar bile 
onun içeriğini size beyan edemezlerdi, çünkü o kitabın sakladığı Tanrı’nın bilgeliğiydi. 

60. Sadece Christus, “Söz”, sadece O, tanrısal Sevgi onu yapabilirdi; ama o zaman da ruhi 
varlığımın parlaklığından gözleri kamaşmadan, insanların tanrısal mesajı almaya muktedir 
olana dek, beklemek gerekliydi. Böylece insanlık Tanrı’nın bilgelik kitabının insanlar için 
sakladığı gizemleri tanımak için uygun gelişmeye ulaşmak amacıyla beş etap boyunca 
sınavlardan, öğrenimlerden, tecrübe ve gelişmelerden geçmek zorundaydı. 

61. Tanrı’nın kanunu, O´nun Christus yoluyla verdiği tanrısal sözü, bütün peygamberlerin, 
elçilerin ve delegelerin sözleri insanların Tanrı’nın verdiği vaade inancı ayakta tutan 
tohumdu. O vaat hep insanlara ışık, kurtuluş ve adaleti bildirdi. 
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62. Şimdi beklenen büyük vahiy zamanı geldi. Onun yardımıyla yüzyıllar boyunca beyan 
ettiğim her şeyi anlayacaksınız. Babanız´ın kim olduğunu, kim olduğunuzu ve varlığınızın 
nedenini bileceksiniz. 

63. Bu devir, ruhi gelişmeye ulaştığınız, hayat sınavlarından geçtiğiniz, tecrübe edindiğiniz, 
define odalarımda hazırlanmanızın beklentisiyle muhafaza edilmiş olan ruhumdan ruhunuza 
bilgeliğin ışığını alabileceğiniz devirdir. İnsanlık, mesajımı almak için gerekli gelişme 
seviyesine ulaştığı için ona ışığımın ilk ışınını yolladım. Bana konuşucu olarak hizmet eden 
eğitim görmemiş ve basit insanları ilhamımın verdiği vecitle konuşturan bu ışın buradadır. 

64. Bu ışığın ışını sadece bir hazırlıktı, tıpkı yeni bir günün gelişini gösteren seher vaktinin 
ışığı gibi. Daha sonra ışığım size tamamen gelecek, varlığınızı aydınlatacak ve bilgisizliğin, 
günahın ve sefaletin en son gölgesini bile aydınlatacak. 

65. Sonsuzlukta hayran olduğunuz bu devrin seher vakti insanlığın ruhsal yaşamında 
başlayan altıncı etaptır – ışığın, vahiylerin, eski kehanetlerin gerçekleşmesinin ve unutulmuş 
vaatlerin etabıdır. Adalet dolu mesajı, açıklaması ve vahyiyle onun çözülmesiyle içeriği 
ruhunuza dolan o altıncı mühürdür. (269, 10 – 18)  

66. Öğrenciler, kalbinizin erdemlerinin ruhunuzun çıplaklığını örtmesini istiyorum. İkinci 
Devirde vaat edilen teselli edici ruh size böyle konuşuyor. 

67. Baba, insanlığı üzecek olan acıları ve sınavları ve insanların ulaşacağı ahlaksızlığın 
derecesini biliyordu. Teselli edici ruhun gelişi sizin için altıncı mührün çözülmesi demektir, 
yani insan (ruhunun) gelişmesinde yeni bir etap demektir. O andan itibaren bütün insanlar 
için tanrısal yargı yürürlüktedir; her yaşam, her iş ve her adım çok sert yargılanacak. O bir 
çağın sonudur, ama yaşamın sonu değildir. 

68. O günah devirlerinin sonudur ve Tanrı’nın kitabının altıncı mührünün bütün içeriğinin 
insan ruhlarının üstüne dökülmesi gereklidir ve o insanları uyuşukluklarından zorla 
uyandırması gerekir öyle ki, insanlık faaliyete geçip ruhunun ahengini bütün yaratıklarla 
yaşasın ve kendisini Tanrı’nın Kuzu´sunun altıncı mührü açacağı zamana hazırlasın, çünkü o 
devir insanlara acıların kâsesinin son tortusunu, ama ayni zamanda hakikatin sevginin ve 
Tanrı’nın adaletinin zaferini de getirecek. 

69. İnsanların bu devirde hazırlanmasını istiyorum öyle ki, son mühür çözüldüğü zaman, 
insanlar onun bilincinde olsun ve yeni vahiylerin içeriğini duymak ve anlamak için acele 
etsinler. Milletlerin ve halkların o günlerin acılarına dayanabilmek için güçlü olmalarını 
istiyorum. 

70. O devrin sınavlarını geçmesini bilenlere kutsanmış diyeceğim ve onlara metanetlerinin ve 
benim gücüme imanlarının ödülü olarak onları yeni bir insanlığın anne-babası olarak 
(dünyada sağ) bırakacağım. (111, 10 – 11) 

71. Yedinci mühür diğer altı mühürle sona erdiği zaman, Tanrı’nın insanların eylemlerini 

yargılaması olan o kitap da baştan sona kadar kapalı kalacak. Sonra Rab orada ölülerin 

dirilmesi, baskıya uğrayanların özgürlüğe kavuşması, günahkârların yenilenmesi ve iyiliğin 

kötülüğe karşı zaferini yazmak için yeni, yazılmamış bir kitap açacak. (107, 20) 
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Bölüm 39 - Dünyevi ve Ruhi İsrail & 144000 Kişi                             

İsrail´in Tarihi Görevi ve Başarısızlığı 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer insanlar içlerindeki vicdanlarının onları uyardığı Tanrı’nın 
kanununa bağlı kalmış olsalardı, o zaman size önder ve peygamber yollamak gerekmezdi, 
ne Rabbiniz´in size aşağıya (dünyaya) gelmesi ve hatta “Birinci Devirde” kanunumu bir taşa 
yontmam gerekirdi veya ne de insan olup çarmıhta “İkinci Devirde” ölmem gerekirdi. 

2. Eğer bir millet oluşturduysam ve o millete lütuflar yağdırdıysam, onu kendisini yükseltsin 
ve diğer milletleri aşağılasın diye yapmadım, bilakis o millet gerçek Tanrı’ya karşı bağlı olsun 
ve insanlar arasında kardeşlik örneği olsun diye yaptım. 

3. O milleti benim dileğimin bir aleti olsun ve vahiylerimin habercisi olsun diye seçtim, öyle ki, 
o millet herkesi benim kanunuma göre yaşamaya davet etsin ve bütün insanlık sonuçta 
Tanrı’nın tek bir milletini oluştursun. 

4. O benim oluşturduğum seçkin bir halk olmasına rağmen, bu halk çok acı çekti, çünkü o 
mirasın sadece kendisi için olduğuna inandı, Tanrı’nın diğer pagan milletlerin de Tanrısı 
olabileceğine inanmadı, diğer milletleri yabancı olarak gördü ve Baba’nın o millete emanet 
ettiklerinden pagan milletlerin paylarını almalarını sağlamadı. Ben o milleti sadece belli bir 
süre için diğer milletlerin ahlaksızlıklarına ve materyalizmine bulaşmasınlar diye diğer 
milletlerden ayırdım. 

5. Fakat seçtiğim millet kendisini bencilliğiyle izole ederek büyük ve güçlü olduğuna 
inandığında, onun büyüklük ve gücünün yanıltıcı olduğunu ispat ettim ve diğer milletlerin o 
millete saldırıp köle olarak sürgüne götürmelerine izin verdim. O milletin Efendisi olmayı teklif 
etmeme rağmen, krallar, firavunlar ve Sezarlar onların efendisiydi. 

6. Baba, sonsuz sevgisiyle halkına özgürlüğü vermek ve onun misyonunu hatırlatmak için 
kendisini yeniden beyan etti. Ve bu devirde ona sevgi ögretilerimi vermek için geliyorum, 
fakat sadece benim bakışım Kutsal Ruh´un ışığını alsın diye çağırdığım ve topladığım 
insanlık arasındaki İsrail´in çocuklarını keşfedebilir. 

7. Kendimi ruhunuza beyan ettim, çünkü size tabiat yoluyla ve sizin mucize dediğiniz maddi 
görünme yoluyla konuştuğum devir çoktan geçti. Bugün beni ruhunuzla hissedebilirsiniz, tıpkı 
kalbinizin içinde olduğu gibi. 

8. Bu devirde Filistin vahiylerimin şahidi olmadı, çünkü aradığım belli bir yer değil, 
ruhunuzdur. Ben “ruhi açıdan” İsrail halkını arıyorum, devirler boyunca merhametimden ötürü 
ruhsal tohuma sahip olan milleti, fiziksel açıdan İsrail halkından olanları değil. (63, 64 – 69) 

Yahudi Halkının Dünyevi ve Ruhi Açıdan Bölünmesi 

9. Baba’nın dünyadan Jesus olarak gitmesinden sonra, onların atalarına emanet ettiği 
milletinin topraklarını ellerinden alması gerekiyordu. 
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10. Birisine o topraklar kefaret olarak ellerinden alındı, diğerlerine ise ödül olarak, çünkü 
Kenan toprakları, geçmişin şirin Filistin´i sadece ruha vaat edilen ülkenin kopyası olarak 
benim tarafımdan hazırlanmıştı. O halkın mülkleri elden alındığı zaman, materyalist Yahudi 
dünyada vatansız kaldı, fakat diğerleri, varlığımı hisseden bana sadıklar geçmiş devirlerin o 
mirasını kaybetmiş olmanın acısını duymadan, dileğime amade kaldılar, çünkü onlara 
Baba’nın yeni bir lütfu emanet edildiğini biliyorlardı: O´nun sözünün, tanrısal sözün kurban 
olmasının ve kanının mirası.   

11. Halkım İsrail´in çoktan Üçüncü Devirde yaşadığı bugünkü devirde onu hâlâ ikiye 
bölünmüş olarak görüyorum. Birisi materyalistleşmiş, başına buyruk telafi olarak dünyanın 
mallarıyla zenginleşmiş ve dünyanın temellerini titreten bir halk, çünkü gücünü, yeteneklerini 
ve Tanrı’nın onların ruhlarına yağdırdığı lütufları kendisine hizmet ve büyüklüğü için kullandı. 

12. Kendi materyalizminin sınırları içinde bilimde, iradesinde ve zekâsında o halkın nasıl 
gücünü gösterdiğine bakın. Kalbinin derinliklerinde eskiden çektiği açlıkları, köleliği ve 
aşağılanmayı muhafaza ediyor, fakat bugün güçlü ve gururlu olarak diğer milletleri 
aşağılamak, gücüyle korkutmak ve egemen olmak için ayağa kalkıyor. Bugün onun kendisi 
tok ve milyonlarca aç insanlara, büyük köle kitlelerine, kendi paralarının, güçlerinin, 
bilimlerinin ve itibarlarının kölelerine memnuniyetle bakıyor. 

13. Fakat halkımın metanetli ve sadık, varlığımı hep hissedebilen, gelişimi insanlar arasında 
hep fark eden, vahiylerime inanmış olan ve her şeye rağmen bana itaat edip vazifelerini 
yerine getirmiş olan diğer parçasını da görüyorum.  

14. O halkın diğer parçası bu devirde insan zekâsı yoluyla verdiğim beyanlarımın şahidi olan 
sadece siz değilsiniz, çünkü ruhi İsrail halkının bir parçası bütün dünyaya dağıldı ve onların 
hepsi benim şefkatli sevgimi alıyor, yanlarındaki varlığımı hissediyor, ekmeğimden besleniyor 
ve nereden ve nasıl geleceğimi bilmeden beni bekliyor, ama yine de bekliyor. 

15. Fakat nasıl geldiğimi ve kendimi nasıl beyan ettiğimi bilenler, gelecek zamanlara hazırlık 
yapmış olanlar o halkın on iki oymağından benim tarafımdan seçilmiş olan 144000 seçkininin 
bir parçasını teşkil edenler sizsiniz – Üçüncü devrin büyük savaşında çok sayıdaki İsrail halkı 
önünde 144000 başkan gibi lider olacak kişiler.  

16. Halkımın hep bölünmüş kalacağını mı sanıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim: Hayır! 
Size talimatlar, ışık ve sınavlar geldi, onlar için de adaletim ve ayni şekilde musibetler geldi. 
Büyük adımlarla ruhlarının uyanması için şimdi onlara önderlik ediyorum ve benim dünyaya 
üçüncü gelişimi bir an için mutlaka inkâr edeceklerini bilmeme rağmen, ikinci gelişimde 
olduğu gibi inkâr ettikleri gibi, size söylüyorum, onların Tanrı’ya dönüşünün vakti şimdi 
uzaklarda değil. Onlar eski adetlerine bağlı olarak yaşıyorlar, fakat ben Yahudi halkının 
ruhunu ve kalbini görüyorum ve o halkın kendi kanaatinden daha ziyade rahatlığına 
düşkünlüğü ve ruhi vahiylerden korkusundan ötürü adetlerine bağlı kaldığını bildiriyorum. O 
halk öbür dünyanın kendisini göstermesinden korkuyor; fakat onlara edeceğim teklif gereksiz 
olan her şeyden vazgeçmek, merhametli, sevecen ve alçakgönüllü davranmaktır.  

17. Onların önünde metanetle durmak zorunda kalacaksınız ve ikiniz de silahlarınızı elinize 
alacaksınız: bir kısmı söz, düşünce, dua ve ispatları eline alacak, diğer kısmı ise 
yeteneklerini, gücünü ve adetlerini. Fakat bu çatışmanızda yanınızda olacağım ve adaletimin 
gerçekten zafer kazanmasını, ruhaniyetin galip gelmesini, ruhun bedenin isteklerine karşı 
üstün gelmesini ve onun (bedenin) boyun eğip kendisinin alçakgönüllü olmasını 
sağlayacağım ve işte o zaman İsrail oymaklarının barışı ve Tanrı’nın halkının birleşmesi 
gerçekleşecek. 
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18. O halk bir kere hazırlandığı zaman, size doğrusunu söyleyeyim, işte o zaman Tanrı’nın 
başlangıçtan beri seçtiği halkına verdiği büyük misyon görevini bitirinceye dek, görevini 
yerine getirecek. O seçilmiş halk, ilk doğan ve Tanrı’nın vahiylerinin yediemini idi öyle ki, o 
kardeşlerinin büyüğü olarak onlara önderlik etsin, aldığı lütufları onlarla paylaşsın ve o 
milletleri Tanrı’nın sağına getirsin. (332, 17 – 21) 

Ruhsal İsrail Halkı 

19. Eğer “İsrail halkından”, “Tanrı’nın halkından” bahsediyorsam, o zaman dünyaya ruhi bir 
misyon getirmiş olanlardan bahsediyorum, yani benim kanunumu herkese bildiren, benim 
gelişimi haber veren, bana sadık olanlardan, yaşayan Tanrı’nın varlığını beyan edenlerden, 
sevgi tohumu ekenlerden ve Oğul’da Baba’nın Sözü´nü ve varlığını fark edebilenlerden 
bahsediyorum. Bunlar Tanrı’nın halkını teşkil ederler, bu İsrail´dir, güçlü, sadık ve akıllı İsrail. 
Bu benim kanunuma ve hakikate sadık olan asker ordumdur. 

20. Peygamberlerime zulüm edenler, habercilerimin kalbini kıranlar – gerçek Tanrı’ya sırtını 
dönüp putları önünde diz çökenler – beni inkâr edenler, benimle alay edenler ve kanımın 
dökülmesini isteyenler ırklarından ötürü kendilerini İsrail halkı diye adlandırsalar bile, benim 
seçkin halkıma ait değillerdir. Onlar peygamberlerin, aydınlar kitlesinin ve sadık askerlerin 
halkına ait değillerdi. Çünkü “İsrail” ruhi bir isimdir, ama yanlış olarak bir ırkı adlandırmak için 
kullanıldı. 

21. Bilmelisiniz ki, halkıma dahil olmak isteyen herkes sevgisi, merhameti, çabası ve 
kanunuma sadakatiyle halkımın bir ferdi olabilir. 

22. Halkımın bu dünyada belli toprakları ve şehirleri yoktur, halkım bir ırk değildir, bilakis o 
halk her ırkta, bütün insanlar arasındadır.  Burada (Meksika´da) sözümü duyan, vahiylerimi 
alan bu insan kitlesi halkımın bir parçasıdır. Halkımın diğer parçası ise bütün dünyaya 
yayılmıştır ve onun üçüncü ve büyük bir parçası ise öbür dünyada yaşıyor. 

23. Beni tanıyan ve seven, bana itaat eden ve izimden giden işte bu benim halkımdır. (159, 
55 – 59) 

24. Bugün size söylüyorum: Halkım nerede? Hayat sınavlarında akıllı, savaşlarda cesaretli 
ve zahmetlerde metanetli halkım nerede? O bütün dünyaya dağıldı. Fakat ben onun sesimle 
yola koyulmasını sağlayacağım ve o halkı ruhen birleştireceğim öyle ki, bütün milletlerin 
önünde gitsin. Ama bugün bütün milletlerden oluşacak halkın bütün insanlardan beklediğim 
antlaşmanın nelerden oluştuğunu kavrayacaklarını söylüyorum. 

25. Bu halk cesaretli ve mücadeleci olsun, fakat kardeş öldüren silahlar kullanmasın, ne de 
savaş silahlarına sahip olsun, savaş marşları da söylemesin. Bayrağı barış olsun, kılıcı 
hakikat ve kalkanı sevgi olsun. 

26. Hiç kimse bu halkın nerede olduğunu keşfedemeyecek: O halk her yerde. Düşmanları 
onu yok etmeye çalışacaklar, fakat beceremeyecekler, çünkü o hiç bir yerde fiziksel acıdan 
birleşmiş bir halk olarak bulamayacak. Çünkü o halkın birliği, düzeni ve ahengi ruhen olacak. 
(157, 48 – 50) 

27. Bu devirde gerçek İsrail´in ruhu her yerdedir. Onlar yanlarında varlığımı hisseden, 
gelişimi bekleyen ve adaletime güvenen ruhlardır. 
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28. Bu sözler diğer yerlere ulaştığı zaman, birçokları bunlarla alay edecekler; ama size 
söylüyorum, bunu alay konusu yapmamaları onlar için daha iyi olurdu, çünkü derin 
uykularından uyanma saati gelecek ve Tanrı’nın halkının çocukları olduklarını fark edecekler. 

29. Sesimi duyan buradaki insan kitlesi, eğer benim sözümü öğrenmezlerse ve kendileri 
dünyevi ve maddi düşünce tarzından kurtulmazlarsa, yanılgıya uğrayabilir. Onlar Tanrı’nın 
sesini duymuş, O´nun kanununu almış, peygamberleri olan Birinci Devrin İsrail halkı gibi 
olabilirler. Ondan dolayı o halk sonuçta Tanrı’nın tek sevdiği halk olduğuna inandı. Bu büyük 
yanılgıdan büyük musibetler, aşağılamalar, sürgün ve esaret onları kurtarması gerekiliyordu. 

30. Bilmelisiniz ki, size olan sevgimi ırklara veya inançlara göre ayıramam ve eğer 
“halkımdan” bahsediyorsam, o eski zamanlardan beri ruhları hazırladığım ve onları dünyaya 
ışıklarıyla insanlığın yolunu aydınlatsın diye yolladığım içindir. 

31. Onlar çeşitli milletler arasında yaşamış ve birçok hayat sınavından geçmiş olan ebedi 
gezginlerdi. Onlar bu devirde insanların kanunlarının haksız, insanların açığa vurdukları 
duyguların sahte olduğunun ve insan ruhunda huzursuzluğun egemen olduğunun farkına 
vardılar. (103, 10 – 14) 

32. Tanrı’nın halkı bir kez daha insanlar arasında görünecek – bir ırktan oluşmuş bir halk 
olarak değil, bilakis büyük bir ordu büyüklüğünde öğrencilerim olarak. O halkta kan, ırk ve dil 
önemli olmayacak, sadece ruh önemli olacak. 

33. Bu halk öğretimi Kutsal Yazı yoluyla öğretmekle yetinmeyecek. Sözlerin yaşaması için 
insanlar o sözleri uygulamalıdırlar. Bu halk sadece Kutsal Yazı´nın ve kitapların yayıcısı 
değil, ayni zamanda eylemlerin ve örneklerin halkı olacak. 

34. Bugün sizi sade ve temiz bir yaşama sokmak ve ruhunuzun eylemleriyle şahidi olduğu 
ruhunuzun yükselmesi için bütün gereksiz, temizliği bozulmuş ve yanlış şeylerden 
arındırıyorum. 

35. Zamanı geldiğinde, halkımı insanlığa takdim edeceğim ve ne Usta Jesus öğrencilerinden 
utanacak, ne de öğrencileri Usta’larını inkâr edecekler. Bu zaman, dünya görüşlerinin savaşı 
başladığı ana düşecek ve o bir barış soluğu, ruhaniyetin bir ışığı gibi ortaya çıkacak. (292, 28 
– 31) 

36. Halkım büyüyor, çoğalıyor, sırf bu dünyada değil, öbür dünyada da. O ruhi kitlelerin 
arasında sizinle kan akrabalığı, geçmişte anne-babanız, kardeşleriniz veya çocuklarınız 
olanlar da var. 

37. Eğer size halkımın sayısı büyük olduğunu ve onların sığması için dünyanın dar geldiğini 
ve o halkın daha da büyük olacağını söylüyorsam, şaşmayın. Ben halkımı birleştirdiğim 
zaman ve onların bir tanesi bile eksik olmadığı anda, sonsuzluk, o ışık sahası ve sonsuz lütuf 
onlara vatan olarak verilecek.  

38. Burada, bu dünyada sizi sadece hazırlıyorum, öğretim yoluyla gerekli talimatlar veriyorum 
öyle ki, o yaşama daha da yaklaşın. Bu insanlık sadece Tanrı’nın halkının bir parçasıdır. 
Herkesin bu açıklamaları bilmesi gereklidir öyle ki, insanlar hayatlarını ideal bir 
mükemmelliğe yöneltsinler.  
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39. Konuşucularımın ağzından çıkan bu söz, bu Tanrı’nın mesajı dileğime göre bütün 
milletlere ulaşsın. Sözüm dünyayı çağıran çandır, onun esansı milletleri telaşlandıracak, 
dünyadaki yaşamdan sonra ruhun belirlendiği yer hakkında derin derin düşünmesi için ruhen 
gelişmesi için onları uyandıracak. (100, 35 – 37) 

144000 Seçkin ve İşaretlenmiş Kişi 

40. Eserimi “Üçüncü Devirde” yaymak için büyük kitleler arasından 144000 kişi seçtim ve 
onları tanrısal öpücüğün ışığıyla işaretledim – Yahuda öpücüğü değil, ne de ruhunuzu 
tehlikeye atan bir antlaşma mührü. Benim belirti işaretim Kutsal Ruh´un onlara dökülmüş 
olmasıdır öyle ki, “Üçüncü Devirde” onlar büyük misyonu yerine getirsinler. 

41. Bu işareti taşıyanlar tehlikelerden kurtulmuş değiller – tam tersine, onlar diğer 
insanlardan daha çok ayartılıp denenecekler. Benim “İkinci Devirde” seçtiğim on iki elçimi 
hatırlayın ve size şimdi söylediğimi tasdik edeceksiniz. Onlar şüphe, zayıflık, şaşkınlık 
anlarını yaşadılar ve hatta onlar arasından birisi beni bir öpücük yoluyla cellatlarımın eline 
verdi.   

42. Ayartmalara yenik düşmemek için bu devirde seçtiklerim nasıl nöbet tutup dua etmek 
zorunda kalmasınlar! Fakat size doğrusunu söyleyeyim, 144000 kişi arasında yine de bir hain 
olacak. 

43. O işaret Tanrı’ya karşı ödev, görev ve sorumluluktur. O hastalıklara ve ayartmalara karşı 
garanti değildir; çünkü eğer o öyle olsaydı, seçtiklerim hangi liyakatlere sahip olurlardı? 
Sözlerime sadık kalmak için ruhunuz hangi zahmete katlanmış olurdu? 

44. Size bu şekilde konuşuyorum, çünkü bu halk arasında birçok kalp o seçkinlerden birisi 
olmak istiyor. İşaretlediğim insanlara verdiğim yeteneklerle insanlığa hizmet etmekten daha 
çok, kendilerini emin hissetmek veya onları seçmem için gururun işin aslında yattığını 
gördüm. Bu çocuk öğrencilerimi sınayacağım ve o zaman onlar sözümün sebepsiz olmadığı 
kanaatine kendileri varacaklar. 

45. O görünmez işaretin belirtisi işaretlinin görevini sevgi, saygı, çaba ve alçakgönüllülükle 
yerine getirebilmesidir. O zaman o işaretin acıların üstesinden gelmeyi sağlayan, büyük 
hayat sınavlarında onu aydınlatan, ona derin idraki gösteren ve ne zaman istese ona ruhun 
ilerleyeceği bir yol açan tanrısal bir lütuf olduğunun farkına varacak. 

46. O işaret, ona sahip olanı ruhsal dünyayla bağlayan bir zincir halkası gibi olacak. O ruhsal 
dünyanın sözleri ve düşüncelerini size beyan eden araçtır. Ondan dolayı size söylüyorum, o 
işarete sahip olan benim elçim, habercim ve aracımdır. 

47. İşaretlenmiş kişilerin görevi ve sorumluluğu benim eserime karşı büyüktür. Ama o 
yolunda yalnız değil, yanında hep onu koruyan, önderlik eden, ilham veren ve 
cesaretlendiren koruyucu melek vardır. 

48. Sevgiyle çarmıhına sarılmayı bilen ne kadar da güçlüydü ve “Üçüncü Devirde” seçkinlerin 
tanrısal işaretini taşımaya hazırlanmamış olanların yolları ne kadar zor ve acıydı. 

49. Beni duyanların hepsine söylüyorum ki, nöbet tutmayı ve dua etmeyi, çarmıhınızı 
sevgiyle taşımayı ve adaletli ve itaatli davranmayı öğrenin öyle ki, ruhunuz için ışıklı bir 
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reenkarnasyon anlamına gelen bu yaşamınız meyvesiz olmasın ve sonra kaybettiğiniz 
zamandan ve kaçırdığınız yeteneklerden dolayı ağlamak zorunda kalmayasınız. 

50. İster işaretlenmiş, isterse işaretlenmemiş olun, hepiniz bu talimat hakkında derin derin 
düşünün, çünkü hepiniz eserimde belli bir rol oynuyorsunuz. (306, 3 – 4 & 7 – 12) 

51. İsrail´in “ruhi oymaklarının” sayısı çoktur. Onların her bir oymağından 12000 kişi 
seçeceğim ve onları alnında işaretleyeceğim. Fakat “İsrail halkı” 144000 kişiden ibaret 
değildir. O seçilmiş halk sayılamayacak kadar büyüktür. 

52. Usta size “İkinci Devirde” birçoklarının çağrılmış ve çok azının de seçkinlere ait olduğu 
öğretmişti, fakat bütün “İsrail halkı” çağrılacak ve onlar arasından 144000 kişiyi 
işaretleyeceğim. Onların hepsine barış, ruhaniyet ve ruhtan ruha diyalogun başlangıcını 
vereceğim. (312, 7 – 8) 

53. Ben evrensel Baba’yım, sevgim bütün kalplere girer. Dünyanın bütün milletlerine geldim. 
Fakat Meksika halkını sözümün ve vahiylerimin bütün yoğunluğuyla onların üstüne 
döküldüğü yer olarak seçtiysem, bu halkı alçakgönüllü bulduğum içindir, çünkü ben onlarda 
erdemler keşfettim ve “İsrail halkını” bu millette insan olarak doğmasını (reenkarnasyon 
yoluyla) sağladım. 

54. Fakat onların hepsi bu millete ait değil, onların hepsi insan olarak yeniden doğmadı. 
Bütün dünyada hâlâ seçilmişlerden olan insanlar yaşıyorlar. Onlar işaretlendiler, ben onların 
gözlerini açtım, kalplerini hassaslaştırdım ve benimle ruhtan ruha diyalog kuruyorlar. (341, 
25) 

55. 144000 işaretlenmiş kişilerin bir kısmı insanlar arasında yaşıyor. Bu hizmetkârlarım 
dünyanın her yerine dağılmış olarak görevlerini yapıyor, barış için dua ediyor ve insanların 
kardeşliği için etkinlik gösteriyorlar. Onlar birbirlerini tanımıyorlar; ama onlar için belirlenmiş 
olan hedef için – insanların yolunu aydınlatmak için – onların bir kısmı sezgi yoluyla, diğerleri 
ise vahiy yoluyla aydınlanarak görevlerini yapıyorlar. 

56. Benim sevgimle işaretlenmiş olan bu insanların bir kısmı basit insanlardır, fakat onlar 
arasında dünyada saygın olanlar da vardır. Onları sadece hayatlarındaki ruhaniyet,  yaptığı 
işler, düşünce ve Tanrı’nın vahiylerini anlama tarzları yoluyla tanıyabilirsiniz. Onlar ne yobaz 
ve din taciri, ne de açık saçıktırlar. Görünüşe göre herhangi bir dini uygulamazlar, ama 
onların ruhları ve Rab arasında bir ibadet ilişkisi vardır. 

57. Kutsal Ruh´un ışığıyla işaretlenmiş olanlar cankurtaran sandalları gibidirler, onlar bekçi, 
danışman ve kale gibidirler. Ben onların ruhlarını ışıkla, barışla, güçle, şifa balsamıyla ve 
açılması zor kapıları açan anahtarlarla, diğer insanlar için aşılması mümkün olmayan 
engelleri aşan “silahlarla” doldurdum. Onların yeteneklerinin fark edilebilmesi için dünyevi 
unvana sahip olmaları gerekmez. Onlar bilimden anlamazlar, fakat onlar “doktordur”; 
kanunları bilmezler, fakat onlar danışmandır; dünyevi zenginlikleri yoktur, fakat onlar hayat 
yolunda iyilikler yapabiliyorlar. 

58. Bu insan kitleleri arasında, burada benim sözünü duymak için gelenlerin çoğu sadece 
görevlerini tasdik etmek için geldiler. Çünkü onlara ruhi yetenekler ve görevler dünyada 
verilmedi. Size doğrusunu söyleyeyim, o ruhların sahip olduğu ışık, onun uzun ruhi gelişme 
yolunda kazandığı ışıktır. (111, 18 – 21) 
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59. İnsanlık imanlı olacak ve eserim bütün dünyaya yayılacak. Din ve dünya görüşü savaşı 

esnasında itaat, sevgi ve bağlılıkla savaşacak olan 144000 işaretlenmiş kişiyle 

başlayacağım. Tam bu savaşın ortasında dünyaya köleliğin halkası yerine özgürlük ve 

kardeşliğin simgesini taşıyan ruhi birliği sunan bir zincir halkası gibi olacaklar. Bu askerler 

yalnız olmayacaklar, benim ruhsal dünyam onlara eşlik edecek ve onları koruyacak. Onlar 

yollarında mucizeler yaratacaklar ve benim hakikatime şahitlik edecekler. (137,9) 

 

Bölüm 40 - İyilik ve Kötülüğün Gücü 

İyilik ve Kötülüğün Kökeni 

1. Babanız, Tanrı sizi yarattığı zaman, sizi cennete giden merdivenin ilk basamağına koydu 
öyle ki, Yaratanınız´ı gerçekten tanıma ve bu yolu kat ederken O´nu anlama fırsatına sahip 
olun. Ama ne kadar da az insan ilk basamağı terk ederken yukarıya doğru gelişme yoluna 
koyuldular! O insanların çoğu itaatsizlik ve asilikte birleşerek onlara verdiğim özgür irade 
hediyesini kötüye kullandılar ve vicdanlarının sesine kulak vermediler. Onlar maddenin 
onlara egemen olmasına izin verdiler ve böylece (maddenin) titreşiminin yayılmasını 
sağlayarak kötülüğün gücünü yaratıp kendi kardeşlerini aşağıya sürükleyen bir uçurum 
kazdılar. Bu uçurum zaafları, ahlaksızlıkları, yükselme hırsları ve saflıkları arasında kanlı 
savaşı başlattı. (35, 38) 

2. İlk günah erkekle kadının cinsel ilişkisiyle başlamadı. Ben, Yaratan bu cinsel birleşmeyi: 
“Büyüyün ve çoğalın!” demekle yürürlüğe koydum. Bu ilk kanundu. Günah, irade özgürlüğünü 
insanların kötüye kullanmasında yatıyordu. (99, 62) 

3. Beden, ruhla savaş etmekten korkar ve ruhun özgürlüğe kavuşmasını engellemek veya en 
azından geciktirmek için onu dünyanın zevkleriyle ayartmayı tercih eder. İnsanın kendi 
ayartıcısını nasıl içinde taşıdığına bakın! Ondan dolayı insan kendisini yenerse (içindeki 
ayartıcı güçleri) savaşı kazandığını söyledim. (97, 37) 

4. Havanın, toprağın ve suların insanların kötülükleriyle zehirlendiği bu devirde bile 
kendilerini kötülüğe ve karanlığa bulaştırmayanların sayısı ne kadar da az! (144, 44) 

5. İnsanların yakarmaları bana kadar ulaşıyor; çocukların, gençlerin, olgun yaştaki erkeklerin 
ve kadınların ve de ihtiyarların korkusu bana kadar yükseliyor. Bu sesleniş adalet isteyen, 
yalvaran bir barış ricası ve ruhun dilediği merhamettir. Çünkü bu dünyada sevgi tohumu 
çürüktür ve sevginin nerde olduğunu şimdi biliyor musunuz? İnsan kalbinin en derin yerinde, 
öyle derin bir yerde ki, insan onu keşfetmeyi bile başaramıyor, çünkü nefret, güç hırsı, bilim 
ve kendini beğenmişlik tohumu ezdi ve ne ruhaniyet, ne de merhamet var. Acıların kâsesi 
durmadan doluyor ve dünya o kâseden son damlasına kadar içecek. (218, 12) 

6. Yaşam ekmeği arzusuyla insanlar bir kilise kürsüsünden öbürüne, ritüelden ritüele ve 
tarikattan tarikata o ekmeği bulamadan gidiyorlar ve hayâl kırıklıklarından ötürü Tanrı’ya 
hakaret eden birisi oluyorlar, amaçsız yollara koyulup Tanrısız ve kanunsuz bir yaşam 
sürdürüyorlar. 

7. Fakat halk, düşünün, onların arasında büyük ruhlar (ruhen gelişmiş insanlar) vardır öyle ki, 
onların arasında peygamberleri ve Kutsal Ruh´un öğrencilerini keşfediyorum. (217, 49) 
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8. İnsanlar dinlerde kötülüğün gücünü kabul ediyorlar ve ona insan şekli verip çeşitli isimler 
taktılar ve onun güçlü bir krallığı olduğuna hak tanıdılar. İnsanlar onun yakınlarında olduğuna 
inandıkları zaman, ayartmanın tutkularda ve zaaflarda yattığını ve insanın içinde hem iyiliğin, 
hem de kötülüğün aktif olduğunu bilmeden, korkuya kapılıyorlar. 

9. Kötülük bu devirde dünyada ağır basıyor ve o kendisini her şeyde belli eden güç ve 
kuvvete sahip. Ve ruhsal dünyada şaşkın, kötü ve intikama eğilimli ordular kadar  cok ruhlar 
vardır. Onların gücü kötülüğün krallığını teşkil etmek için insanların kötülüğüyle birleşir. 

10. O güç “İkinci Devirde” Jesus´a karşı geldi ve O´na krallığını gösterdi. Benim her şeye 
hassas “vücudum” denendi, ama ruhsal gücüm ayartılmayı yendi; çünkü ben Usta olarak size 
yukarıdan güçlülüğün örneğini göstermek amacıyla geldiğim için, “bedenin”, ayartılmanın ve 
ölümün galibi olmak zorundaydım. (182, 42 – 43) 

11. Ruhunuzda hissettiginiz barışta benim varlığımı tanıyabilirsiniz. Benden başka hiç kimse 
size gerçek barışı veremez. Karanlıktaki ruhlar onu size veremez. Bunu size birçok insan 
kalbi ayartıcı bir yaratığın (şeytanın) tuzağına düşmekten korktuğu ve o yaratığa 
tasavvurlarına göre yaşam ve şekil verdikleri için söylüyorum. 

12. Karanlığın prensinin (şeytanın) varlığını insanlar nasıl da yanlış yorumladılar! Ne kadar 
çok insan sonuçta benden çok onun gücüne inandı! Ve insanlar bu konuda ne kadar da çok 
hakikatten uzaktaydılar! 

13. Kötü olan vardır ve bütün kötülükler ve günahlar ondan kaynaklanır, yani: Kötülük 
yapanlar hep vardılar, hem bu dünyada, hem de öbür dünyada veya öbür dünyalarda. Ama 
neden varlığını sürdüren kötüyü bir tek yaratıkta şahıs haline getiriyorsunuz ve onu neden 
Tanrı’nın karşısına koyuyorsunuz? Size soruyorum: Benim kesin ve sonsuz gücüm 
karşısında ruhen temiz olmayan bir yaratık nedir ve sizin günahlarınızın benim 
mükemmelliğim karşısında ne anlamı vardır? 

14. Günah dünyada oluşmadı. Ruhlar Tanrı’dan yaratıldığı zaman, onların bir kısmı iyiliğin 
yolunda kalırken, diğerleri o yoldan ayrılıp kötülüğün yolunu yarattılar. 

15. Size eski devirlerde sembollerle vahiy olarak verilen sözler ve benzetmeler insanlık 
tarafından yanlış yorumlandı. İnsanların doğaüstü olaylardan kazandıkları sezgisel bilgi 
onların hayâl gücünden etkilendi ve böylece yavaş yavaş bugüne dek varlığını sürdüren 
kötünün gücü, bilimler, kültler, batıl inançlar ve efsaneler oluşturdular. 

16. Tanrı’dan şeytan yaratılamaz; bunu siz kendi aklınızla uydurdunuz. Hayâlini ettiğiniz ve 
bana rakip olarak önüme koyduğunuz o yaratık (şeytan) yanlıştır. 

17. Size nöbet tutup dua etmeyi öğrettim öyle ki, hem insanlardan, hem de ruhlardan 
kaynaklanabilen ayartmaların ve kötü etkilerin altında kalmayasınız. 

18. Size “bedeni” ruhun denetimi altına almanızı söyledim, çünkü bedene bekçilik 
yapmazsanız, beden hep tuzağa düşme tehlikesinde zayıf bir yaratıktır. Kalp, akıl ve duyular 
dünyanın tutkuları yoluyla ruhu cezalandıran açık kapılardır. 
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19. Karanlığın yaratıklarını (şeytanları) canavar olarak hayâlinizde yaşattıysanız, ben onları 
henüz mükemmelliğe ulaşmamış yaratıklar olarak görüyorum, onlara elimi kurtarmak için 
uzatıyorum, çünkü onlar da benim çocuklarım. (114, 54 – 62) 

20. Hep iyilik yaptığınız zaman: “Ben asil ruhluyum, cömertim, yardımseverim; onun için 
bunu yapıyorum” diyorsunuz. Size söylüyorum: Eğer o iyi eylemlerinizi Rabbiniz adına 
yapmış olsaydınız, alçakgönüllü olurdunuz, çünkü iyilik Tanrı’dan kaynaklanır ve o iyiliği sizin 
ruhunuza ben verdim. 

21. Her kim iyiliklerin insancıl kalbinden geldiğini isnat ederse, kendi ruhunu ve onu 
erdemlerle donatan Tanrı’yı inkâr etmiş olur. 

22. Buna karşın kötü bir şey yaptığınız zaman,  Pilatus gibi (benim bunda suçum yok diye) 
ellerinizi yıkıyorsunuz ve “O Tanrı’nın dileğiydi, kaderde yazılıydı; Tanrı öyle istedi, kaderdi” 
diyerek suçu Tanrı’ya yüklüyorsunuz. 

23. Hiçbir şeyin Tanrı’nın dileği olmadan gerçekleşmediğini kendi hatalarınızdan kurtulmak 
için söylüyorsunuz. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, yanılıyorsunuz, çünkü hatalarınız ve 
rezaletleriniz Tanrı’nın dileği olmaksızın gerçekleşiyor. 

24. Her şeye gücü Yeten sizi asla zorla, gücüyle sıkıştırmadığının farkına varın. Böyle şeyleri 
siz zayıf kardeşlerinize yapıyorsunuz. 

25. Size doğrusunu söyleyeyim, kötülük, yolsuzluk, ahengin eksikliği sizin özelliklerinizdir; 
sevgi, sabır, huzur ise Tanrı’dan gelir. 

26. Her ne zaman severseniz, size o ilhamı veren ruhunuzun Yaratıcısı´dır. Eğer buna karşın 
nefret ederseniz, o nefret sizden gelir, o sizi harekete geçiren ve yıkan zaafınızdır. Her ne 
zaman hayatınızda bir kötülük olursa, onun sizin eseriniz olduğuna emin olabilirsiniz. 

27. Fakat sonra kendinize soruyorsunuz: Neden Tanrı buna izin verdi? Bizim 
günahlarımızdan ötürü yoksa O acı çekmiyor mu? Biz ağladığımız zaman, O da ağlamıyor 
mu? Bizim bu düşüşlere engel olması O´na neye mal olurdu? 

28. Size söylüyorum: Sevmediğiniz sürece Tanrı sizin için kavrayamadığınız bir şey olarak 
kalacak, çünkü Yaratanınız´ın yüce ruhluluğu zekânızın ötesindedir. 

29. Güçlü, büyük, bilge olun ve sevmeyi öğrenin. Eğer severseniz, Tanrı’yı anlamak istemek 
gibi çocuksu arzunuz artık olmayacak. Çünkü o zaman O´nu göreceksiniz, hissedeceksiniz 
ve bu size yetecek. (248, 29 – 32) 

Kibir ve Alçakgönüllülük 

30. Ruhi gelişmeye ulaşmak için alçakgönüllülüğü en iyi müttefikiniz yapın. Çünkü ruhun 
krallığı olan cennetin kapıları kibirli insanlara tamamen kapalıdır. Kibir asla o kapıdan 
girmedi, ne de gelecekte girmeye muktedir olacak. Ama insan alçakgönüllü olursa, onu öven 
ilk ben olacağım ve merhametim sonsuzluğa götüren kapıyı ona açacak. (89, 45) 
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31. Şimdi bir talimat daha var, öğrenciler: Size doğrusunu söyleyeyim, eğer kendinizi güçlü, 
büyük ve diğer insanlardan daha yüksek hissederseniz, gururunuz alçakgönüllülüğünüzü 
boğduğu için benden uzaklaşırsınız. Fakat kendinizi küçük hissederseniz, yaratıklarımın 
arasında kendinizi atomlar gibi olduğunuzun farkına varırsanız, o zaman bana yaklaşırsınız; 
çünkü alçakgönüllülüğünüzden dolayı bana hayran kalır, sever ve kendinizi bana yakın 
hissedersiniz. Sonra bilmek ve tecrübe etmek istediğiniz Tanrı’daki yüce ve keşfedilmesi 
imkânsız şeyleri düşünürsünüz. O size Tanrı’nın fısıltısının yankısını ruhunuzda işitmiş gibi 
gelir. (248, 22) 

32. Öğrenciler: İnsan, yaptığı işlerin gerçekten farkına varırsa, gurur yoluyla gözlerinin 
kamaşmasına izin vermez. O insan – eğer adi duygular benliğine girerse -  zekâsını 
körelteceğini ve ruhi gelişme yolunda ilerlemesinin aksayabileceğini ve duraklayıp letarjiye 
düşeceğini bilir. 

33. Kibir birçok insanı mahvetti, birçok milleti yok etti ve kültürlerin yıkımına neden oldu. 

34. Milletler azim, çalışkanlık ve kalkınmayı ideallerinde yaşattıkları sürece, bolluk, ihtişam ve 
refah içinde yaşadılar. Fakat kibir onları diğer insanlardan daha yüksek olduklarını 
hissettirdiği anda, ileriye doğru gelişme idealinin yerini doyumsuz hırs aldığı anda, her şeyi 
kendisi için elde etmeyi istemekle, adım adım fark etmeden, istemeden inşa ettikleri her şeyi 
yıkmaya başladılar ve sonuçta kendilerini uçuruma düşürdüler. 

35. İnsan tarihi böyle örneklerle doludur. Ondan dolayı size büyük idealleri olan bir millettin 
oluşması doğrudur diyorum. O millet iyi işler yaptığının farkında olsa bile, övünmemelidir. 
Böylece o milletin gidişatı engellenmeyecek ve şimdiye kadar ulaştığı ihtişamı yarın daha da 
aşacak ve sonra yeniden çoğalacak. 

36. Eğer size konuşuyorsam, size maddi amaçlar için ilham vermek istemiyorum: Sözlerimin 
doğru anlaşılmasını istiyorum öyle ki, siz sözlerimi hem ruhen, hem de maddi şekilde 
kullanmasını bilin. 

37. Kibir insanlara sadece maddi dünyada bulaşmaz ve size söylediklerimin ispatı olarak 
temellerini kibir, gurur ve sahte ihtişamın kemirdiği büyük mezheplerin yıkım ve 
başarısızlıklarına bakın. Her ne zaman güçlerinin doruk noktasında olduklarını sandıkları 
anda, birisi gelip onları rüyalarından uyandırdı, onlara hatalarını, sapa yollarını, Tanrı’nın 
kanunlarından ve hakikatten uzaklaştıklarını gözler önüne serdi.  

38. Sadece gerçek algılama ve kanunumu uygulamakla vicdan yoluyla insanlık daha yüce bir 
yaşama ulaşabilecek; çünkü ışığım olan vicdan mükemmeldir, berraktır, adaletlidir ve o 
vicdan asla kibirli olmayacak ve dolandırıcılık yapmayacak. (295, 18 – 24) 

İyilik, İyi Niyetli İnsan 

39. Hepiniz beni tanımayı öğrenin öyle ki, hiç kimse beni inkâr etmesin – beni fark edin öyle 
ki, Tanrı hakkındaki tasavvurunuz hakikate dayansın ve iyiliğin kendisini gösterdiği yerde 
benim olduğumu bilin. 

40. İyilik hiçbir şeyle kaynaşmaz. İyilik hakikattir, sevgidir, merhamettir ve anlayıştır. İyilik 
açıkça fark edilebilir ve kendisine özgüdür. Farkına varın öyle ki, yanılmayasınız. 
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41. Her insan diğer bir yoldan gidebilir; ama insanların hepsi iyiliğin ayni noktasında 
birleşirlerse, o zaman insanlar nihayet birbirlerini tanıyacaklar ve birleşecekler. 

42. İyiliğe kötülüğün görünümünü ve kötülüğe iyilik görünümünü vermekle insan kendisini 
inatla bu zamanın insanlarında olduğu gibi aldatırsa, olmaz. (325, 45 – 47) 

43. Hemen hemen 2000 yıldan beri Beytlehem´in cobanlarının duyduğu: “Dünyada iyi niyetli 
insanlara barış gelsin” sözünü tekrar ediyorsunuz; fakat ne zaman barışı hak etmek için iyi 
niyeti uyguladınız? Size doğrusunu söyleyeyim, daha ziyade siz tam tersini yaptınız. 

44. Bu sözü tekrarlama hakkını kaybettiniz; ondan dolayı bugün size yeni sözlerle ve 
talimatlarla geliyorum öyle ki, o aklınıza bellediğiniz cümleler ve deyimler olmasın, aksine 
kalbinize ve ruhunuza girmesi gereken öğretimimin anlamı olsun. 

45. Eğer sözlerimi size verdiğim gibi tekrarlamak istiyorsanız, tekrarlayın; fakat bilin ki, o 
sözlerimi hissetmediğiniz sürece onların hiçbir etkisi olmayacak. Onları içten his ve 
alçakgönüllülükle söyleyin ve kalbinizde onun titreşimini hissedin, o zaman size öyle bir yanıt 
vereceğim ki, bütün benliğinizin sarsılmasını sağlayacağım. (24, 33 – 34) 

46. Size bir kez daha söylüyorum: Barışı seven iyi niyetli insanlara barış gelsin, çünkü onlar 
Tanrı’nın dileğine boyun eğmek için bir şey yaparlar. Ve korumamın altına girmek isteyenler 
varlığımı ister istemez hissetmelidirler – hem ruhlarında, hem de insancıl yaşamlarında, 
mücadelelerinde, ihtiyaçlarında ve sınavlarında. 

47. İyi niyetli insanlar Babası´nın kanununa itaat eden çocuklardır. Onlar doğru yoldan 
giderler ve çok acı çektikleri zaman, ruhlarını af ve barış arzusuyla bana yükseltirler.  

48. Onlar çoğunlukla acıların gerekli olduğunu bilirler ve ondan dolayı acılara sabırla 
katlanırlar. Sadece tahammül edilmez durumlarda (sırtlarındaki) çarmıhın yükünün 
hafifletilmesi için benden ricada bulunurlar. Bana “Rab, ruhumun yukarıya doğru gelişmesi 
için arınması gerektiğini biliyorum. Bana neyin iyi geldiğini sen benden daha iyi biliyorsun. 
İhtiyacım olmayan şeyi bana veremezsin. Senin dileğin bende gerçekleşsin” diyorlar. 

49. Böyle düşünen ve dua eden insanlar kutsansın, çünkü onlar yaşam sınavlarında 
uygulamak için Usta’yı (Christus´un) örnek olarak ararlar. (258, 52 – 53) 

Kötülük, Kötülüğe Düşmüş İnsan 

50. Bu devirde kötülüğün etkisi iyilikten daha büyüktür. Ondan dolayı insanda egemen olan 
güç kötülüktür ki, ondan bencillik, yalan, zina, gurur, başkalarının zararına sevinme, yıkım ve 
bütün adi tutkular kaynaklanır. Bu bozuk ahlaki dengeden insanlara bela olan hastalıklar 
kaynaklanır. 

51. İnsanların bu güçlere karşı savaşmak için silahları yoktur. İnsanlık yenildi ve tutsak olarak 
ruhen ışıksız, sağlıklı sevinçsiz, iyilik yapma mücadelesi olmadan yaşamın uçurumuna 
götürüldü. 

52. Tam şimdi, insan bilginin doruğunda olduğunu sandığı anda, kendisinin uçurumun 
dibinde olduğunu bilmiyor. 
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53. Başlangıcınızı ve sonsuzlukta geleceğinizi bilen ben, insanlara ilk zamanlardan itibaren 
kötülüğün güçlerine karşı savaşabilecekleri silahları verdim. Ama insanlar onları hor gördüler 
ve hiç kimsenin galip gelemeyeceği ve kötünün kötüye savaşını yeğlediler, çünkü herkes o 
savaştan mağlup çıkacak. 

54. Kötünün egemen olmayacağı (Kutsal Kitap´ta) yazılıdır. Bu da zamanın sonunda iyiliğin 
galip geleceği anlamına gelir. 

55. Eğer bana kötülüğün güçlerine ve etkisine karşı savaşmak için insanları hangi silahlarla 
donattığımı sorarsanız, size söyleyeyim, onlar dua, benim kanunuma itaatte ısrar, sözlerime 
iman ve insanların birbirine sevgisidir. (40, 65 – 70) 

56. İnsanlar arasında kötülük çoğaldı, halkım. İyilik, erdem ve sevgi kötülüğün saldırısı, 
hastalıkların, belaların, bulaşıcı hastalıkların ve felaketlerin karşısında zayıf kaldılar. Çürük 
tohumlu olan her şey iyinin kalbine bulaştı, bazı insanların tökezlemesine neden oldu ve 
kötülük insanlara büyük ölçüde hâkim olduğu için bana sadıkların sayısını azalttı. 

57. Size verdiğim irade özgürlüğünden dolayı bunların olmasına izin verdim. Çünkü bütün 
ahlaksızlığın, karanlığın ve insanların ruhen körlüğünün arkasında yok olmayan ve asla yok 
olmayacak tanrısal bir ışık olan vicdan vardır. İnsanda aslı bozulmamış bir öz vardır ki, o 
ruhtur, o Baba’nın ona verdiği öpücüktür ve o çocuklarımı mücadele yoluna gönderdiğim 
yolda lekesiz kalmalarını sağlayan tanrısal bir mühürdür. Bu özellik yoluyla hiçbir insan ruhu 
yok olmayacak. (345, 11 – 12) 

İyi ve Kötü Arasında Savaş 

58. İnsan tarihinin bütün çağları boyunca kadın ve erkeklerin kötülüklerinin şiddeti karşısında 
siz de hayret içindeydiniz. Tarih kitaplarınız onların isimlerini bir araya topladı. Tanrı’nın her 
eyleminizi ve eserlerinizi yazıp muhafaza ettiği varlığınızı hatırlama kitabında da onların 
isimleri ayni şekilde yazılıdır. Bir ruhun, insan kalbinin kendi eylemleri karşısında korkudan 
titrememesi için bu kadar çok kötülükleri içinde sakladığına, bu kadar çok cesarete sahip 
olabileceğine ve de Tanrı’nın bütün çocuklarından talep ettiği hesap sorgusunu duymamak 
için insanın kendi vicdanını susturabileceğine şaştınız. Ve o ruhtan yaratıkların hayat yolu ne 
kadar çok sık bu gezegende uzun ve sürekli idi. 

59. İrade özgürlüklerinden dolayı sevgime ve adaletime karşı gelen bu insanları kullandım ve 
onları hizmetkârlarım yapmak için onların itaatsizliklerinden faydalandım. Eylemlerinde özgür 
davranma düşüncesiyle o insanların bütün düşünceleri, sözleri ve eylemleri – hem kendileri 
bakımından, hem de başkaları bakımından – adaletimin bir aracıydı. 

60. Fakat o egemenlik (kötülüğün egemenliği) ne zaman sona erecek? Babanız size: 
Kötülüğün egemenliği insanlığa asla egemen olmadı, çünkü en büyük ahlaksızlıkların 
zamanında bile bana sadık ve talimatlarıma itaatli olan kanunumun elçileri vardı, diyor. Ama 
(iyi ve kötü arasında) savaş başlangıçtan beri varlığını sürdürdü. 

61. O iki güçten hangisi şimdiye dek daha üstündü? Kötülüğün gücü! Ondan dolayı size 
destek olmak, bana olan ümit ve imanınızı canlandırmak, kalbinize sıcaklık vermek ve size: 
“Hayat yolunuzda yalnız değilsiniz, ben size asla yalan söylemedim!” demek için kendimi size 
fiziksel olarak duyurabilmek zorundaydım. İçinize koyduğum prensipleri asla 
değiştiremezsiniz. Bu iyiliğin ve sevginin yoludur. (345, 48 – 49) 
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62. Işığımın dünyanızın sisini nasıl da yok ettiğine bakın. İnsanlara karşı, ama sadece 
insanların kalbinde kök salmış kötülüğü yok etmek için savaşıyorum. Sevgimin ışığını ve 
gücünü sadakatle benim izimden gidenlerin içine koyacağım, onlar da o zaman: “Bırakın bizi 
pusuda bekleyen, bize günah işlemeye ve Tanrı’ya hakaret etmeye neden olan ejderhayı, 
canavarı arayalım!” diyecekler. Onlar onu denizlerde, çölde, dağlarda, ormanlarda ve 
görünmez yerlerde arayacaklar ve bulamayacaklar, çünkü o canavar insan kalbinde yaşıyor. 
Sadece bu (kötülükleri) doğurdu ve dünyaya egemen oluncaya dek orada (kalpte) büyüdü. 

63. Işıktan kılıcımın parıltısı o insan kalbini incitirse, kötüden kaynaklanan zorbalık yok 
oluncaya dek daha da zayıflayacak. Sonra bana: “Rab, onu kendi kalbimde taşıdığımı 
düşünmeden, görünmez yerde beni pusuda beklediğini sandığım ejderhayı merhametinin 
tanrısal gücüyle yendim” diyeceksiniz. 

64. Bütün insanların içinde bir kere bilgelik parladığında, o zaman kim iyiyi kötülüğe 
çevirebilir? O zaman kim sonsuzluğu geçici olana feda edecek? Size doğrusunu söyleyeyim: 
hiç kimse; çünkü hepiniz tanrısal bilgelikte güçlü olacaksınız. Günah sadece bilgisizliğin ve 
zayıflığın sonucudur. (160, 51 – 54) 

Ayartmalar ve İğfaller 

65. İnsanlar çeşitli “ağaçların” bakımını üzerine alırlar; açlık ve insanların sefilliği onlara 
kurtuluş, adalet veya barış sunan o ağaçlarda gölge ve meyve aramalarına neden olur. Bu 
ağaçlar çoğunlukta nefret, bencillik, güç hırsı, büyüklük tutkusundan ilham alan insanların 
öğretileridir. Onların meyvesi ölüm, kan, yıkım ve inanç, düşünce ve konuşma özgürlüğü olan 
insan hayatında kutsal olan şeylerin bozulmasıdır – kısacası ruh özgürlüğünün çalınmasıdır. 
Işığa karşı savaşa kalkan karanlık güçlerdir. (113, 52 – 53) 

66. Sahte bir Jesus´un ortaya çıkmasını sağlamak ve maddi emelleri için dolandırıp onların 
ağzıyla Usta Christus´un konuştuğunu söyleyecek olan kötü konuşmacıların ortaya çıkacağı 
bir zamanın geleceğini sana söyledim, sevgili İsrail. Sizi sözleri ve maddi amaçlarıyla ışığın 
yolundan saptırıp hakikatten uzaklaştırmak isteyen sahte “liderler”, sahte “peygamberler” ve 
sahte “askerler” piyasaya çıkacaklar. (346, 38) 

67. Dua edin ve adaletimin ve ışığımın bütün karanlık güçleri altüst ettiği zamanın şimdi 
olduğunun farkına varın. Bu zor ve tehlikeli bir zamandır, çünkü karanlıkta yaşayan yaratıklar 
(ruhlar) bile kendilerinin ışıktan yaratık olduğunu sizi ayartmak ve şaşkına döndürmek için 
iddia edecekler. Size ışığımı veriyorum öyle ki, doğru yoldan sapmayın, ne de benim adımı 
kötüye kullananların sizi yanıltmasına izin verin. 

68. İğfalciler sadece görünmez yaratık (ruh) değildir, onların insan olarak da dünyada size 
ışık numarası yapan öğretilerden konuştuğunu, ama benim öğretilerime zıt öğretileri 
öğrettiklerini görürsünüz. Onlara kulak vermeyin. (132, 7 – 8) 

69. Benim krallığım güçlü ve kudretlidir ve eğer gücümün ve kudretimin önünde diğer bir 
gücün – kötülüğün gücü – yükselmesine izin verdiysem, o sadece gücümü ispat etmek içindir 
öyle ki, aldatma ve karanlık karşısında ışığımın ve hakikatimin gücünün farkına varın ve onu 
görün. Büyük güce sahip olmasına rağmen, farkına varın diye o karanlık gölgelerin yenilgi ve 
ayartma krallığının varlığı benim aracımdır. Aslında ben o güçten faydalanırım. 

70. Eğer sizi sınıyorsam, o sizi ruhi gelişme yolunuzda durdurmak için değildir, çünkü ben 
sizin gelmenizi krallığımda bekliyorum. Ama savaşlardan sonra galip olarak, güçlü olarak 
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uzun hac yolundan sonra ruhi tecrübe ışığıyla dolu, ruhen hak ettiklerinizle dolu olarak bana 
gelmenizi istiyorum öyle ki, başınızı alçakgönüllülükle kaldırıp o anda size tanrısal 
öpücüğünü vermek için size yaklaşan Baba’yı görebilin. O öpücük ruhunuz için bütün 
mutluluk ve bütün mükemmelliği içerir. (327, 8 – 9) 

Ahlaki Suç 

71. Hepiniz birbirinizi iten insanlar, insanlar! Siz öbür yandan utanç lekelerinizi gizlerken, sizi, 
kötülüğünüzü inkâr ederken ve büyüklüğünüzle övünürken gördüm. Fakat kendisini övgüye 
değer bulan insanın sahte büyüklüğü ruhta yoksul olduğunu söylüyorum. Ve erdemsizlikten 
dolayı diğer insanların hatalarını çekiştiren ve yanlış hareketlerini yargılayanlara ikiyüzlü 
olduklarını, adalet ve hakikatten uzak olduklarını söylemeliyim. 

72. Sadece fiziksel vücudun canını alanlar öldürmezler, bilhassa iftirayla insan kalbini kiranlar 
da katildir. Kalbi kıranlar, imanı ve ideali öldürenler ruhu öldüren katildirler. Onların çoğu 
hapishanesiz ve zincirsiz özgür yaşarlar. 

73. Sizinle böyle konuştuğuma şaşmayın, çünkü yakınlarınızın acı ve terk edilmişliklerine 
aldırmadan, görevlerinizi göz ardı edip onun dışında yeni görevler aldığınız için aranızda 
yıkılmış yuvalar görüyorum. Çevrenize bakın, ne kadar çok yıkık yuvalar, kötülüğün 
pençesine düşmüş kadınlar ve babasız çocuklar vardır. Onların kalbinde şefkat ve sevgi 
nasıl var olabilir? O insanların kutsal olan mutluluğunu yok eden ve yıkanın katil olduğunu 
sanmıyor musunuz? 

74. Kendiniz öylesine kötülüğe alıştınız ki, yeni ölüm silahları icat eden insanlara bile büyük 
adam diyorsunuz, çünkü onlar bir anda milyonlarca insanı yok edebilirler. Ve o adamlara 
bilgin diyorsunuz. Aklınız nerde? İnsan sadece ruh yoluyla büyük olabilir, bilgin ise sadece 
hakikatin yolunda giden insandır. (235, 36 – 39) 

Acizlik ve Kötülüğün Geçiciliği 

75. Sizin gözünüzde insanın ahlaksızlığı büyük, çok büyüktür, insanların ettiği kötülüğün 
gücü ve kudreti size çok dehşetli görünür ve buna rağmen size o kötü gücün adaletimin gücü 
ve Tanrılığım karşısında küçük olduğunu söylüyorum. Çünkü benim Tanrılığım kaderin, 
yaşamın, ölümün ve bütün yaratıkların efendisidir. (54, 70) 

76. Sadece her şeye gücü yeten bir yaratık benimle savaşabilir. Fakat bir Tanrı benden 
doğsaydı, onun bana karşı olacağına mı inanırdınız? Yoksa onun yoktan var olabileceğine mi 
inanıyorsunuz? Yoktan hiçbir şey var olamaz. 

77. Ben her şeyim ve asla doğmadım. Ben başlangıç ve sonum, yaratılanların alfa ve 
omegasıyım. 

78. Yaratılanlardan birisinin bana uzanabileceğini tasavvur edebiliyor musunuz? Bütün 
yaratıkların sınırı vardır ve Tanrı olmak için hiçbir sınırın olmaması gereklidir. Böyle güç ve 
büyüklük hülyasına kapılanlar kendi azametinin karanlığına düşmüştür. (73, 34 – 35) 

79. Size doğrusunu söyleyeyim, sevgimin karşısına koyabileceğiniz hiçbir güç yoktur. 
Düşmanlar kendisini zavallı birisi olarak gösterdi, karşı güçler zayıftır ve hakikat ve adalete 
karşı savaşmaya çalışan silahlar hep kolay kırılır türdendi. 
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80. Kötülüğün gücünün tanrısal adalete karşı giriştiği savaş size sonsuz bir problem gibi 
göründü. Ve buna rağmen – sonsuzluk karşısında o bir an gibi size görünecek. Ruhunuzun 
henüz mükemmelliğe ulaşamadığı devirlerde yaptığınız hatalar, erdeminizin ve benim 
sevecen adaletimin ebediyen sileceği bir leke gibi olacak. (179, 12 – 13) 

Affın Gücü 

81. Siz, bütün insanlar, size soruyorum ve bu halkı burada (Meksika´da) temsilciniz olarak 
görüyorum: Ne zaman içten yükseleceksiniz, birbirinizi seveceksiniz ve karşılıklı olarak 
hakaretlerinizi affedeceksiniz? Ne zaman gezegeninizde nihayet barış egemen olacak? 

82. Sevgiden kaynaklanan af, benim öğretimi öğretir ve o kötülüğü iyiliğe çevirmek, 
günahkârı erdemli bir insana döndürüp değiştirmek için kudretli bir güçtür. 

83. Affetmeyi öğrenin ve dünyanızda barışın başlangıcına sahip olacaksınız. Eğer affetmek 
bin kere gerekli olsa bile, bin kere affedin. Vaktinde yapılan bir barışmanın acıların 
kâsesinden içmekten kurtardığının farkında mısınız? (238, 12 – 14) 

84. İnsan olduğunuz sürece çarmıhta benim durumumu cellatlarımı nasıl affettiğimi, 
kutsadığımı ve şifa getirdiğimi düşünün öyle ki, bütün ağır hayat yolunuzda ayni şekilde size 
haksızlık yapanları kutsayın ve size kötülük yapmış olanlara mümkün olan her iyiliği yapın. 
Böyle davranan benim öğrencimdir ve size doğrusunu söyleyeyim, onun acısı çok kısa bir 
süre olacaktır, çünkü ben ona hayat sınavı esnasında kudretimi hissetmesini sağlayacağım. 
(263, 56) 

85. Birbirinizi affedin ve siz o anda kendiniz ve size haksızlık yapanlar için hafiflik 

bulacaksınız. Nefretin yükünü veya ruhunuzda garazı taşımayın; temiz kalpli olun ve siz 

barışın gizemini keşfettiniz ve de hakikatimin elçisi olarak yaşayacaksınız. (243, 63) 

 

Bölüm 41 - Bu Dünya ve Öbür Dünya Arasındaki Bağlantı  

İlham ve Ruhsal Dünyanın  

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Hepiniz ruhsal gelişmenin merdiven basamağında hareket ediyorsunuz; bazılarınız henüz 
kavrayamadığınız gelişmeye ulaştı, diğerleri ise arkadan geliyorlar. 

2. Büyük ruhlar, yani mücadeleleri, sevgileri, zahmetleri yoluyla büyük, çabalarıyla ahengi 
uzak duran ve gevşek küçük kardeşlerinde ararlar; onların görevleri soylu ve yücedir, benim 
Tanrılığıma ve size olan sevgileri de ayni şekilde büyüktür. 

3. Ruhlar, aktiflik ve daha yükseğe doğru gelişmek için yaratıldıklarını bilirler; onlar Tanrı’nın 
çocukları için tembellik olmadığını da bilirler. Yaratılanlarda her şey yaşam, hareket, denge 
ve ahenktir; bundan dolayı bu sayısız yaratıklar çalışırlar, çabalarlar, böylelikle Rab´bini 
yüceltmenin ve çevresindekilerin ilerleme ve mükemmelleşmesine hizmet etmenin bilinciyle 
mücadelelerine sevinirler. 
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4. Bugün kanunumun size işaretlediği yolun ötesinde olduğunuz için bu ruhsal kardeşlerinizin 
size olan etkilerini bilmiyorsunuz, fakat onların size yolladığı yansımaları, ilhamları ve 
mesajları alabilmek için hassaslığa sahipseniz, onların kendilerini adadığı çok sayıdaki 
etkinliklerini ve yüce eylemlerini sezeceksiniz. 

5. Bilmelisiniz ki, o ruhlar Yaratan’ın kanununa sevgi ve saygıyla, yaratılanların temel 
parçalarının ahengini bozmamak için asla onların hakki olmayan şeyleri almazlar, ne yasak 
olan şeylere dokunurlar, ne de girmeleri yasak olduğunu bildiği yere girerler. 

6. İnsanlar dünyada o ruhlardan ne kadar da farklı davranıyorlar. Dünyada büyük ve güçlü 
olmak çabasıyla, öğretilerime küçücük bir saygı bile göstermeden bilimin anahtarıyla bilinmez 
güçlere kapıları açan yıkıcı doğa güçlerini arıyorlar ve böylece çevrelerini saran doğanın 
ahengini yıkıyorlar! 

7. İnsan ne zaman ruhsal dünyanın bilgece öğüdünü duymak ve böylelikle o dünyanın 
ilhamları yoluyla yönlendirilmek için algılamayı becerecek? 

8. Size doğrusunu söyleyeyim, hakkınız olan bu sizi güvenilir bir yolla dağın zirvesine 
götürmeye yeterdi; orada önünüzde ruhların kat etmiş olduğu doğru ve ışıklı bir yolu 
görürdünüz ki, onlar (ruhlar) size sadece iyilik yapmak, zor durumunuzda size destek olmak 
için yanınızdadır. Onlar sizi bekleyen Baba’nıza adım adım yaklaştırırlar. 

9. Size o ruhların iyiliği ve ruhi yüceliği hakkında konuştuğum için söylemeliyim ki, onlar da 
sizin gibi başlangıçtan beri irade özgürlüğüne sahiptiler, yani gerçek ve kutsal özgürce 
davranma özgürlüğü, bu Yaratan’ın çocuklarına olan sevgisinin ispatıdır. (20, 28 – 36) 

10. Siz yalnız gitmiyorsunuz, çünkü cesaretlendirmem ve ışığım hepinizle birlikte gidiyor. 
Fakat bu size az görünürse, her insana ışıklı ruhsal yaratığı (meleği) adımlarınıza dikkat 
etsin, herhangi bir tehlikeyi sezdirsin, yalnızlıkta yoldaşınız ve hayat yolunuzda değneğiniz 
olsun diye yanınıza koydum. Onlar sizin koruyucu melek veya koruyucu dediğiniz 
yaratıklardır. 

11. Koruyucu meleğinize karşı asla nankör olmayın ve onların telkinlerine karşı sağır 
olmayın, çünkü güçleriniz hayat sınavlarını geçmek için yetmeyecek. Sizin sizden daha çok 
ilerlemiş olanlara ve geleceğinizi bilen birisine – geleceğinizi onlara söylediğim için – 
ihtiyacınız vardır. 

12. O meleklerin mücadelesi ruhsal gelişmeye ulaşmadığınız sürece çok zordur, çünkü siz 
onların ağır görevini yerine getirmede yardımda bulunmuyorsunuz. 

13. Eğer sizin ruhen gelişmeniz o görünmez ve gösteriş yapmadan iyiliğiniz ve ilerlemenize 
yardımcı olan kardeşlerinizin varlığını yanınızda hissetmeyi ve sezmeye izin verirse, o zaman 
onları günahlarınızdan ötürü zorlayıp eziyet ve acı çektirdiğinize pişman olacaksınız. Fakat 
bu algılama içinizde kendini belli ederse, sadece aklınıza ışık geldiği içindir. O zaman 
içinizde eş duyum, minnettarlık ve anlayış o melekler için de uyanacak. 

14. Koruyucu melekleriniz sizin onları desteklediğinizi ve onların size verdiği ilham sizin ruhi 
yükselişinizle ahenk içinde olduğunu gördüklerinde, ne kadar çok mutluluk duygusu onlarda 
olacak! 
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15. “Ruhsal vadide” (öbür dünyada) bilmediğiniz o kadar çok kardeşleriniz ve arkadaşlarınız 
var ki! 

16. Yarın, ruhsal yaşam hakkında algılama dünyaya yayıldığı zaman, insanlık yanınızdaki o 
yaratıkların anlamını kavrayacak ve insanlar benim planımı kutsayacaklar. (334, 70 – 76) 

17. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer imanınız sağlam olsaydı, ruhsal şeylerin varlığını 
bedenin duyu organlarıyla hissetme arzunuz olmazdı, çünkü o zaman hassas duyarlılıkla 
durmadan etrafınızda titreşen o (ruhsal) dünyayı sezen ruhunuz olurdu. 

18, Evet insanlık, eğer kendini ruhsal dünyadan uzakta hissediyorsan, o yaratıklar kendilerini 
size uzak hissedemezler, çünkü onlar için mesafeler, sınırlar ve engeller yoktur. Onlar ruhsal 
dünyada yaşıyorlar ve ondan dolayı en yüce amacı ruhun yukarıya doğru gelişmesi ve 
mükemmelleşmesi olan insanlara uzakta duramazlar. (317, 48 – 49) 

19. Siz ve Tanrı arasındaki tek mesafe veya siz ve ruhsal yaratıklar arasındaki mesafe maddi 
mesafe değildir, bilakis ruhendir. O mesafe de ruhsal dünyadan ilham ve etkiyi almaya 
hazırlanmamış olmanız, halis ve hazırlıklı olmamanızdan gelir. 

20. Asla Ustanız (Christus) ve kendiniz arasına veya sizin ve ruhsal dünya arasına mesafe 
koymayın, o zaman hep sevgimi aramasını bilenlere yağdırdığım sevgimin huzuruna 
sevineceksiniz. Ruhsal dünyanın onu hissetmek için hazırlanmış insanların kalbine yakın 
olduğu duygusunu hep hissedeceksiniz. 

21. Bu devrin insanlarının kendileri ve ruhsal dünya arasına koydukları mesafe ne kadar 
büyüktür! O mesafe öyle büyük ki, bugünün insanları Tanrı’yı ondan dolayı çok çok 
kendinden uzakta hisseder ve cenneti uzak ve ulaşılması imkânsız bir yer olarak düşünür. 
(321, 76 – 78) 

22. Ruhsal dünyanın etkisi altında yaşamayan bir tek insan aklının bile olmadığını size 
söylüyorum. 

23. Birçokları bunu inkâr edecekler, fakat hiç kimse insan aklının hem ruhtan yaratıkların 
düşüncelerini ve titreşimlerini, hem de insanlarınkini ve benimkisini de algılamanın imkânsız 
olduğunu ispat edemeyecek. 

24. Bu bütün insanlığa vahiydir – o vahiy her tarafa yayıldığında, onu sevinçle kabul eden 
açık kalpler bulacak. Ayni şekilde o vahye şiddetle karşı olanlara ve reddedenlere 
rastlayacak. 

25. Fakat bunlar ruhsal yaşamın ışığının insan yaşamına girmesine engel olmak için neler 
yapacaklar? O titreşimleri yok etmek için imansızlar hangi önlemleri alabilecekler? Tanrı’nın 
yaratıcı ve yaşam verici gücünün evrensel etkisi dışında olduğunu sanan kimdir? 

26. Sizin vicdanınıza, ruhunuza ve aklınıza hitap ediyorum, fakat size diğer yaşam 
seviyelerinden mesajlar, fikirler ve ilhamlar aldığınızı bir kere daha söylüyorum ve ayni 
şekilde ruhunuzun vücudunuza nereden girdiğini bilmediğiniz gibi, kimin ona görünmez ve 
hissedilmez şekilde kendisini beyan ettiğini bilmiyorsunuz. (282, 33 – 37) 
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Şaşkın ve Kötülük Eden Ruhlar 

27. Bu devir Birinci ve İkinci Devirden farklıdır. Bugün çözülmüş, görünür ve görünmez 
elementlerin kargaşalığı içinde yaşıyorsunuz. Nöbet tutmayanın vay haline, çünkü o 
yenilecek ve hazırlıklı olan savaşmak zorunda kalacak! 

28. Binlerce görünmez gözler size bakıyorlar; bir kısmı size pusu kurup düşmenizi sağlamak 
için diğer kısmı ise sizi korumak için. (138, 26 – 27) 

29. İnsanların bilgisizliğinden, vurdumduymazlığından ve ruhi körlüğünden faydalanarak 
şaşkın ruhların büyük orduları insanlara karşı savaş ediyorlar. Ve insanlar onların saldırısına 
karşı koymak için sevgi silahlarını hazırlamadılar. Ondan dolayı bu savaşta insanlar 
korumasız yaratıklar gibi görünürler. 

30. Bu savaştan galip çıkmanız için ruhsal öğretimin size gelip nasıl hazırlanmanız gerekli 
olduğunu öğretmesi gerekliydi. 

31. Kendi dünyanızda işleyen ve yaşayan o görünmez dünya insanları – ya aklınıza, ya da 
duygularınıza veya iradenize musallat olarak sizi etkiler ve sizi teslim olmuş hizmetkâr, köle, 
araç ve kurbanlar yapar. Her yerde ruhi beyanlar görülür ve buna rağmen dünyanın insanları 
ruhlarını saran şeyi hâlâ algılamak istemezler. 

32. Karanlığı yok etmek için savaşı başlatmak gereklidir öyle ki, insanlarda ışık doğduğunda, 
herkes gerçek bir birlikte birleşsinler ve uzun yıllar boyunca onlara egemen olan güçlere 
karşı duayla başlattıkları savaşta galip gelsinler. 

33. İnsanlar ve milletler farkında olmadan o gücün etkileri altındadırlar. O ruhların neden 
olduğu seyrek görünen ve bilinmeyen hastalıklar insanları yere serdi ve bilim adamlarını 
şaşkına döndürdü. 

34. Ne kadar çok düşmanlık, ne kadar çok şaşkınlık ve acıları insan başına bela olarak 
getirdi. Dua, ahlak ve ruhaniyetin eksikliği kötü ve şaşkın ruhları kendine çekti. Fakat ışıksız 
ve hazırlıksız ölen insanlardan ne beklenebilir? 

35. Dolandırdığınız, baskı yaptığınız, şaşkına döndürdüğünüz ve hor gördüğünüz insanlar 
oradadır (öbür dünyada). Onlar size sadece kargaşalık ve karanlık gönderebilirler, intikam 
alabilirler ve sizi sadece suçlarlar. (152, 22 -28) 

36. Ordular kadar çok karanlık ruhlar fırtına bulutları gibi insanlığa ulaşıp devrimlere neden 
oluyorlar, dikkati dağıtıyorlar ve insanların kalplerini karartıyorlar. Bu sinsi saldırılara karşı bu 
insanlığın silahları olmasına rağmen, o silahları kullanmasını bilmiyorlar ve diğerleri ise 
silahları olduğunun farkında bile değiller. (240, 53) 

37. Bugünün insanları sayıları bakımından çok olsa da, çevresini saran ruhsal yaratıklara 
nazaran çok azdır. Hangi güçle o ordular (ruhsal dünyanın yaratıkları) insanların yoluna 
giriyorlar, fakat insanlar çevresini saran o dünyayı sezmiyorlar, hissetmiyorlar ve 
duymuyorlar. (339, 29) 



282 
 

38. Günahlara kendini kaptırmış bir insan bir ordu büyüklüğünde karanlığın yaratıklarını (kötü 
ruhları) peşinden sürükleyebilir. Onlar o insanın hayat yolunda feci etkiler bırakmasını 
sağlarlar. (87, 7) 

39. Eğer buradan maddeleşmiş yaratıkların yaşadığı “ruhsal vadiyi” (öbür dünyayı) – yani 
ölümden sonra gelen ruhi yolculuğa hazırlanmamış insanların yaşadığı yeri -  
görebilseydiniz, çok perişan olurdunuz. Ama bir an bile: “Tanrı’nın adaleti ne kadar da 
korkunç!” demezdiniz. Hayır, onun yerine: “Biz birbirimize ne kadar çok nankörüz, adaletsiziz 
ve gaddarız! Ruhumuza karşı nasıl da vurdumduymaz idik ve Jesus ´un öğrencileri olarak ne 
kadar da çok soğuk insanlar idik!” diye haykırırdınız. 

40. Ondan dolayı Baba o ruhların hayatınızda kendilerini bazen gösterip karanlık ve barışsız 
yaşamlarını acılı ve korkulu şekilde beyan etmelerine izin verdi. O ruhlar ruhsal dünyanın 
parlak ışıklı evlerinde yaşamadıkları bir dünyadadırlar, ne de ölmeden önce yaşadıkları 
dünyanın güzelliklerine sahiptirler. (213, 52 – 53) 

41. Ordular kadar çok sayıda dünyada başıboş dolaşan ve çeşitli şekilde insanların kalbinin 
kapısını çalan o ruhlar, çoğunlukta uyanmalısınız, gözlerinizi hakikate açmalısınız, 
hatalarınızdan pişman olasınız ve kendinizi yenileyesiniz diye söylemek isteyen seslerdir 
öyle ki, sonra vücudunuzu (öldükten sonra) dünyada bıraktığınızda, o ruhlar gibi 
yalnızlığınıza, bilgisizliğinize ve bencilliğinize ağlamak zorunda kalmayın. Karanlıktan da ışık 
çıktığını buradan farkına varın, çünkü hiçbir ağacın yaprağı benim dileğim olmadan hareket 
etmez; ayni şekilde o ruhların görünmeleri günden güne çoğalacaklar, insanlar sonuçta 
ruhların öyle akınına uğrayacaklar ki, sonunda ruhlar insanlığın ruhların varlığına karşı 
şüpheci tutumunu yok edecekler. (87, 65) 

42. Bu dünyadan göçüp öbür dünyaya gidenler için dua edin, çünkü onların hepsi yolu 
bulmaya muktedir değildir, onların hepsi ruhen yükselebilecek durumda değillerdir, ne de 
onların hepsi kısa zamanda barışa kavuşurlar. 

43. O ruhların bazıları öbür dünyada maddi dünyanın hezeyanı içinde yaşarlar; bazıları çok 
ağır pişmanlık duygusuyla acı çekerler; diğerleri ise duygusuzdur, vücutlarıyla toprağın 
altında gömülü yatarlar ve o ruhların diğer bir kısmı ise dünyada bıraktıkları yakınlarından 
ayrılamazlar, çünkü yakınma, bencillik ve insanın bilgisizliği onları maddeye bağlar ve barışı, 
ışığı ve ilerlemeyi onlardan çalırlar. 

44. Hâlâ dünyada bulunan ruhların size yaklaşmadan yollarına devam etmelerine izin verin. 
Onların bu dünyada sahip oldukları ve sevdikleri malları bırakmasını sağlayın öyle ki, onlar 
gerçek miraslarının onları beklediği sonsuzluğa yükselebilsinler. (106, 35 – 37) 

45. Ruhunuza “ruhsal vadiye” ulaşıp o ruhların sizi karşılaması ve onlara gösterdiğiniz 
merhamet için aldığınız minnettarlık iyi gelecek. Onları o zaman ışık dolu gördüğünüzde, 
sevinciniz büyük olacak. 

46. Ama ordular kadar büyük sayıda şaşkınlıkları yüzünden karanlık ruhlara rastladığınızda, 
onlar sizden bir sevgi eylemi beklediğinde, siz onlara o sevgi eylemini yapmadığınızda, ne 
kadar da çok acılı olurdu. (287, 58) 

47. Size doğrusunu söyleyeyim: Insanlara bu kadar çok sevgi ve merhametle davranıyorsam, 
ayni şefkatli sevgiyle eski hatalarının kefaretini öbür dünyada ödeyenlere de öyle 
yöneliyorum. O ruhlara onları şaşkınlıklarından kurtarmak için ışığımı yolluyorum ki, o 
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şaşkınlık karanlıktır ve kendi kendilerini suçlamak “ateştir”. Onları bundan sonra insanlara 
reenkarnasyon yoluyla (dünyaya yeni doğan çocuk olarak)  yolluyorum öyle ki, eskiden 
kırdıkları kalpleri şimdi kavrama ışığıyla dolu olarak kendi kardeşlerinin hayırseveri ve 
koruyucusu olsun. (169, 6) 

Ruhların İnsanlar İçin Savaşı 

48. İnsancıl hayatınızın ötesinde ruhların dünyası vardır. İnsanlar için görünmez olan 
kardeşleriniz (ruhlar) kendi aralarında size egemen olmak için savaşırlar. 

49. O savaşın nedeni ruhların içinde bulundukları gelişme seviyesinin farkından gelir. Işığın 
ruhları sevgi, ahenk, barış ve mükemmelleşmeyle yönlenmiş olarak insanlığın yoluna ışık 
saçarken, hep iyi şeyleri ilham olarak verirken ve size insanlığa faydalı şeyleri beyan 
ederken, dünyanın materyalizmine hâlâ bağlı kalmış, kendilerini bencillik ve dünyaya olan 
sevgilerini bırakamamış olan veya belli bir süre insancıl bağımlılıklar ve eğilimler besleyen 
ruhlar aklı karartmakla, kalbi köreltmekle, iradeyi köleleştirmekle onları kullanmak, kendi 
planlarına araç yapmak veya insanların vücudunu sanki o kendi vücuduymuş gibi kullanmak 
için insanların yoluna şaşkınlık ekerler. 

50. Işığın ruhsal dünyası onları sonsuzluğa götüren bir gedik açmak için insanları kazanmaya 
çalışır. O kutsanmış ordular (ışıklı ruhlar) durmadan sevgide büyümeye çalışırken, insanların 
yanlarında büyük sorumluluk taşıyan danışmanlık yaparken; gençlere danışmanlık, 
çocukların koruyuculuğunu, unutulmuşların ve yalnız yaşayanların yoldaşlığını yaparken, ruhi 
bilgeliğin ışığına ulaşmamış, yükseltici sevgi duygusundan mahrum ordular kadar büyük 
sayıdaki ruhlar da ayni şekilde insanlarda etkinliklerini gösterirler. Ama o (gelişmemiş) 
ruhların amacı size ruhsal dünyaya yolunuzu kolaylaştırmak değildir – hayır; onların amacı 
tamamen zıttır. Onların amacı dünyaya egemen, insanların efendisi olmak, dünyada 
kendilerini ebedi yapmak, insanlara hâkim olmak ve insanları kendi iradelerinin kölesi ve 
aracı yapmaktır. Kısacası: kendisine ait olarak gördüğü dünyayı elinden aldırmamaktır. 

51. Yani öğrenciler: Diğer ve öbür ruhlar arasında şiddetli bir savaş vardır. Öyle bir savaş ki, 
gözlerinizin göremediği, fakat onun yansımaları günden güne dünyanızda hissedilir şekle 
gelen bir savaş. 

52. İnsanlığın kendisini bu kötü etkilerinden kurtarıp kendisini savunabilmesi için çevresini 
saran hakikati bilmesi gereklidir, ruhuyla dua etmeyi öğrenmesi gerekir ve iyinin kötüye karşı, 
ışığın karanlığa karşı ve ruhta gelişmenin materyalizme karşı savaşında silah olarak 
kullanabilmesi için kendi benliğinin hangi yeteneklerle donatılmış olduğunu bilmelidir. 

53. Işığın ruhsal dünyası, tam şimdi etkinliğini gösterip dünyanın günün birinde ruhaniyette 
gelişme yoluna koyulması için her şeyi hazırlıyor. 

54. Bütün bunlar hakkında derin derin düşünün ve insanların kurtuluşu için uğraşan ruhsal 
kardeşlerinizin savaşının şiddetini siz tasavvur edebileceksiniz. Bu öyle bir savaş ki, o ruhsal 
kardeşlerinize sürekli sizin tarafınızdan sunulan nankörlüğün zehriyle dolu kâse gibidir, çünkü 
siz onlardan size hediye ettikleri sadece iyilikleri almakla yetiniyorsunuz, ama onların 
savaşına destek olmak için onlarla yan yana değilsiniz. 

55. Sadece çok az insan onlara katılmaktan anlar, çok az insan da onların verdiği ilhamları 
alma gücüne sahiptir ve onların işaretlerine uyarlar. Ama o insanlar ne kadar güçlü yaşam 
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yolunda gidiyorlar, ne kadar çok korunma altında kendilerini hissediyorlar, nasıl bir mutluluk 
ve ilhamlar ruhlarını canlandırıyor! 

56. İnsanların çoğu (ruhsal dünyanın iyi ve kötü) iki etkisi arasında sağa sola herhangi bir 
yöne doğru karar vermeden, kendisini tamamen materyalizme kaptırmadan, ama ondan 
kurtulmak için çabalamadan, yaşamında ruhaniyete değer vermeden, yani hayatını iyilik, bilgi 
ve ruhsal gücünü arttırmakla uğraşmadan, çekiştirilip duruyor. Bunlar hâlâ kendileriyle savaş 
içindeler. 

57. Vicdanlarının sesine aldırmadan kendilerini tamamen materyalizme vermiş olanlar ve 
ruhlarıyla ilgili her şeyi hiçe sayanlar savaşmıyorlar, onlar savaşta yenildiler. Onlar galip 
geldiklerine ve özgür olduklarına inanıyorlar ve tutsak olduklarının farkında değiller. Işıklı 
ruhların ordularının aşağıya karanlığa gelmesi o insanları kurtarmak için gerekli olacak. 

58. Işığın mesajını dünyanın bütün milletlerine yolluyorum öyle ki, insanlar uyansınlar ve ona 
karşı savaşmak zorunda oldukları düşmanın kim olduğunun bilincine varsınlar. Onu yenince 
kadar hangi silahları yanlarında taşıdıklarını bilsinler. (321, 53 – 63) 

Tanrı’nın Ruhsal Dünyasıyla Bağlantı 

59. Öğrenciler, uyanın ve içinde yaşadığınız zamanın farkına varın. Size söylüyorum: Tıpkı 
hiç kimse adaletimi durduramadığı gibi, ayni şekilde hiç kimse merhametimin size açtığı öbür 
dünyanın kapılarını kapatamaz. Hiç kimse o dünyalardan ışığın, ümidin ve bilgeliğin 
mesajlarının insanlara ulaşmasını engelleyemeyecek. (60, 82) 

60. Size kısa bir süre için öbür dünyanın yaratıkları (ruhları) ile bağlantı kurmanıza izin 
verdim. Bunu size “İkinci Devirde” izin vermedim, çünkü ne siz eskiden, ne de (öbür 
dünyanın ruhları) buna hazırlıklıydılar. Bu kapı bu devirde benim tarafımdan açıldı ve böylece 
peygamberlerimin bildirilerini ve benim vaatlerimin birkaçını gerçekleştirmiş oluyorum. 

61. 1866 yılında bu görünmez kapı ve ışıklı ruhların insanları getireceği o mesajları bildirmek 
için seçilmiş şahısların haberleri iletme organı da size açıldı. 

62. O yıldan önce dünyanın milletlerinde ve halklarında ruhsal yaratıklar kendilerini benim 
gelişimin önünde giden işareti olarak beyan ettiler. (146, 15) 

63. Eğer insanlar bugün o kadar çok katı ve duygusuz olmasaydılar, şüphesiz sürekli ruhsal 
dünyadan mesajlar alırlardı ve ara sıra kendilerini insanların uyanmasını durmadan etkileyen 
bir sürü ruhsal yaratıkların ortasında bulurlardı ve kendilerinin asla yalnız olmadıkları 
kanaatine varırlardı. 

64. İnsanların bir kısmı o dünyayı “görünmez”, diğer kısmı ise “öbür dünya” olarak 
adlandırırlar. Fakat neden? Basitçe ruhsal olan şeyleri “görmek” için onlarda inanç 
eksikliğinden ötürü ve onların insancıl zavallılıkları kalplerinde hissetmeleri gereken dünyanın 
çok uzakta ve onlara yabancı olduğu duygusunu verdiği için. (294, 32 – 33) 

65. Bir ruhun kendisini size beyan etmesine veya onun sizinle bağlantı kurmasına, sizin de 
kendinizi beyan etmeniz ve hatta diğer dünyalarda ve diğer yaşam yerlerinde farkında 
olmadan bağlantı kurmanıza, şaşırdınız. 
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66. Bedeniniz dua esnasında ruhunuzun benimle bağlantı kurduğunun bilincinde değildir. O 
beden Rabbiniz´e yaklaşmayi sezemez. Bu yetenekle sırf benim ruhumla değil, bilakis dua 
esnasında düşündüğünüz ruhsal kardeşlerinizin ruhuyla da bağlantı kuracaksınız. 

67. Ayni şekilde vücudunuz uyurken, ruh dinlenme saatlerinde ruhun gelişme seviyesine ve 
ruhaniyette ilerlemesine göre vücudu terk edip uzak yerlerde, hatta ruhsal dünyalarda 
görünür. Bunu aklınız bile tasavvur edemez. 

68. Bu vahiyler hakkında hiç kimse şaşmasın. Şu anda zamanın dolmasına yaklaştığınızı 
kavrayın. (148, 75 – 78) 

69. Temiz düşüncelerin ruhsal dünyada yaşayan kardeşlerinizle anlaştığınız diliniz olmasını 
istiyorum ki, bu yolla birbirinizi anlayın ve doğrusu hak ettikleriniz ve iyi eserleriniz size 
faydalı olacak; ayni şekilde o (ruhtan) çocuklarımın etkisi ve ilhamları, onların sizi korumaları 
size hayat yolunuzda güçlü bir yardım olacak öyle ki, bana birlikte gelin. 

70. Ruhta gelişin ve hayatınızda ruhsal yaratıkların iyimser varlığını hissedeceksiniz: 
çocuklarını bu dünyada bırakan annenin okşamasını ve ayni şekilde ölmek zorunda kalan 
babanın öğüt ve sıcak kalpliliğini de. (245, 7 – 8) 

71. Ruhsal yaratıkların bu beyanı verdiğini duyduklarında, bu eser birçokları tarafından kritize 
edilip reddedilecek. Ama endişelenmeyin, çünkü sadece bilgisizler talimatlarımın bu kısmına 
karşı savaş aşacaklar. 

72. Ne kadar çok kez elçiler, peygamberler ve Rab´bin habercileri ruhsal yaratıkların etkisiyle 
insanlık bilincinde olmadan dünyaya konuştu ve ne kadar çok kez her biriniz ruhsal 
yaratıkların iradesiyle farkına varmadan davrandınız ve konuştunuz! Ve bunu, eskiden beri 
olanı şimdi size tasdik ettim. (163, 24 – 25) 

73. Eğer sadece merak size öbür dünyayla bağlantı kurmaya neden olursa, hakikati 
bulamayacaksınız. Eğer büyüklük arzusu ve gurur onu yapmaya neden olursa, gerçek beyan 
(öbür dünyadan) alamayacaksınız. Eğer denemeler, kalbinizi yanlış hedefler ve bencil 
hırslarla büyülerse, ayni şekilde Kutsal Ruh´umun ışığıyla bağlantı kuramayacaksınız. 
Sadece derin saygınız, temiz duanız, sevginiz, merhametiniz, ruhen yükselişiniz o mucizeyi 
gerçekleştirecektir ki, dileğim olduğu sürece, ruhunuz kanatlarını açarak bölgelerden 
geçecek ve ruhun vatanlarına ulaşacak. 

74. Bu Kutsal Ruh´un size belirlediği rahmet ve tesellidir öyle ki, tek ve ayni vatanı göresiniz 
ve ölüm ve yabancılaşma olmadığını, yaratıklarımın bir tanesinin bile sonsuz yaşam 
hususunda ölmediği kanaatine varasınız. Çünkü “Üçüncü Devirde” bu dünyadan göçmüş 
olan ve onu tanımış ve sevmiş olduğunuz, fakat sonsuzlukta kaybetmediğiniz, o (ruhsal) 
yaratıklara ruhi kucaklamayla sarılacaksınız. 

75. Birçoklarınız o yaratıklarla “isçilerimin” yardımıyla bağlantı kurdular. Fakat size 
doğrusunu söyleyeyim, bu mükemmel bir temas yolu değildir ve insanların ve vücudunu terk 
etmiş ruhların (ölülerin) aralarında ruhtan ruha anlaşabilecekleri zaman, herhangi bir maddi 
ve insancıl yol kullanmadan, yani ilham, ruhi hassaslık yeteneği, vahiy ve sezgi yeteneği 
yoluyla, yaklaşıyor. Ruhunuzun gözleri öbür dünyanın varlığını görebilecek, sonra kalbiniz 
“ruhsal vadide” yaşayan o yaratıkların yaşam ifadelerini hissedebilecek ve sonra ruhunuzun 
sevinç çığlığı ve ayni şekilde algılamanız ve Baba´ya sevginiz büyük olacak. 
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76. O zaman ruhun yaşamının ne olduğunu, onun kim olduğunu ve geçmişte kim olduğunu 

kendinizi tanımakla, kendinizi dar sınırlar içinde görmeden maddi vücudunuzun sekli gibi, 

bileceksiniz. Çünkü Baba size: Vücudunuzun maddesi aslin da küçük olmasına rağmen – 

ruhunuz benim Tanrısal Ruhuma ne kadar da çok benzer, diyecek. (244, 21 – 24) 

 

Bölüm 42 - Suç ve Kefaret – Sınavlar ve Acılar   
 

Pişmanlık ve Kefaretin Gerekliliği 
 

Rab şöyle konuşuyor… 

 

1. Eğer sık sık kardeşlerinize sunduğunuz ayni kâseden içmenize izin veriyorsam, bazı 

insanlar neden oldukları kötülüğü sadece böyle anladıkları içindir. Ve başkalarına neden 

oldukları sınavları onlara da yaşatmakla hissettirdikleri acıları tanıyacaklar. Bu onların ruhunu 

aydınlatacak ve anlayış, pişmanlık ve sonuçta kanunumu uygulamayı sağlayacaktır. 

2. Ama acıları yaşamak veya acıların kâsesinden içmeyi önlemek istiyorsanız, o zaman 

sucunuzun bedelini pişmanlıkla, iyi eylemlerle ve vicdanınızın emrettiği bütün şeyleri 

yapmakla ödeyebilirsiniz. Böylece sevgi borcunuzu ödeyecek ve kardeşlerinizden günün 

birinde çalmış olduğunuz şerefi, yaşamı, barışı, sağlığı, sevinci veya ekmeği geri vermiş 

olacaksınız.  

3. Bakın, adaletimin gerçeği Babanız hakkında yaptığınız tasavvurdan ne kadar da farklı! 

4. Unutmayın: Eğer size hiçbirinizin mahvolmayacağını söylediysem, her suçun bedelinin 

ödenmesi ve her hatanın yaşam kitabından silinmesi gerektiğini de kesinlikle söyledim. Bana 

götüren yolu seçmek sizin elinizdedir. Hâlâ irade özgürlüğüne sahipsiniz. 

5. Eğer hâlâ gururlu milletlerin bugün de uyguladığı eski devirlerin intikam kanununu tercih 

ediyorsanız, işte onun sonuçlarına bakın! 

6. Eğer sizin insanları ölçtüğünüz arşınla benim de sizi ölçmemi istiyorsanız, adaletimi almak 

için öbür dünyaya göçmenizi beklemenize gerek yoktur; çünkü bu dünyada, hiç 

beklemediğiniz anda, insanları soktuğunuz ayni kritik duruma siz de düşeceksiniz. 

7. Fakat daha yüce bir kanunun size yardıma koşmasını istiyorsanız – çok korktuğunuz sırf 

acılardan kurtarmak için değil, size soylu düşünceler ve duyguların ilhamını vermesi için de, 

o zaman dua edin, beni çağırın ve sonra mücadele yolunuzda daha başarılı olmak, hayat 

sınavlarında güçlü kalmak için – kısacası Babanız´a ve insanlara karşı borcunuzu sevgiyle 

ödemek için – ilerleyin. (16, 53 – 59) 

8. Sık sık bana: “Usta, suçlarımızı affetmene rağmen, neden acılarla onların kefaretini 

ödememize izin veriyorsun?” diye soruluyor. Bu soruya şu yanıtı veriyorum: “Sizi 

affediyorum, ama ruhunuza arılığı geri vermeniz için o hatalarınızı telafi etmeniz 

kaçınılmazdır.” (64, 14) 
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9. İnsanların kalbinden son lekenin bile silineceğini size söyledim, fakat her birinizin kendi 

utanç lekelerini arındırması gerektiğini de size söylüyorum. Size: “Ölçtüğünüz ayni ölçekle 

ölçüleceksiniz ve ne ekerseniz, onu biçeceksiniz” dediğimi hatırlayın. (150, 47)   

10. İnsanlığın bana sunduğu maddi hediyelerden, eğer gerçekte iyi ise, sadece iyi niyeti 

kabul ediyorum, çünkü bir hediye hep yüce ruhla ve asil niyetle yapılmıyor. Kendi 

kötülüklerinin üstünü örtmek için veya benden bir şey istemek için insanlar bana ne kadar 

çok hediyeler sunuyorlar. Ondan dolayı ruhun barışını satın almanın mümkün olmadığını, 

kara lekelerinizin maddi hediyelerle temizlenemeyeceğini, bana en büyük defineyi sunsanız 

bile, mümkün olmadığını söylüyorum. 

11. Bana hakaret ettiğinizden dolayı pişmanlık ve ıstırap, yenilenme, iyiye doğru düzelme ve 

hatalarınızın telafisi bütün bunlar size öğrettiğim gibi olursa, evet, o zaman bana insanlar 

gerçek kalpten, ruhtan ve düşüncelerin hediyelerini sunarlar ki, o hediyeler Babanız´a buhur, 

çiçekler ve mumlardan daha çok hoşnut edicidir. (36, 27 – 28) 

Kefaret Kanunu 

 

12. Arka arkaya fırsatlara sahip oldunuz ve o fırsatlarda size olan sevgimi görebilirsiniz, 

çünkü sizi hediyelerle donattım ve ruhunuzu arıtmak ve mükemmelleşmek için sizin eskiden 

benim hakkında düşündüğünüz gibi cezalandırmak ve ebediyen lanetlemek yerine, 

benliğinize hatalarınızı telafi etme fırsatı verdim. 

13. Kim bu öğretileri bilip onların gerçek olduğuna inanırsa, aksi takdirde ruhunu daha ağır 

bir kefaret yükü altına soktuğunu bilmesine rağmen, bu dünyadaki vazifesine sırtını dönmeye 

cesaret edebilir? 

14. Çünkü adaletimin size lekelerinizi silmek ve hatalarınızı telafi etmek için yeni fırsatlar 

verdiği doğru olmasına rağmen, her fırsatla sınavların sayısı daha da büyük olduğu ve 

zahmetler ve acıların daha da çok olduğu da, yaptığınız hataların ağır olduğu gibi, doğrudur. 

15. Vazifeniz – burada cezadan bahsetmeyelim – tamir etmek, yenilemek, telafi etmek ve en 

son suç borcunuzu ödemekten ibarettir. Hiç kimse, ne göklerdeki Babanız, ne de bu 

dünyadaki veya “ruhsal dünyadaki” kardeşleriniz – kendi yapmanız gereken şeyleri sizin için 

yapacaklardır. Sizin çağrınıza yanıt verdiğimi burada yine de söylemeliyim. Kendinizi yalnız 

ve terkedilmiş sandığınız anda, benim varlığımı hissedeceksiniz ve ruhsal dünya 

çarmıhınızın ağırlığını taşımada yardım etmek için size hep gelecek. (289, 45 – 47) 

16. Sadece sevgim ve adaletim ona acıkan ve susayanları koruyabilir. Kendisini öldüreni 

sadece ben mükemmel adaletimle kabul edebilirim. 

18. Onlar ruhun terk edilmişliğini bu dünyadaki yalnızlıktan daha feci olduğunu bilselerdi, 

dünyadaki son günlerine kadar sabır ve cesaretle katlanırlardı. (165, 73 – 74) 

18. Beni ne kadar çok incitseler de, çocuklarımın hiçbirini imha etmem; onları muhafaza 

ediyor ve hatalarını telafi etmek ve terk ettikleri yola geri dönmeleri için fırsat veriyorum. 

Fakat onları affetmeme rağmen, eylemlerinin meyvesiyle yüz yüze gelecekler ve o eylemler 

onları yargılayacak ve onlara doğru yolu gösterecek. (96, 55) 

Hayat Sınavlarının ve Istırapların Nedeni 

 

19. Kendinizi tanıyın! İnsan varlığının bütün devirlerine baktım ve bütün acılarınızın ve 

talihsizliklerinizin nedenini biliyorum. 

20. İlk çağlardan beri insanların birbirini kıskançlıktan, materyalizmden ve güçlü olma 

hırsından dolayı öldürdüklerini gördüm; sadece maddeden oluştukları inancıyla hep ruhlarını 
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önemsemediler ve vücutlarını bu dünyada bırakma zamanı geldiği anda, ruhlarına herhangi 

bir mutluluk elde etmeksizin, sadece maddi yaşamlarında elde ettikleri geriye kaldı. Çünkü 

onlar (ruhu) aramadılar, onu düşünmediler, ne ruhun erdemleriyle, ne de ruh bilgisiyle 

ilgilendiler. Tanrı’ya götüren yolu aramadan sadece yaşamakla yetindiler. (11, 42 – 43) 

21. Bugün uygarlığınızda ilerlemeye rağmen, tıpkı ruhi tabiatınızdan, arılıktan ve Tanrı’dan 

olandan uzaklaştığınız gibi, maddi tabiatınızdan da daha da çok uzaklaştınız. Bundan dolayı 

yaşadığınız her gün daha çok mutlu olma arzunuza rağmen, hayatınızın her bölümünde 

daha büyük zaaflara, acılara düştünüz. Fakat şimdi kanunumu uygulamakla bir adım daha 

ileri atacaksınız, ey dünyada yaşayan insanlar! (16, 35) 

22. Hayat yolunuzda karşılaştığınız sınavlar tesadüf değildir. O sınavları size ben yolladım 

öyle ki, liyakatler elde edin. Benim dileğim olmadan hiçbir ağacın yaprağı sallanmaz ve ben 

hem küçük, hem de büyük yaratıklardayım. 

23. Nöbet tutun ve dua edin öyle ki, her sınavdan toplamanız gereken meyveyi anlamayı 

öğrenin. Çarmıhınızı sevgiyle yüklenin ve kefaretinizi sabırla ödemenize yardımcı olacağım. 

(25, 6) 

24. İnsanlar gülerken, eğlenirken ve gururlanırken beni unuttuklarında ve hatta beni inkâr 

ettiklerinde, ruhlarına ve vücutlarına acı çektiren gözyaşlarının hasadını biçtiklerinde, neden 

ümitsizliğe kapılıp titriyorlar? Sonra beni kötüleyip Tanrı’nın olmadığını söylüyorlar. 

25. İnsan, günah işlemede cesaretli, kanunumun yolundan ayrılmada kararlıdır, fakat size 

garanti ediyorum, o günahlarının kefaretini ve suçlarının karşılığını ödemede oldukça 

korkaktır. Yine de korkaklığınızda sizi güçlendiriyor, zayıflıklarınızda sizi koruyor, letarjinizden 

çıkarıyor, gözyaşlarınızı siliyor ve size yeni fırsatlar veriyorum öyle ki, kaybettiğiniz ışığı 

yeniden kazanın ve kanunumun unutulmuş yolunu yeniden bulasınız. 

26. İkinci Devirde olduğu gibi size hem ruh için, hem de bedeniniz için yaşamın ekmeğini ve 

şarabını vermeye geliyorum öyle ki, Babanız´ın yarattığı her şeyle ahenk içinde yaşayın. 

27. Benim yollarımda erdemler çiçek açar, sizinkinde ise dikenler, uçurumlar ve acılar. 

28. Tanrı’nın yolunun dikenli olduğunu söyleyen ne dediğini bilmez, çünkü çocuklarımın 

hiçbirisi için acıyı yaratmadım, fakat ışığın ve barışın yolundan uzaklaşanlar geri 

dönüşlerinde suçlarının sonuçlarını çekmek zorundalar. 

29. Neden acıların kâsesinden içtiniz? Neden Rab´bin kanununu ve ayni şekilde size emanet 

ettiğim görevi unuttunuz? Kanunumun yerine kendi kanununuzu koyduğunuz için gururlu 

bilgeliğinizin sonuçları işte: sizi boğan ve çaresizliğe sürükleyen acı ıstıraplar, savaşlar, 

fanatizm, hayâl kırıklıkları ve yalanlar. Her şeyi kendi hesabına göre yapan ve bu dünyanın 

maddi kanunları altına alan maddeleşmiş insanlar için işin daha kötüsü ise bu dünyadan 

göçtükten sonra hep yanılgılarının ve eğilimlerinin yükünü yanında taşımak zorunda 

olmasıdır. O zaman ruhunuzun çektiği acı çok büyük olacak. 

30. Günahınızın yükünü silkip atın, kanunumu uygulayın ve bana hemen gelin. İncittiğiniz 

insanlardan af dileyin ve gerisini bana bırakın; çünkü eğer onu yapmaya karar verirseniz, 

sevmek için zamanınız kısa olacak. (17, 37 – 43) 

31. Kalbinde gizli acıları taşıyanlar, hepiniz bana gelin. İhanetin neden olduğu gizlice bir acıyı 

içinizde taşıyorsunuz ve sizi derinden inciten sevdiğiniz birisi olduğu için acı tutumunuz çok 

büyüktür. 
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32. İçinizi sakinleştirin öyle ki, dua sizi aydınlatsın ve size ihanetin nedeninin günün birinde 

sizden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenebilesiniz. Sonra dua sizi sevginize, inancınıza 

ve güveninize ihanet edenleri affetmek zorunda olduğunuz düşüncesiyle güçlendirecek. 

33. Size doğrusunu söyleyeyim, size hakaret edenleri affettiğiniz anda barışımı 

hissedeceksiniz, çünkü o anda ruhunuz benim ruhumla birleşecek ve sizi affetmek ve ikinizi 

de sevgime sarmak için paltomu açacağım. (312, 49 – 51) 

34. Gerçekte Ustanız size şunu söylüyor: Her insan ruhu için barışın ve mükemmelliğin 

krallığını hazırladım. Fakat hazırladığım bu krallığa karşı bu dünyanın krallığı karşıdır. Benim 

krallığıma alçakgönüllülük, sevgi ve erdemle ulaşılırken, diğer (dünyanın) krallığına sahip 

olmak kurum, hırs, gurur, açgözlülük, bencillik ve kötülük gerektirir. 

35. Dünya her devirde benim krallığıma karşı geldi, ister görünür etkiler, isterse görünmez 

güçler yoluyla olsun, her devirde izimden gidenlere yollarında baskı yapıldı ve ayartıldılar. 

36. Bu devir, bana ulaşmak için dikenlerin üstünde gittiğiniz tek devir değildir, ruhunuzun 

varlığımı hissetmeye uğraşmada tökezlemesi ilk kez değildir. Her devirde benliğinizin içinde 

mücadeleyi yaşadınız. 

37. Ruhumun verdiği ilham sizin içinizi aydınlatır ve o karanlık güçlere, sahte ışıklara, sahte 

erdemlere, maddeye, gereksiz şeylere ve bu dünyanın bütün sahte görkemine karşı savaşı 

başlattı. (327, 3) 

38. Benim için çektiğiniz acıları kutsuyorum, çünkü benden dolayı çektiğiniz her şey sizi 

onurlu yapacak. (338, 61) 

Hayat Sınavlarında İman, Teslimiyet ve Alçakgönüllülük 

 

39. İnsan hayatı, ruh için kendisini arıtan bir döküm potası ve çekiçle dövülen örstür. Bir 

insanın ruhunda bir idealin, onu Yaratan´a imanın olması ve çarmıhını sabırla çarmıha 

götüren yolun zirvesine kadar taşıması için yazgısına sevgisi kaçınılmazdır. 

40. Sonsuz yaşama inanmadan insan çaresizliğe kapılır, bütün ağır sınavlarda yüce idealler 

olmadan materyalizme batar ve bir hayâl kırıklığına katlanmak için güç olmadığı sürece 

cesaretsizlik ve kötü alışkanlıklar içinde mahvolur. (99, 38 – 39) 

41. Çarmıhınızı sevmenizi söylüyorum; çünkü ona karşı gelirseniz, onu omuzunuzda 

taşımanız gerekirken, ağrılar kalbinizde derin yaralar açacaktır. Çarmıhımı seviyorum, ey 

halk; fakat çarmıhım dediğim şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? Benim çarmıhım sizden 

ibarettir, ey sevdiğim insanlar. (144, 20) 

42. Emirlerime karşı iman, teslimiyet ve alçakgönüllülük sınav yolunuzu kısaltacaktır, çünkü 

ıstırap yolunu o zaman birden fazla gitmek zorunda kalmayacaksınız. Ama sınavlara karşı 

gelirseniz, hoşnutsuzluk veya hatta Tanrı’ya hakaret ederseniz, felaketiniz uzun sürecek, 

çünkü dersinizi öğreninceye dek, o yolu yeniden kat etmek zorunda kalacaksınız. (139, 49) 

43. Size söylüyorum; İnsanların bu devirde yarattıkları sınavları çok ağırdır, çünkü onlar 

kurtuluşu için gereklidir. 

44. Her insandan hesap sormak için her insanın en çok sevileninde Tanrı’nın adaleti cereyan 

edecek. 

45. Ruhsal kefaretin ne demek olduğunu her insanın anlaması ne kadar çok önemlidir öyle 

ki, insan ruhunun bir geçmişi olduğu bilgisiyle sadece Tanrı’yı bilsin, sevgi, sabır, saygı ve 

hatta sevinçle acıların kâsesini kabul etsin, geçmişteki ve şu anki utanç lekelerini temizlemeyi 

bilmekle suçlarının bedelini ödesin ve kanunumun önünde liyakatler kazansın. 
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46. Sevgiyle acı çekilmediği, adaletime saygı duyulmadığı ve herkesin kendisi için temin 

ettiklerine karşı teslim olmadığı sürece, ıstırapta ruhsal yükseliş olmayacak. Fakat sadece 

sınavların içinde yükseliş ruhsal telafi kanununun ne olduğunun idrakını insanlara 

verebilecek. (352, 36 – 37, 42 – 43) 

Acı ve Istırapların Anlamı 

 

47. Eğer hayatın sınavlarını tesadüf sayarsanız, çok zor güçlü olabileceksiniz. Fakat 

kefaretin, adaletin ve telafinin ne olduğunu biliyorsanız, o zaman sınavlardan zaferle çıkmak 

için imanınızda yükseliş ve teslimiyet bulacaksınız. 

48. Ruhunuzu çeşitli şekilde denemek dileğimdir, çünkü ben ruhunuzu yetiştiriyor, 

şekillendiriyor ve mükemmelleştiriyorum. Bunun için her şeyi ve her insanı, hem adilleri, hem 

de kötüleri aracım olarak kullanıyorum. Bir keresinde ışığı, öbür keresinde de karanlığı 

hizmetçim olarak kullanırım. Onun için size söylüyorum: eğer kritik bir durumda iseniz, bütün 

sevgisiyle sınavınızın nedenini açıklayacak olan beni, Ustanız´ı düşünün. 

49. Herkesin içmesi gereken kâseler vardır, bir kısmı er, diğerleri ise geç öyle ki, herkes beni 

anlasın ve sevmeyi öğrensin. Sefalet, hastalık, iftira, onur kırılması sadece günahkârların 

ağzına dokunacak çok acı dolu kâseler değildir. En adaletlinin (Jesus´un) “İkinci Devirde” 

hayâl edebileceğiniz en çok acılarla dolu kâseden sonuna kadar içtiğini hatırlayın. İtaat, 

alçakgönüllülük ve sevgiyle içilen acıların kâsesi çarmıhınızı hafifletecek ve sınavların çabuk 

geçmesini sağlayacak. (54, 4 – 6) 

50. Çevrenizi saran her şeyin amacı sizi arıtmaktır, fakat hepiniz onu öyle anlamadı. Acıların 

kâsesinden içtiğiniz ıstırap verimsiz olmasın. Istıraptan bilgelik, uysallık, güç ve hassaslık 

olan ışık kazanabilirsiniz. (81, 59) 

51. Öğrenciler, en kötü meyveleri kalbinizden atan ıstırap olduğunu, size tecrübe sağladığını 

ve hatalarınızı düzelttiğini bilin. 

52. Böylelikle Babanız sizi sınar öyle ki, aklınız aydınlansın. Fakat bilgece derslerimin 

keşfetmediğiniz için anlamazsanız ve feci bir şekilde acı çekerseniz, acılarınız boşunadır ve 

o dersin değerini bilmezsiniz. (258, 57 – 58) 

53. İnsanlar: “Eğer adaletli ve sevecen bir Tanrı varsa, neden iyi insanlar kötüler yoluyla, 

adiller günahkârlar yoluyla acı çekmek zorundalar?“ diye bağırıyorlar. 

54. Size doğrusunu söyleyeyim, çocuklarım: Hiçbir insan sadece kendi ruhunun kurtuluşu 

için bu dünyaya gelmez. O yalnız tek başına bir yaratık değil, bilakis bir bütünün bir 

parçasıdır. 

55. Bir insan bedeninde sağlam ve mükemmel bir organ diğer organlar hasta olduğu zaman 

acı çekmiyor mu? 

56. Bu maddi bir kıyaslamadır öyle ki, her insanın diğer insanlarla olan ilişkisini kavrayın. 

İyiler kötüler yoluyla acı çekmek zorundalar, fakat iyiler kardeşlerinin ruhi gelişmesi için 

harekete geçmezlerse, tamamen suçsuz değillerdir. Fakat şahıs olarak herkes kendisinden 

sorumludur ve o ruhumun bir parçası ve ona benzer olduğu için bütün insanların ilerlemesine 

katkıda bulunmak amacıyla irade ve zekâya sahiptir. (358, 18 – 19) 

57. Talimatlarımı doğru yorumlayın, acılarınızı dünyada gördüğüm zaman ruhumun 

sevindiğini veya sevdiğiniz şeylerden sizi mahrum bıraktığımı kendi eğlencem için yaptığımı 

sanmayın. Size kanunlarımın farkına varmayı ve onlara uymayı sağlamak için geliyorum, 
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çünkü onlar dikkate ve uymaya değerdir, çünkü onlara uymak size sonsuz mutluluğu ve 

sonsuz barışı getirecekler. (25, 80)  

58. Size söylemeliyim ki, dünyada yaşadığınız sürece hayatınızı mümkün olduğu kadar 

hoşnut edici bir şekilde yaşamaya zahmet gösterebilirsiniz. Sürekli ağlamanız, acı çekmeniz 

ve “kanamanız” öbür dünyada barışı hak etmeniz için gerekli değildir. 

59. Eğer bu dünyayı gözyaşlarının vadisinden mutluluk dünyasına birbirinizi severek, iyilik 

yapmaya özenerek ve kanunumun sınırları içinde yaşayarak çevirebilseydiniz, size 

doğrusunu söyleyeyim, o zaman bu yaşam acılarla, felaketlerle ve gözyaşlarıyla dolu bir 

yaşamdan – onları isteyerek çekmeye razı olsanız bile – benim gözümde hatta daha çok 

takdire değer ve yüce bir yaşam olurdu. (219, 15 – 16) 

60. Hiçbir acının sonsuza dek sürmediğine sevinin; acılarınız belli bir zaman içindir ve 

yakında son bulacaklar. 

61. Kefaret süresi ve arınma sınavlara ruhen gelişmeyle bakan birisi için geçicidir. Kendisini 

materyalizme adamış birisi için aslında çok yakında sona erecek olan (acılar) uzun 

sürecektir. 

62. Kalbinizin atışının geçmesi gibi, sonsuzlukta insan hayatı geçip biter. 

63. Korkmaya bir neden yoktur, çünkü bir insanın ah çekişi, gözyaşı dökmesi veya bir söz 

söylemesi gibi, insanların acıları geçer gider. 

64. Tanrı’nın sonsuz şefkatinde bütün acılarınız ve dertleriniz yok olmak zorundalar. (12, 5 – 

9) 

 

Bölüm 43 - Hastalık, Şifa ve Yenilenme 

Hastalığın Kaynağı ve Anlamı 

 

Rab şöyle konuşuyor… 

1. Eğer insan duadan vazgeçer ve iyi eylemlerden uzaklaşırsa, o zaman o ahlaki gücünü ve 

ruhaniyetini kaybeder ve ayartmalarla karşı karşıya gelir. Zayıflığında günahlara izin verir ve 

bunlar kalbi hasta eder. 

2. Fakat ben doktor olarak hastanın yatağına geldim ve ona sevgimi ve yardımımı nasip 

ettim. Işığım ateşten yanan dudaklarına serinletici su gibiydi ve balsamımı alnında hissettiği 

zaman bana: “Rab, sadece merhametin beni kurtarabilir. Ruhum çok hasta ve ölüm bana 

yakında gelecek” dedi. 

3. Fakat ben ona: “Sen ölmeyeceksin, çünkü yaşam olan ben geldim ve kaybettiğin her şey 

sana yeniden verilecek” dedim. (220, 39) 

4. Her çabaya muktedir olmayan bir hasta hangi hakları elde edebilir?  Eğer o sabır ve 

teslimiyetle hazırlıklı olmaktan anlıyorsa, Tanrı’nın dileğine alçakgönüllü ise ve beni acılarına 

rağmen kutsamayı başarırsa, onun hak ettikleri çeşitli ve büyük olabilir. Çünkü o hastanın 

örnek davranışı, hayat sınavı insan başına geldiği zaman, karanlıkta yaşayan, çaresizliğe 

düşen, kötü alışkanlıklara teslim olan veya ölümü düşünen birçok kalbi aydınlatacak. 
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5. Bu insanlar, hayat yollarında kalpten kaynaklanan ve ayni şekilde acı çeken ve de ağır bir 
çarmıhı taşıyan bir iman, alçakgönüllülük ve ümit örneğine rastladıklarında, o zaman onların 
kalbine bir ışık dokunduğunu hissedecekler. 

6. Gerçek şu ki; vicdanlarının sesini duymaya muktedir olmadıkları için başka bir insanın 
örnek davranışı ve imanı yoluyla vicdanın ruhi ışığını almak zorundaydılar.  

7. Yenik düşmeyin, kendinizi asla başarısızlığa uğramış olarak ilan etmeyin ve acılarınızın 
yüküne boyun eğmeyin. Hep imanınızın yanan lambasını göz önünde tutun. İmanınız ve 
sevginiz sizi kurtaracak. (132, 38 – 39) 

Kendi Gücüyle Şifa Bulma 

8. Size şifa vermemi rica ediyorsunuz; fakat size doğrusunu söyleyeyim, hiç kimse 
kendisinden daha iyi doktor olamaz. 

9. Eğer hatalarınızı, günahlarınızı, kötü alışkanlıklarınızı ve kusurlarınızı bırakmazsanız, size 
şifa getirip acılarınızı yok etmemin size ne faydası vardır? Acılar hastalıkların nedeni değildir, 
bilakis günahlarınız onların nedenidir. Bakın, bu acıların kökenidir! Günaha karşı savaşın, 
günahtan uzaklaşın ve siz sağlığa kavuşacaksınız. Fakat bunu yapmak sizin görevinizdir. 
Size sadece bunu öğretiyorum ve yardımcı oluyorum. 

10. Eğer vicdanınız yoluyla acılarınızın nedenini keşfederseniz ve onlara karşı savaşmak için 
her şeyi yaparsanız, o zaman mücadelede zafer kazanmak ve ruhi özgürlüğe kavuşmak için 
size yardım eden tanrısal gücü tamamen hissedeceksiniz. 

11. Eğer kendi çabalarınızla acılardan kurtulmayı başardığınızı ve esenliğe kavuştuğunuzu 
hissederseniz, hoşnutluğunuz ne kadar büyük olacak. Sonra bana: “Babam, sözün benim 
şifamdı. Öğretin benim kurtuluşumdu” diyeceksiniz. (8, 54 – 57) 

12. Halk, bütün hastalıklara şifa veren gerçek şifa balsamı sevgiden kaynaklanır. 

13. Ruhunuzla, kalbinizle ve aklınızla sevin, o zaman sadece bedenin hastalıklarını veya 
küçük insancıl dertlere teselli getirmek için yeteri kadar güce sahip olmayacaksınız, bilakis 
ruhsal gizemleri, ruhun büyük korkularını, dengesizliklerini ve vicdan azaplarını da açığa 
kavuşturacaksınız. 

14. O balsam (sevgi) büyük sınavları çözer, ışığı yakar, acıları dindirir ve sıkan zincirleri eritir. 

15. Bilim tarafından (şifa) ümidi kesilen insan, bu sevgi balsamıyla temas yoluyla sağlığa ve 
yaşama geri dönecek; kendisini (vücuttan) çözen ruh onu çağıran kardeşinin sevgi dolu 
sözüyle geri dönecek. (296, 60 – 63) 

16. Acıyı yok edin! Benim yarattığım yaşam acıyla dolu değildir. Acılar, Tanrı’nın çocuklarının 
itaatsizliğinden ve hatalarından kaynaklanır. Acılar, insanların azgınlıkları yoluyla yaratılmış 
yaşam için tipik bir şeydir. 
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17. Başınızı kaldırıp eserlerimin güzelliğini keşfedin. İçten hazırlanın öyle ki,  tanrısal konseri 
duyabilesiniz, bu bayramdan kendinizi uzaklaştırmayın. Eğer kendinizi uzaklaştırırsanız, nasıl 
bu sevinçten payınızı alabilirsiniz? O zaman üzgün, azap içinde ve hasta yaşardınız. 

18. Evrensel konserde ahenkli notalar olmanızı, yaşamın kaynağından yaratıldığınızı 
kavramanızı ve her insan ruhunda benim ışığım olduğunu hissetmenizi istiyorum. Bana: 
“Baba, ruhum senin ruhunun egemenliği altında olsun, tıpkı iradem ve yaşamım gibi” 
diyebilmekle ne zaman olgunluğa ulaşacaksınız? 

19. Duyularınız hasta olduğu ve ruhunuz bencillikle doğru yoldan sapmış olduğu sürece, 
bunu söyleyemeyeceğinizi idrak edin. 

20. Kendinize bulaştırdığınız hastalıkların ıstırabı ve korkusuyla yaşıyorsunuz. Fakat ruhun 
hatası karşısında fiziksel hastalık nedir ki? Hiç, eğer ruh yükselmeyi başarıyorsa, çünkü 
merhametimde hep yardım bulacaksınız. 

21. Tıpkı kan, damarlarınızda dolaşıp vücudu canlandırdığı gibi, Tanrı’nın kudreti yaşam 
suyu olarak ruhunuza girer. Tanrı’nın kanununu uyguladığınız sürece, hasta olmaya hiçbir 
sebep yoktur. Yaşam sağlık, sevinç, mutluluk ve ahenktir. Hasta iseniz, tanrısal malların 
sığınağı olamazsınız. 

22. Hasta düşünceli, hasta kalpli ve hasta bedenli insanlar, Usta (Christus) size diyor ki, Her 
şeye gücü yeten Tanrı’nın çocuğu olan ruhunuzun doğru yola geri dönmesi ve Tanrı’nın 
acılarınıza şifa getirmesi ve zayıflıklarınıza destek olması için rica edin. (134, 57 – 59) 

İnsanın Yenilenmesi 

23. Kendisini hemen ilk insanlarda bile belli ettiren ve bir zaaf olan kibir, ruhun gelişmesi 
yoluyla yenilecek. O hep ruh ve “beden” arasındaki mücadeleydi. Çünkü ruh, ebedi ve yüce 
Baba’nın esansı arzusuna eğilimliyken, “beden” ruha zarar olsa da, sadece onu tatmin edeni 
ve ona iltifat edeni arar. 

24. Kendisini her insanda gösteren bu mücadele, dünyanın ona etkisi yoluyla kendiliğinden 
insanda oluşur. Çünkü dünyasal olan beden, yapısına uygun olan her şeyi arar. 

25. Eğer ruh, o (bedensel) güce hâkim olmayı ve o gücü doğru yola yöneltmeyi başarırsa, o 
zaman insan benliğindeki iki farklı gücü ahenk içinde tutmayı başardı ve ruh ilerlemesine ve 
yükselişine ulaşacaktır. Eğer ruh buna karşın “bedenin” gücüne yenik düşerse, kendisini 
kötülüğe ayartılmış olarak görecektir ve fırtınanın ortasında dümensiz bir sandal gibi 
olacaktır. (230, 64) 

26. Siz imanlı ve şüpheciler, ne adaletli bir dünyayı, ne de dünyanızda sevgi ve erdem dolu 
bir yaşamı hayal edebiliyorsunuz. Kısacası: Kendinizin ne iyilik yapmaya güçlü olduğunuzu 
düşünüyorsunuz, ne de kendinize güveniniz var. 

27. Bense size inanıyorum ve çocuklarımın her birindeki tohumu biliyorum, çünkü ben onları 
yarattım ve sevgim yoluyla onlara yaşam verdim. 

28.Insanlara olan ümidim var, onların kurtuluşuna, onurlarını yeniden kazanmalarına ve 
yükselişlerine inanıyorum. Çünkü onları yarattığımda, dünyayı sevgi ve barışın yeri yapsın 
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diye onları dünyanın efendisi olmaya belirledim. Hayat mücadelesinde ruhunun güçlü olması 
gerektiğini de belirledim ki, onu ebedi bir miras olarak bekleyen mükemmelliğin krallığının 
ışığına hak ettikleri yoluyla ulaşsın. (326, 44 – 46) 

 

Bölüm 44 - Tanrı´nın Dileğine Göre Yaşam                                             

Gerekli Denge 
 

Rab şöyle konuşuyor… 

 

1. Herkesin yazgısı ruhi ve insani görevi yoluyla hazırlandı. Bunların ikisi de ahenk içinde 

olsun ve tek hedefe doğru yönelsin. Size doğrusunu söyleyeyim, sizin sadece ruhi 

eserlerinizi değerlendirmeyeceğim, maddi eserlerinizi de. Çünkü onlarda bana ulaşması için 

yardım eden liyakatleri keşfedeceğim. (171, 23) 

2. Şimdiye dek insan gururu ruhsal parçasını önemsemesine neden oldu ve bu bilginin 

eksikliği onun mükemmelleşmesini önledi. 

3. İnsan, fiziksel ve ruhsal gücünü ahenk içinde tutmasını öğrenmediği sürece, hayatında 

olması gereken dengeyi bulamayacak. (291, 26 – 27) 

4. Öğrenciler: Dünyada yaşamanıza rağmen, ruhsal bir yaşam sürdürebilirsiniz. Çünkü 

ruhaniyet beden doğrultusundan uzaklaşmaktan ibaret değildir, aksine insanların  kanunlarını 

Tanrı’nın kanunlarıyla denkleştirmekten ibarettir. 

5. Kanunlarımı inceleyip onları insanların kanunlarıyla birleştirmekten anlayana ne mutlu, 

çünkü o sağlıklı, güçlü, yüce ruhlu ve mutlu olacak. (290, 26 – 27) 

İyi ve Zararlı Zevkler 

 

6. Size dünyevi görevlerinizden veya kalbinizin sağlıklı zevklerinden ve duygularından 

uzaklaşmanızı söylemiyorum. Sadece ruhunuzu zehirleyen ve vücudunuzu hasta eden 

şeylerden vazgeçmenizi istiyorum. 

7. Kanunun sınırları içinde yaşayan insan, vicdanının emrettiklerini yerine getirir. Her kim izin 

verilen zevkleri yasak zevklere dalmak için hor görürse, en büyük zevk anlarında bile, neden 

mutluluk ve barışı bulamadığını kendisine sorar. Çünkü kalbinin ve ruhunun gerçek 

mutluluğunu bulamadan, zevkten zevke daha da çok uçurumun dibine gelinceye kadar batar. 

8. Bazıları ise yenik düşüp zevki onda aradıkları, ama bulamadıkları kâselerden son 

damlasına kadar içmek zorundalar öyle ki, sonsuz yaşamın yemek şölenine hep davet 

edenin sesini duyabilsin. (44 – 46) 

9. Bilim adamı, saygısız eliyle bilimin ağacının meyvesini, vicdanının sesini dinlemeden keser 

ki, o vicdan yoluyla bilgeliğin ağacının bütün meyvelerinin iyi olduğunu ve onu koparanın 

sadece insanların iyiliği için yapması gerektiğini kanunum ona söyler.   

10. Sözünü ettiğim örnekler insanlığın neden ne sevgiyi, ne de içindeki cennetin barışını 

bildiğini size gösterir ki, o cennete kanunuma karşı itaatten dolayı hep kalbinde sahip olması 

gerekir. 



295 
 

11. Ayni şeyi (cenneti) bulmaya yardım etmek için günahkârları, asileri, nankörleri ve 

gururluları eğitiyorum ki, ruha ve vicdana sahip olduğunuzu, iyi ve kötünün ne olduğuna 

tamamen karar verebilen ve değerlendirebilen birisi olduğunuzu ve sizi cennetin barışına, 

bilgeliğine, sonsuz sevgiye, ölümsüzlüğe, görkeme ve sonsuzluğa götüren yolu göstermek 

için anlamanıza çalışıyorum. (34, 15 – 17) 

12. İnsanlık benim öğretilerimi hep doğru yorumlamıyor. Size asla kanunlarımın izin verdiği 

ve bağışladığı iyi meyveyi önemsememeyi ve yemeyi yasak ettiğimi öğretmedim. Size 

sadece gereksiz ve fazla şeylere özenmemenizi ve onları daha da az sevmenizi öğrettim. 

Ruhunuz ve vücudunuz için faydalı meyveler gibi zararlı ve izin verilmeyen meyvelerden 

yararlanmanızı öğretmedim. Fakat ruhunuz veya kalbe izin verilene ve onların sağlığına 

hizmet eden her şeyi kanunlarımın sınırları içinde olduğu için size tavsiye ettim. (332, 4) 

13. İnsanlığın ruhsal olgunluğa kavuşması için çok uzun bir zaman geçmek zorundaydı. Hep 

iki ölçüsüzlüğe yenik düştünüz: onun sayesinde dünyevi zevklere ulaşmayı aradığınız 

onlardan birisi materyalizmdi. Ve materyalizm ruhun görevini yerine getirmesini engellediği 

için size gerçekte zararlıdır. Ama siz diğer ölçüsüzlükten de kaçınmak zorundasınız: 

“bedenin” isteklerini öldürmek, bu bedensel hayata ait olan her şeyden uzak durmak. Çünkü 

sizi insan olarak, insancıl yaratık olarak yaşamak için dünyaya yolladım ve size doğru yolu 

gösterdim öyle ki, imparatorun olanı imparatora, Tanrı’nın olanı da Tanrı’ya vererek yaşayın. 

14. Bu dünyayı bütün güzellikleriyle, mükemmelliğiyle sizin için yarattım. Size bütün verdiğim 

yeteneklerinizi geliştirmeniz için ve mükemmelliğe ulaşmak amacıyla vücut verdim. 

15. Babanız, dünyanın size sunduğu iyi şeylerden kendinizi mahrum bırakmanızı istemiyor. 

Fakat vücudu ruhtan üstün tutmayın, çünkü vücut geçicidir, ama ruh sonsuzluğa aittir. (358,7 

– 9) 

Uğurlu ve Uğursuz Zenginlik 

 

16. Eğer dileğimse, size dünyasal malların sahibi olmaya izin veririm öyle ki, onları yoksul 

kardeşlerinizle (insanlarla) paylaşın – sermayesi olmayanlarla veya yardım almayanlarla, 

zayıflarla ve hastalarla. Dünyada hiç bir şeye sahip olmayanlar sizin onlarla ruhi değerleri 

paylaşmanızı sağlayabilirler. (96, 27) 

17. Her şeyin sizin olmasını istiyorum, ama ihtiyacınız olanları bilinçli bir şekilde kullanın. 

Eğer onları iyi kullanırsanız ve hem ruhsal, hem de maddi varlıklarınızın gerçek değerini 

biçerseniz, ruhen zengin olmaktan anlamayı ve maddi açıdan her şeye sahip olabileceğinizi 

bilin. 

18. Sahip oldukları şeyleri insanların iyiliği için kullanan çok zengin bir insanın ruhu kendisine 

nasıl zarar verebilir? Eğer bir insanın ruhu ara sıra dua etmek için geriye çekilmekten 

anlıyorsa ve duasıyla benimle birlikte ise, güçlü bir insan nasıl zarar görebilir? (294, 38) 

19. Bana: “Rab, senin izinden gidenlerin arasında fakirlik gördüm. Seni artık hiç 

hatırlamayanlarda, adını bile ağzına almayanlarda bolluk, zevkler ve keyifler gördüm” 

demeyin. 

20. Halkım bu durumları benim izimden gidenlerin bu dünyada zorunlu olarak fakir olmaları 

gerektiğinin ispatı olarak görmesin. Fakat burada beni dinleyenlerin sahip olduğu ve 

hayatlarının bir kısmını iyilik yapmakla geçirenlerin huzurunu, gıpta ettiğiniz o insanların ne 

bildiğini, ne de bütün zenginlikleriyle onu satın alabileceğini size söylüyorum. 

21. Bazı insanlar dünyanın ve ruhun kıymetlerine ayni anda sahip olmaktan anlarlar. Diğer 

insanlara ise ruhun kıymetlerini unuttukları için dünyanın kıymetleri nasip olmaz. Ve öbür 
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insanlar ise Tanrı’nın kanununun dünyevi zenginliklerin düşmanı olduğunu sanarak sadece 

dünyanın kıymetlerine ilgi duyarlar. 

22. Mallar mal olarak kalır, fakat herkes onları doğru kullanmayı bilmez. Birçok insanın sahip 

olduklarının hepsini onlara vermediğimi de bilesiniz. Bazı insanlar benden aldıklarını 

denkleştirme olarak aldılar, tıpkı diğer insanların sahip oldukları her şeyi çaldıkları gibi. 

23. İnsanların görevlerini yerine getirmelerinin en iyi ispatı ruhun huzurudur, ama paranın 

şakırdaması değildir. (197, 24 – 27) 

24. Size: “Dileyin, verilecektir“ diyorsam, dünyevi şeyleri benden diliyorsunuz. Fakat doğrusu 

ne kadar da az diliyorsunuz! Her şeyden önce ruhunuzun huzuru için dileyin. Bu dünyada 

defineler biriktirmeyin, çünkü burada hırsızlar vardır! Baba’nın Krallığı’nda defineler biriktirin, 

çünkü orada defineniz güvenlikte olacak ve o ruhunuzun mutluluğu ve barışına hizmet 

edecek. 

25. Bu dünyanın defineleri zenginlik, güç ve sahte büyüklüğün unvanlarıdır. Ruhun defineleri 

ise iyi eylemlerdir. (181, 68 – 69) 

26. Gururlu insan büyük olmadan büyük olduğunu sanır ve kalbin ve ruhun gerçek değerlerini 

keşfetmeden, bu dünyanın gereksiz zenginlikleriyle yetinenler zavallı insandır. Dilekleri, 

açgözlülükleri ve idealleri ne kadar da zavallı! Ne kadar az şeyle memnun! 

27. Fakat yaşamaktan anlayan insan Tanrı’nın olanı Tanrı’ya vermesini ve dünyadan olanı 

ise dünyaya vermesini bilendir. Tabiatın kucağında maddenin kölesi olmadan kendine 

gelmeyi bilen insan yaşamasını bilir ve görünüşe göre hiçbir şeye sahip olmasa bile, o insan 

bu yaşamın mallarının efendisidir ve Tanrı’nın krallığının definelerine sahip olmak üzeredir. 

(217, 19 – 20) 

Vermenin Kanunu 

 

28. Eğer insanlar sözlerime inansaydı, beni kalplerinde taşırlardı, hep beni dinlemiş olan 

kalabalığa söylediğim şu cümleyi hatırlarında tutarlardı: “Size doğrusunu söyleyeyim, bir 

bardak verdiğiniz su bile, ödülsüz kalmayacak.” 

29. Fakat insanlar, bir şey verdiklerinde karşılık olarak hiçbir şey almadıkları zaman, sahip 

oldukları şeyi kendileri için saklarlar. 

30. Şimdi size adaletimde mükemmel bir dengenin olduğunu söylüyorum öyle ki, asla sahip 

olduğunuz bir şey vermekten korkmayın. Defineler biriktirip toplayan ve hiç kimseye 

vermeyenleri görüyor musunuz? O insanlar içlerinde ölü bir ruhu taşıyorlar. 

31. Buna karşın kendilerini varlıklarının en son parçasına kadar insanlara sahip oldukları her 

şeyi vermeye son anlarına fakir ve terkedilmiş olana kadar adamış olan insanlar hep imanın 

ışığı tarafından yönlendirildiler. O iman onlara uzakta “vaat edilmiş ülkenin” yakınlığını 

gösterdi ki, orada sevgim onlara bütün eylemlerinin karşılığını vermek için bekliyor. (128, 46 

– 49) 

32. Bana gelin öyle ki, sizi gerçek yaşama uyandırayım ve vermek için yaratıldığınızı 

hatırlatayım. Ama içinizde ne taşıdığınızı bilmediğiniz sürece, ihtiyacı olana vermek mümkün 

olmayacak. 

33. Bakın, çevrenizi saran her şey nasıl da vermek için görevini yapıyor. Doğanın güçleri, 

yıldızlar, yaratıklar, bitkiler, çiçekler ve kuşlar – en büyükten gözle görünmeyen varlıklara 

kadar hepsi verme yeteneğine ve yazgısına sahipler. Siz en çok Tanrı’nın size verdiği sevme 

inayeti ile donatılmış olmanıza rağmen, neden bir istisna yapıyorsunuz? 
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34. Ne kadar çok hâlâ bilgelikte, sevgide, erdemde ve beceride ilerlemek zorundasınız öyle 

ki, yolunuzda daha genç kardeşlerinize ışık olasınız! Ne kadar yüce ve güzel yaşam 

belirlemesi Babanız sizin için düşündü! (262, 50 – 52) 

Yükümlülük ve Görevlerin Yerine Getirilmesi 

 

35. “Üçüncü Devirde” benim ruhsal öğretim ruha kanatlarını açmak ve gerçek ibadeti 

Baba´ya sunmak amacıyla O´na doğru yükselmek için özgürlük verecek. 

36. Fakat insan da insancıl yaratık olarak Yaratan´a ibadet sunmak zorundadır ve bu 

sorumluluk görevlerini insanların kanunlarına uymakla, davranışlarında ahlâk ve iyi karar 

verme yeteneği göstermekle ve görevlerini baba, çocuk, kardeş, arkadaş, efendi ve 

hizmetkâr olarak yerine getirmekle, dünyada yapmaktan ibarettir. 

37. Böyle yaşayan insan dünyada bana saygı gösterecektir ve ona beni yüceltmek için 

ruhunun yükselmesini mümkün kılacaktır. (229, 59 – 61) 

38. Her kim ruhunun bana karşı üstlendiği görevinin yükünden kaçınırsa, doğru yolu terk 

ederse veya görevlerini önemsemezse, bunun yerine kendi keyfine veya arzusuna göre 

görevlerini yaparsa, o insan ruhu memnun ve sakin olmadığı için kalbinde gerçek barışa 

sahip olamayacak. Öyleleri hep azap ve huzursuzluklarını unutmak için eğlence peşinde 

koşanlardır. Onlar sahte sevinçler ve geçici zevklerle kendilerini kandırırlar. 

39. Ben onlara kendileri bugün benden uzaklaşsalar ve hatta beni inkâr etseler bile, kendi 

yollarında gitmelerine izin veririm. Hakikat onları dünyevi büyüklüklerinin hülyasından 

uyandırdığı anda, insanlık hiç kimsenin kaçamayacağı ruhi hakikate, sonsuzluğa ve Tanrı’nın 

adaletine teslim olmak zorunda olduğu zaman, yakında dünyanın zenginliklerinin, 

unvanlarının, eğlencelerinin ve şereflerin anlamsızlığını kavrayacak.  

40. Bu hiçbir kimseye meçhul değildir, çünkü hepiniz sezgi yoluyla hayatınızın gerçeğini – 

sizin için yapılmış olan yolu ve o yolda gerçekleştirmeniz gereken her şeyi –  beyan eden 

ruha sahipsiniz. Ama siz mutlaka ruhsal vaadinizden kendinizi özgür hissetmek ve 

hayatınızın efendisi olmak için kurtulmak istiyorsunuz. (318, 13 – 15) 

41. Ruhunuz bu gezegene yollanmadan önce, ona “tarlalar” gösterildi ve onun görevinin 

barış ekmek ve ruhsal bir görev olduğu söylendi. Ve ruhunuz sevinerek görevini sadakatle ve 

itaatle yapmaya söz verdi. 

42. Şimdi ekmeye neden korkuyorsunuz? Neden şimdi kendinizi ona layık görmüyorsunuz 

veya görevi verdiğim anda ruhunuzu sevindiren işi yapmaya kendinizi beceriksiz 

görüyorsunuz? Çünkü siz tutkuların yolunuzu kapatmasına ve böylece ruhun geçmesine 

engel oluyorsunuz ve kararsızlığınıza çocuksu mazeretler göstermeye çalışıyorsunuz. 

43. Boş ellerle oradan geldiğiniz “vadiye” (öbür dünyaya) geri dönmeyin. O zaman sizin 

ıstıraplarınızın çok büyük olacağını biliyorum. (269, 32 – 34) 

44. Her birinize belli sayıda onlara önderlik etmeniz veya yardım etmeniz gereken insan 

ruhları taksim edildi. Bu görev vücudunuzun ölümüyle sona ermez. Ruh, tıpkı bu dünyada 

olduğu gibi, ruhsal dünyada (öbür dünyada) eker, işler ve hasat etmeye devam eder. 

45. Rab ruhların hepsine engellerine doğru önderlik ederken, daha büyük ruhlar, daha küçük 

ruhlara ve daha küçük ruhlar da onlardan daha az gelişmiş ruhlara önderlik ederler. 

46. Şimdi size daha büyük ruhların daha küçük ruhlara önderlik ettiğini söylüyorsam, bununla 

o ruhların başlangıçtan beri büyük olduklarını ve küçük ruhların da kardeşleri karşısında hep 

küçük kalmak zorunda olduklarını söylemek istemiyorum. Büyük ruhlar, kendilerini 
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geliştirdikleri ve asil görevleri yerine getirmede ilerledikleri, ruhi gelişme seviyesine henüz 

ulaşmamış, henüz zayıf olanları, yanılgıya düşenleri ve acı çekenleri sevdikleri, onlara hizmet 

ettikleri ve destek oldukları için büyüktür. 

47. Bugün henüz küçükler, gelişme yolunda metanetlerinden dolayı yarın büyük olacaklar. 

(131, 19 – 21) 

 

Bölüm 45 - Önceden Belirleme, Hayatın Anlamı ve Yaşam Görevini 

Yerine  

İnsan Hayatında Tanrı’nın insanlara Yazgısı ve  

 
Rab şöyle konuşuyor…    

 

1. Şimdi insanların iman hariç hakikatimi anlayacağı, açıklayacağı ve hissedeceği ışık 

devridir. 

2. Öğretimin nedeni, hiç kimsenin önemli bir neden olmadan dünyaya gelmediği ve bu 

nedenin Tanrı’nın sevgisi olduğu ve bütün insanların dünyaya sevgi görevini yerine getirmek 

için gelmeleri belirlendiği içindir. 

3. Başlangıçtan beri insanlar her devirde: Ben kimim? Bu hayatı kime borçluyum? Neden 

varım? Neden buraya (dünyaya) geldim ve nereye gidiyorum? diye kendilerine sordular. 

4. Belirsizliklerinin ve idraksizliklerinin bir kısmının yanıtını açıklamalarımda ve yüzyıllar 

boyunca vahiy ettiklerimin tetkiki yoluyla buldular. 

5. Ama bazı insanlar her şeyi çoktan bildiklerine inanıyorlar; fakat size söylüyorum, onlar 

büyük bir yanılgı içindedirler, çünkü Tanrı insanlara vahiy etmediği sürece Tanrı’nın 

bilgeliğinin kitabında muhafaza edilenleri hiçbir insan tarafından keşfedilemez. Tanrı’nın 

bilgeliğinin kitabına çok şey vardır ve onun içeriği sonsuzdur. (261, 4 – 6) 

6. Tanrı’nın insana verdiği yazgıda merhamet vardır. O insan yazgısı Tanrı’nın iyiliğiyle 

doludur. 

7. Siz o iyiliği aramasını bilmediğiniz için bulamıyorsunuz. 

8. Eğer siz her ruh için benim tarafımdan belirlenmiş olan yazgının sınırları içinde ağır ve acı 

bir yolu açarsanız, ben o yolu hafifletmeye çalışırım, fakat asla acıları çoğaltmam. 

9. İnsanların dünyada birbirlerine ihtiyaçları vardır. Hiç kimse fazla değildir ve hiç kimse eksik 

değildir. Bütün yaşamlar varlıklarının tamamlanması ve ahengi için birbirleri için gereklidir. 

10. Yoksulların zenginlere, zenginlerin de yoksullara ihtiyacı vardır. Kötülerin iyilere, iyilerin 

de kötülere ihtiyacı vardır. Bilgisiz insanların bilgililere, bilgililerin de bilgisizlere ihtiyacı vardır. 

Küçüklerin büyüklere ve büyüklerin de çocuklara ihtiyacı vardır. 

11. Her biriniz Tanrı’nın bilgeliği yoluyla bu dünyadaki yerinize koyuldunuz ve yakınında 

olmanız gereken insana yakınsınız. Her insana içinde yaşaması gereken çember verildi ve o 

çember içinde dünyaya geldi ve o çemberin içinde birlikte yaşaması gereken vücutsuz ruhlar 

(öbür dünyaya göçmüş insanların ruhları) vardır. 
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12. Böylece hepiniz hayat yolunuzda azar azar sizi yükselten sevgiyi öğretmek görevi olan 

insanlarla buluşacaksınız; diğer insanlardan ise sizi arıtan acıları tadacaksınız. Onların bir 

kısmı ona ihtiyacınız olduğu için size acıları getirirken, diğer kısmı ise acılarınızı 

denkleştirmek için size sevgi verecekler; fakat onların hepsinin size bir mesajı vardır ki, o 

mesajı anlayıp ondan faydalanmak zorundasınız. 

13. Hayat yolunuzda size herhangi bir şekilde rastlayan her vücutlu (insan) veya vücutsuz 

ruh (ölü insanların ruhu) bu dünyadaki yazgınıza yardımcı olduğunu unutmayın. 

14. Ne kadar çok ışıklı (gelişmiş) ruhları dünyanıza yolladım ve siz size olan sevgimi 

kutsamak için duraklamadınız. 

15. Size yolladığım birçok ruhtan yaratıklara onların sizin yazgınızın bir parçası olduğunun 

bilincine varmadan, dikkat etmediniz; fakat siz onları kabul etmeyi bilmediğiniz için bos ellerle 

kaldınız ve sonra pişmanlığınızdan ötürü gözyaşı dökmek zorunda kaldınız. 

16. İnsanlık, senin yazgın bütün yaratıklarla ahenk içinde olmaktır. Sözünü ettiğim bu ahenk 

kanunların en önemlisidir, çünkü onda Tanrı’ya ve O´nun eserleriyle mükemmel bir birliği 

bulursunuz. (11, 10 – 16; 22 – 25) 

17. Her kim yazgısını inkâr ederse, “Tanrı’nın çocuğu” olmanın şerefli adını reddetmiş olur. 

Eğer o benim varlığıma inanmazsa, sevgime inanamaz. 

18. Eğer bu hayat bazılarınız için acılı ve ıstıraplı geçmişse, bilin ki, bu dünyadaki yaşamınız 

tek yaşam değildir, o görünüşe göre uzundur ve her yaratığın yazgısında sadece benim 

bilebileceğim bir gizem vardır. (54, 8 – 9) 

19. Bir insanın bu dünyada hayatı sadece sonsuzlukta bir an gibidir, insanı belli bir süre 

canlandıran ve hemen sonra geri dönüp yeni bir vücuda can vermek için yine uzaklaşan bir 

hayat soluğu. (12, 4) 

20. Her biriniz için hayat yolunuzda hissenize ne düşmesi gerektiği belirlendi. İnsanların bir 

kısmı zamanında onu kabul edip ondan faydalanırken, diğer kısmı ise boş yere harcar ve 

bazıları onu almak için hazırlıklı olmayı bile beceremediler. Fakat ruhsal dünyaya (öbür 

dünyaya) geri döndükleri anda, onlar için belirlenen şeylerin hepsinin bilincine vardılar ve 

onları ne almayı, ne de hak etmeyi bildiler. (57, 31) 

21. Hiç kimse tesadüfen doğmadı, hiç kimse rastgele yaratılmadı. Beni anlayın ve hiç 

kimsenin kendi hayat yolunda özgür olmadığını ve bütün maharetleri yönlendiren ve yöneten 

bir kanun olduğunun farkına varacaksınız. (110, 29) 

22. İnsanlar, kendi iradelerine göre davrandıklarına, her yüce bir şeyin etkisinden uzak 

olduklarına ve sonuçta kendilerini bağımsız ve kendi yazgılarını Yazan´dan bağımsız 

olduklarına, onların hayatında gerçekleşenlerin benim dileğim olduğunu anlayacakları saatin 

geleceğini bilmeden, inanırlar. (79,40) 

23. İnsanlar için iyi bir meyve ekmekle kendinize iyi bir kazanç hak edin. Kendinizi gelecek 

zamanlara hazırlayın, çünkü sizden ayrılmadan önce aranızda ayartmalar size yaklaştığı için 

uyuşmazlık olacak. Uyanık olun. Dua edin ve talimatlarımı uygulayın. Size doğrusunu 

söyleyeyim, iyiliği uygulamaya adadığınız bu kısa müddet iyi etkileri sizden sonra gelen 

nesillere kadar hissedilebilir olacaktır. Hiç kimse kendi yazgısını belirlemeye ne geçmişte ne 

de şimdiki zamanda muktedirdir. O sadece benim elimdedir. Dileğime güvenin ve hayat 

yolunuzu sonuna dek büyük problemler olmadan kat edeceksiniz. 

24. Doğru anlayın, ben size hiçbir ağaç yaprağının dileğim olmadan hareket etmediğini 

söylüyorsam; o zaman sizi sınayanın ben olduğumu ve acıların kâsesinden içme zamanının 
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– beni suçlamak için – ne zaman olduğunu bileceksiniz. O zaman siz hâkim olacak, beni de 

sanık yapacaksınız. 

25. Hatalarınızın farkına varın ve onları düzeltin. İnsanların hatalarını affetmeyi öğrenin ve 

eğer siz onları düzeltemiyorsanız, en azından onların üstüne hoşgörü perdesini örtün. (64, 43 

– 44) 

26. Kaderinizin tam Tanrı’nın hayat yolunuza koyduğu kadere uygun olduğu kanaatindeki 

kaderciler gibi olmayın. Ve acı çekiyorsanız, yazgınızın öyle olduğu için, seviniyorsanız, ayni 

şekilde yazgınızın öyle yazılı olduğu için. Ben sizi ikna ettim ki, ektiğinizi biçeceksiniz. 

27. Şimdi iyi dinleyin: bazı fırsatlarda hemen biçeceksiniz ve öbür fırsatlarda ise ektiğinizi 

biçmek için yeni bir yaşama girmek (öbür dünyada veya yeni bir reenkarnasyonla) 

zorundasınız. Şimdi size söylediklerim hakkında iyice düşünün ve adaletim konusunda birçok 

kötü yargıları ve birçok belirsizlikleri ortadan kaldıracaksınız. (195, 53) 

Hayat Okulunda 

 

28. İnsanlar, eylemlerinin sonuçları hakkında düşünemeyen çocuklar gibidir ve ondan dolayı 

yollarının üstündeki tökezlemeye neden olan taşın onların bilinçsiz koşuşunu durdurmak için 

veya onların kötü bir karar vermeyi önlemek için sadece benim koyduğum engel olduğunu 

kavramıyorlar. 

29. Eserlerinizi, eylemlerinizi düşünerek ve sözlerinizi tartarak bir yetişkin insan gibi 

davranmanızı istiyorum. Bu hayatınıza getirilmesi gereken yol, akıllılık ve adalettir. Ayrıca 

yaşamın ruhunuz için ölçülmesi güç ve sürekli bir sınav olduğu konusunda derin derin 

düşünün. 

30. Benim yolumda hiç kimse mahvolmaz ve çarmıhın ağırlığına mağlup gelip yere yıkılan 

durumlar olsa da, yüce bir güç insanın ayağa kalkmasına yardım edip cesaretlendirir. Bu güç 

imandan kaynaklanır. (167, 55 – 57) 

31. Mutluluğunuz, insanların bu talimatlardan ve evreni yöneten kanunlara itaatten aldıkları 

anlayışa bağlıdır. Bazı insanlar bu mutluluğun bu dünyada olmadığını diğer insanlar ise 

sadece benim haddinden fazla ona sahip olduğumu ve onların ruhunuzun barışında kendisini 

beyan ettiğini sanırlar. 

32. Sevgili halk, şimdi mutluluğunun sana bağlı olduğunu biliyorsun öyle ki, insanlara 

benliğinizin özünde – sizin fikrinize göre sadece acılar, nefret, garaz, pişmanlık ve 

gözyaşlarının olduğu – sönmesi mümkün olmayan ruhun ışığı vardır. (178, 6 – 7) 

33. Ruhunuzun geçmişini vücudunuz bilmez. Ben onu ruhunuzda muhafaza ediyorum öyle 

ki, o açık bir kitap gibi ve size vicdanınız ve sezgi yeteneğiniz yoluyla beyan edilsin. Bu 

benim – sizi yargılamak yerine – hatalarınızı telafi etmek veya yanılgılarınızı düzeltmek için 

fırsat veren adaletimdir. 

34. Eğer geçmişiniz ruhunuzda silinmiş olsaydı, o zaman geçmişteki sınavları tekrarlamak 

zorunda kalırdınız; fakat siz tecrübelerinizin sesini duyduğunuz ve bu ışık yoluyla aydınlığa 

kavuşmanıza izin verdiğiniz zaman, yolunuzu daha berrak tanıyacaksınız ve ufku parlak bir 

şekilde göreceksiniz. (86, 46) 

İnsan Yaşamının Anlamı ve Değeri 

 

35. Bilin ki, bir insanın doğal durumu iyilik, ruhun huzuru ve çevresini saran her şeyle ahenk 

içinde olmaktır. Bu erdemleri ömrü boyunca sürekli uygulayan kişi onu Tanrı’yı idrake 

götürecek gerçek yolda gider. 
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36. Fakat siz bu yoldan uzaklaşırsanız ve davranışlarınızı yönlendirmesi gereken (Tanrı’nın) 

kanununu unutursanız, ruhsal gelişmenin yolundan uzak yaşadığınız anları gözyaşları içinde 

telafi etmek zorunda kalacaksınız. Bu muhafaza etmeniz gereken doğal durumunuzdur. (20, 

20)  

37. Birçok insan dünyanın günahlarına ve içinde yaşadığı acılara pek çok alıştı. Onlar bu 

yaşamın en doğal şey olduğuna ve dünyanın gözyaşı vadisi olarak belirlendiğine ve asla 

barış, ahenk ve ruhsal gelişmeye sahip olamayacaklarına inanırlar. 

38. Öyle düşünen insanlar bilgisizliğin uykusunda sıkılıp kalmışlardır. Bu dünyanın benim 

tarafımdan gözyaşı vadisi ve kefaret için belirlendiğini düşünen kişi yanılıyor. İnsanlara 

sunduğum Aden Bahçesi yine geri gelsin ve gelebilir, çünkü bütün yarattıklarım yaşam ve 

sevgidir. 

39. Ondan dolayı dünyanın Tanrı tarafından insanların acıları için belirlendiğini iddia eden 

yanılmıştır. Bunun yerine onların kendisi bu dünyayı yargı görevine mahkûm ettiklerini 

söylesinler. Aslında bu dünya ruhtan yaratıkların insan olarak yaşayarak neşe ve canlanması 

için yaratıldı. 

40. İnsanları yıkımlarından kurtarmak için tedbirler alınmış olmasına rağmen, hiç kimse 

günah işlemeye önceden belirlenmemişti. 

41. İnsanlar sevgi yoluyla (ruhen) gelişmek istemiyordu, ne de kanunumu uygulamakla bilge 

olmak istiyordu. Ve hep kaçmaya çalıştığı adaletimin onu koruduğunu unuttu, çünkü benim 

adaletim mükemmel sevgiden kaynaklanır. (169, 10 – 13) 

42. Eğer sözümü anlarsanız, Baba’nın niyeti sizi dünyaya yolladığında, tehlikeli ve ayartmalı 

yollardan geçmeniz için yolunuzu kaybetmeniz değildi. Çünkü o yollar öyle yapılmıştı ki, 

orada gerekli dersleri ruhunuzun gelişmesi için eksik olan tecrübeye sahip olasınız ve 

sonuçta o yol size bana ışıkla dönmenizi sağlasın. 

43. Ruhunuz benden çıktığı anda yellerin onu bir aleve dönüştürmesi gereken bir kıvılcım 

gibiydi öyle ki, bana geri döndüğünüz zaman, ışığınız benim ışığımla birleşsin. 

44. Size yeni dağın tepesinden sesleniyorum. Orada sizi bekliyorum ve size doğrusunu 

söyleyeyim: Bana geliş gününüzde bu krallıkta bir şölen olacak. 

45. Siz oraya acıların yolundan geliyorsunuz – o yolu ben size hazırlamadım, bilakis insanlar 

yarattı – ve o arada hatalarınızı arındırıyorsunuz. Bu yoldan benim de gitmemi sağladınız. 

Fakat o zamandan beri kurban ve acıların yolu benim kanımla yüceltildi. (180, 64 – 65) 

46. İnsanlar, sonuçta kendi krallıklarının da bu dünyadan olmadığını ve onların vücudu ve 

insani kılıfı sadece bedenin duyuları yoluyla ruhunun dünyanın deneylerini ve telafilerini 

algılayan bir enstrüman olduğunu kavrayacaklar. Onlar sonuçta bu hayatın harika şekillerle 

ve resimlerle çizilmiş mükemmel bir yer olduğunu anlayacaklar öyle ki, öğrenciler, yani 

insanlar hayatın onlara verdiği dersleri daha iyi anlayabilsinler ve bu yolla eğer bunu iyi 

değerlendirebilirseler, ruhlarının gelişmesini başarsınlar ve onları güçlü yapan mücadelenin 

anlamını – perdahlayan acıyı, asilleştiren derdi, aydınlatan bilgiyi ve yükselten sevgiyi – 

anlayacaklar. 

47. Eğer bu dünyada yaşam sahip olduğumuz tek yaşam olsaydı, size doğrusunu 

söyleyeyim, çoktan bu dünyanın acılarını yok etmiştim, çünkü sırf acıların kâsesinden içmek 

için bu dünyaya gelmiş olsaydınız, o zaman o haksızlık olurdu. Fakat bugün acı çekenler ve 

ağlayanlar eskiden (bir önceki yaşamlarında) başıboş hayatın tadını çıkardıkları için 

ağlıyorlar. Ama bu acı onları arıtacak ve yükselmek ve Rab´bin yurtlarında daha arı bir şekle 

sokmak için onurlandıracak. (194, 34 – 35) 



302 
 

48. İnsan hayatının içerdiği sınav öyle zordur ki, insanların çarmıh yükünü daha sevimli 

yapmak ve hafifletmek için onları ruhi ve fiziksel mutluluklarla güzelleştirmek kaçınılmazdır. 

49. Sıcak yuvalarında varlıklarının en iyi sevincini bulanları ve çocuklarına olan anne-baba 

sevgisini, çocukların anne-babaya olan sevgisini ve aralarındaki kardeş sevgisini ibadete 

çevirenlerin hepsini kutsuyorum. Çünkü o birlik, ahenk ve barış evrensel Baba ve O´nun 

ruhsal ailesi arasında var olan ahenge benzer. 

50. O yuvalarda ruhun ışığı parlar, krallığımın huzuru oradadır ve acılar başladığı anda, 

onlara tahammül etmek daha kolaydır ve sınav anlarının acılığı daha da azdır. 

51. Diğer insanlara hoşnutluk vermekten zevk alanlar ve insanların sağlıklı sevincine 

sevinenler ise daha çok takdire değerdir. Bunlar sevinç elçileridir ve onlar büyük bir görevi 

yerine getiriyorlar. 

52. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer hoşnutluğun ve sevincin anlarını aramayı ve iç huzurun 

saatlerini muhafaza etmeyi bilseydiniz, o zaman böyle anları ömrünüzün her gününde 

yaşardınız. Ama onun için önce ruhunuzu yükseltmek, duygularınızı ve hayata bakış tarzınızı 

daha yüce ruhlu bir şekilde olmasını sağlamanız gereklidir. 

53. Sözlerimle yolladığım bu mesaj yolunuzu aydınlatan ışıkla doludur ve o benliğinize 

yukarıya doğru gelişmeyi, barış içinde yaşamayı ve onlarla hayatınızı kutsadığım bütün 

sağlıklı şeylerin tadını çıkarmayı sağlayacaktır. 

54. İnsanlık, ıstırapların gölgesini, sahte zevkleri ve hileli hoşnutlukları yenmek için daha çok 

mücadele etmek zorundadır. O hakikati görmeye engel olan dini fanatizmine karşı savaşmak 

zorunda olacak. O her şeyin sonuçta yıkıma doğru gittiğini ve hiç kimsenin kendisini 

kurtaramayacağına inandıran kaderciliğe karşı savaşmak zorunda olacak. Ve o ona sadece 

geçici zevkleri aratan – ruhu kötü alışkanlıkların uçurumuna götüren zevkler, acılara, 

çaresizliğe ve karanlığa sürükleyen – materyalizmine karşı savaşmak zorunda kalacak. 

55. Size ışığımı veriyorum öyle ki, gölgeleri terk edin ve gözyaşı vadisine çevirdiğiniz 

gezegeninizde nihayet gerçek ruhun ve kalbin mutluluklarını keşfedin. Bunların yanında diğer 

mutluluklar küçük ve önemsizdir. (303, 28 – 33)  

 

X. MATERYALİZM VE SPİRİTÜALİZM 

Bölüm 46 - Yanlış Yönlendirilmiş Materyalist İnsan 

İnsanların Ruhi Uyuşukluğu, Bilgisizliği ve Gururu 

 
Rab şöyle konuşuyor… 

 

1. Bu dünyanın yaratılışının nedeni insandır, onun hoşnutluğu için diğer yaratıkları ve tabiat 

güçlerini ilave ettim öyle ki, o onun muhafazası ve canlanması için kullansın. 

2. Eğer insan beni başlangıçtan beri, ruhi çocukluk çağından beri sevip tanısaydı, o zaman o 

bugün orada ne bilgisizliğin, ne de farkların olduğu ve hepinizin bilgide ve duygularınızın 

asilliğinde eşit olduğunuz büyük ruhların dünyasına ait olurdunuz. 

3. Fakat insanlık ne kadar da yavaş gelişiyor! O dünyada yaşayalı beri kaç devirler geçti ve 

hâlâ o ruhi görevini ve gerçek hedefini kavrayamadı. İçindeki ölümsüz ruhunu keşfetmeyi 
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beceremedi, çünkü insan sonsuz yaşama sahiptir; o ruhla ahenk içinde yaşamaktan 

anlamadı, ne de ruhun haklarını tanıdı ve onun özgürlüğünü çaldı, yeteneklerini geliştirmedi 

ve durduğu yer kaldı. (15, 24) 

4. İnsan, kanunumu uygulamaktan vazgeçtiği anda, insanları bölen, kafasını karıştıran, ruhu 

maddeye bağlayan ve o ruhun özgürce yükselmesini önleyen çeşitli fikirler, teoriler dinler ve 

doktrinler yarattı. Fakat Kutsal Ruhumun ışığı bütün insanları aydınlatır ve onlara gerçek 

yaşamın yolunu gösterir. O yolda sadece bir tek yönlendirici vardır, o da vicdandır. (46, 44) 

5. Materyalist sadece insan olarak yaşamayı sever. Fakat maddi yaşamın geçici olduğunu 

bildiği için mümkün olduğu kadar hızlı yaşama amacını güder. 

6. Planları ve dilekleri gerçekleşmediği zaman veya acılar herhangi şekilde ona musallat 

olduğunda çaresizliğe kapılıp (Tanrı’ya) hakaret eder. Kaderine meydan okuyup hakkı olduğu 

sandığı hoşnutluklardan payını almadığı için O´nu suçlar. 

7. Onlar inatçı bedendeki zayıf ruhlardır, onlar ahlâken olgunlaşmamış, materyalist bir 

yaşamın değersiz eylemlerinin sahte takdirini anlayabilmeleri için çeşitli yollarla 

denenecekler. 

8. Materyalistler ne kadar çok kaderlerini değiştirmek isterler! Her şeyin kendi hayallerine ve 

dileklerine göre vuku bulmasını ne kadar çok isterler. (258, 48 – 50) 

9. Şimdi insanlara bilgeliğimle vahiy verdiysem, sınırlı kavrama güçleri sayesinde tutsak olan 

ruhlarını özgürlüğe kavuşturmak için yaptığımı anlayabilirsiniz. 

10. Hâlâ bu devirde ilhamsız aptal insanlar vardır. İnsanların çoktan berrak ve gelişmeleri 

yoluyla ileri görüşlü zekâya sahip olmaları gerekirken, birçok insan ilk çağlarda yaşıyormuş 

gibi düşünür ve yaşar. 

11. Diğerleri ise bilimde büyük bir ilerleme yaptılar ve gururları ve bencillikleriyle bilimin 

zirvesine ulaştıkları düşüncesiyle inzivaya çekildiler. Fakat onlar ruhsal gelişme yolunda 

durakladılar. (180, 32 – 33) 

12. Eğer insanlık onun üstünde varlığını sürdüren ve titreşen daha yüksek bir yaşamın 

bilincinde olsaydı ve ruhuna sormasını bilseydi, ne kadar çok güçlükleri önlemiş, ne kadar 

çok uçurumlardan kendisini kurtarmış olurdu. Ama o hayatı boyunca şüphelerine ve 

belirsizliklerine karşı çare bulamayan bilim adamlarından nasihat sorar. O bilim adamları 

maddenin derinliklerine girmiş olmalarına rağmen, onların ruhu letarjiye daldığı için onlar 

ruhsal hayatı bilmezler. 

13. İnsan ruhu kendisini bulmak, ona emanet edilen bütün yetenekleri keşfetmek ve ona 

mücadelesinde yardımcı olmak için uyanmalıdır. 

14. Bugün insan, benim tarafımdan yollanmış prens, kendisini dünyada mükemmelleştirmek 

için dünyanın efendisi olması gerekirken, o dünyanın yaşam ağacından düşüp yellerin 

oyuncağı olmuş, bin bir değişken durumların kurbanı, doğa güçleri karşısında zayıf, ölüm 

karşısında çürük ve zavallı, kuru bir yaprak gibidir. (278, 4 – 6) 

15. Neden beni inkâr ettiniz diye bazılarınıza soracağım yargı zamanı geldi. Diğerlerine ise: 

Neden bana zulüm ettiniz? Kendi içini idrak edemeyenin benim krallığımın varlığını inkâr 

etmeye hakkı var mı? Eğer hakikatimi bilmiyorsanız, onu bulmayı beceremiyorsanız, onun 

yok olduğu anlamına gelmez. Eğer sadece kavrayabildiklerinizin var olduğunu sanıyorsanız, 

o zaman size birçok şeyleri henüz bilmediğinizi ve gururunuzun çok büyük olduğunu 

söylüyorum. 
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16. Size doğrusunu söyleyeyim, her kim Tanrı’yı ve O´nun krallığını inkâr ederse, o kendisini 

inkâr etmiş olur. Her kim Tanrı’ya ihtiyacı olmadan, kendisinden güç almak isterse, kendisini 

bağımsız sanırsa ve büyük olabilmek için gururlu duygular beslerse, o kişi bu dünyada iyi bir 

yere gelemeyecek, yakında yanılacak ve acıları çok ağır olacak. 

17. Gerçekten bilge insanlar nerede? 

18. Bilmek benim yanlarında varlığımı hissetmek demektir. Bilmek benim ışığım yoluyla 

yönlendirilmek ve benim dileğimi yapmak demektir. Bilmek kanunumu anlamaktır, bilmek 

sevmektir. (282, 19 – 22) 

19. Bugün ruhsal bilgisizliğiniz öyle büyüktür ki, öbür dünyaya göçenlere: “Zavallı adam öldü, 

her şeyini geride bıraktı ve ebediyen gitti” diyorsunuz. 

20. O ölü insanların size ruhsal dünyadan nasıl bir acımayla baktıklarını, sizin böyle 

konuştuğunuzu duyduklarında, keşke bilseydiniz. Bilgisizliğiniz karşısında onların sizin için 

hissettikleri acıma duygusudur! Eğer onları sadece bir an bile görebilseydiniz, diliniz tutulurdu 

ve bu hakikatten çok etkilenmiş olurdunuz! (272, 46 - 47)  

21. Maddi şeylere değerinden daha çok değer verdiniz, ruhaniyet konusunda ise hiç bir şey 

bilmek istemediniz. Dünyaya olan sevginiz öyle büyüdü ki, hatta siz mümkün olduğu kadar 

ruhaniyetle ilgili şeyleri inkâr etmeye çabaladınız, çünkü bu bilginin sizin dünyadaki 

uygarlığınıza zıt düştüğünü sanıyorsunuz. 

22. Ruhaniyet konusundaki bilginin insanlığın uygarlığını hem ahlâk açısından, hem de bilim 

açısından etkilemediğini size söylüyorum. Tam tersine, o (ruhaniyetin) ışığı insanlara şu an 

bilimin henüz ondan bihaber olduğu sonsuz bilgi zenginliğini vahiy eder. 

23. İnsanlık, ruhen gelişmenin basamaklarında yukarı çıkmayı reddettiği sürece, Babası´nın 

kucağında en büyük mutluluğu veren Tanrı’nın çocuğu olmanın gerçek görkemine – 

sevgisinden, ruhi yükselişinden ve bilgisinden dolayı ruhumun onurlu çocuğu – 

ulaşamayacak. (331, 27 – 29) 

Özveriye, Gayrete ve Sorumluluğa Karşı İsteksizlik 

 

24. Eğer insanlık bilgisizliğine inatla bağlı kalmasaydı, o zaman onun bu dünyadaki yaşamı 

başka olurdu. Fakat insanlar kanunlarıma karşı geliyorlar, onlar için belirleneni lanetliyorlar 

ve benimle eserimde birlikte çalışmak yerine, kanunlarımdan kaçınmakla kendi isteklerini 

gerçekleştirmek için bir fırsat arıyorlar. 

25. Size şunu da söylüyorum: Eğer insanlar bütün davranışlarını iyice incelemiş olsalardı, her 

adımda bana karşı geldiklerinin farkına varırlardı. 

26. Kutsamalarımı insanlara yağdırdığım zaman, insanlar bencilleşiyorlar; onlara yaşam 

zevkini tatmalarına izim verdiğimde, uçarlı çılgın yaşama kendilerini veriyorlar; onların 

ruhlarını güçlendirmek için güçlerini sınadığım zaman, isyan ediyorlar; onları arıtmak için 

acıların kâsesinin onların dudaklarına ulaşmasını sağladığım zaman, hayatı lanetleyip 

imanlarının eriyip gittiğini hissediyorlar; onların omuzlarına büyük bir ailenin yükünü 

yüklediğim zaman, çaresizliğe kapılıyorlar ve onların yakınlarından birisini bu dünyadan 

göçmesini sağladığım zaman, beni bu haksızlık diye suçluyorlar. 

27. Asla benimle ayni fikirde değilsiniz, asla sınavlarınız anında adımı kutsadığınızı 

görmüyorum, ne de yarattığım eserde birlikte çalışmaya uğraştığınızı görüyorum. (117, 55 – 

57) 
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28. İnsanların içine büyüklük koydum, ama o büyüklük bu dünyada çabaladığınız büyüklük 

değil. O sözünü ettiğim büyüklük, fedakârlık, alçakgönüllülük ve merhamettir. İnsanlık sürekli 

bu büyüklüklerden kaçıyor ve böylelikle Baba´nın ona çocuğu olarak vermiş olduğu gerçek 

büyüklük ve onura sırtını çeviriyor. 

29. Alçakgönüllülükten o size zavallılık anlamına geldiği için kaçıyorsunuz. Sınavlardan 

kaçıyorsunuz, çünkü sefalet, onun ruhunuzu özgürlüğe kavuşturduğunu kavramadan, sizi 

korkutuyor. Ruhaniyetten de kaçıyorsunuz, çünkü o bilgiye dalmanın boşuna zaman 

harcama olduğunu sanıyorsunuz. Böylelikle insan biliminden daha yüce bir ışığı hor 

gördüğünüzü kavramıyorsunuz. 

30. Ondan dolayı size birçoklarının beni sevdiğini iddia etmelerine rağmen, beni 

sevmediklerini ve bana inandıklarını iddia etmelerine rağmen, bana imanı olmadıklarını 

söyledim. Onlar benim izimden gitmeye hazır olduklarını söylemekle çok ileriye gittiler, ama 

onlar benim izimden çarmıhsız gitmek istiyorlar. Fakat ben onlara izimden gitmek isteyen 

herkesin çarmıhını yüklenmesi gerektiğini söyledim. Çarmıhını sevgiyle sırtlanan kişi, sonsuz 

yaşama dirilmek için bu dünyada son nefesini vereceği dağın doruğuna ulaşacak. (80, 37 – 

39) 

31. İnsanlar, bugün çevresini saran sefilliği yok etmek yerine, o sefillikten en büyük çıkar 

sağlamaya niyetliler.  

32. Neden insanlar ruhlarına layık olan ve onları daha temiz duygulara ve çabalara 

yönlendiren ideallerle yukarıya doğru ruhen gelişmediler? Çünkü ölümlü gözlerinin 

görebileceği şeylerden daha fazlasına bakmak istemediler, yani onların dertlerinden, dünyevi 

eğlencelerinden ve materyalist bilimlerinden ötesine bakmak istemediler. 

33. İnsanlar, onlara verilen bu dünyadaki zamanlarını mümkün olduğu kadar çok zenginlik ve 

eğlencelerle geçirmek için – vücudun yaşamı sona erdiği anda, her şeyin sona erdiği 

düşüncesiyle -  kullandılar. 

34. İnsanlar kendilerini yukarıya doğru ruhen geliştirmek ve kendilerine Tanrı’nın çocukları 

olarak bakmak yerine, bilgisizliklerinin gururuyla daha aşağıdaki yaratıkların seviyesine 

iniyorlar ve onların vicdanı Tanrı’dan ve ruhsal yaşamdan bahsettiği zaman, Tanrı’nın 

adaletinin korkusu onlara hâkim oluyor ve onlar içlerindeki (vicdanın) sesini, uyarıların sesine 

kulak asmadan, susturmayı yeğliyorlar. 

35. İnsanlık ne kendi varlığı, ne de ruhsal ve fiziksel durumu hakkında derin derin düşündü. 

Böyle yaşadığı ve düşündüğü sürece, o toz ve sefillik olmaktan başka ne olabilir? (207, 18) 

36. Her devirde kanunlarımın açıklaması olan öğretim size ışığın yolu, ruha doğru açılan 

garantili bir gedik gibi gelir. Yine de insanlar onlara verilen irade özgürlüğünü kullanarak ve 

kendi yollarında gitme arzusuyla hep materyalizmin kolay yolunu seçtiler. Bazıları ise 

ruhaniyete yönlendiren vicdanın sesini tamamen duymamazlıktan geldiler; diğer insanlar ise 

sağlam adımlarla ruhaniyetin yolunda gittiklerine inanmak için kültler ve ritüeller yarattılar. 

Aslında onlar ayni şekilde adımı ve sözlerimi hayatlarından uzaklaştırmış olanlar gibi 

bencildirler. (213, 51) 

37. Yollar açıldı ve bana gelmek isteyen herkese kapı açıktır. 

38. Yol dardır, bunu siz çoktan beri biliyorsunuz. Hiç kimse kanunum ve talimatlarımın son 

derece temiz ve değişmez olduğunu bilmediğini söyleyemez öyle ki, hiç kimse onları kendi 

rahatlığına ve dileğine göre değiştirmeyi düşünmesin. 

39. Geniş yol ve ardına kadar açık kapılar ruhunuzu ışığa, barışa ve ölümsüzlüğe götüren yol 

olmak dışında her şeydir. Geniş yol, azgınlığın, itaatsizliğin, gururun ve materyalizmin 
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yoludur. Bu yola insanların çoğunluğu ruhsal sorumluluk ve içlerindeki vicdanlarının 

yargısından kurtulmak çabasıyla koyulurlar. 

40. Bu (geniş) yol ne gerçek, ne de mükemmel olduğu için sonsuz olamaz. Ondan dolayı bu 

yol bütün insancıl şeylerin sınırlı olduğu gibi sınırlı olduğu için insanlık yolun sonuna ulaşacak 

ve orada duraklayıp dehşetle yolun sonundaki uçuruma eğilip bakacak. O zaman çoktan beri 

gerçek yoldan uzaklaşanların kalbinde kargaşalık patlayacak. 

41. Bazı insanlar pişmanlık duyacaklar ve bu yolla kendilerini kurtarmak için yeteri kadar ışık 

bulacaklar. Diğerlerinde ise haksızlık ve mantıksız saydıkları sonuç karşısında şaşkınlık 

kendisini gösterecek. Öbürleri ise Tanrı’ya hakaret edip isyan edecekler. Fakat size 

doğrusunu söyleyeyim, bu ışığa geri dönüşün başlangıcı olacak. (333, 64 – 68) 

İnsanların Ruhsal Sefilliği 

 

42. Yarattığım şeylerde yanılmadım; insanlık yine de onun için belirlenmiş olan yoldan ve 

yaşamdan saptı. Ama o bütün mirasını boşa harcayan “yitik oğul” gibi yakında bana geri 

dönecek. 

43. O bilimiyle yeni bir dünya, sahte bir krallık yarattı. Kanunlar koydu, taht kurdu ve kendisini 

taç ve asasıyla donattı. Fakat onun görkemi ne kadar geçici ve aldatıcıdır. Adaletimin hafif bir 

nefesi temellerini sarmaya ve bütün krallığını yıkmaya yeter. Ama barışın, adaletin ve 

sevginin krallığını kazanmayı beceremeyen insanlığın kalbi onlardan uzaktır. 

44. İnsan eserlerinin sunduğu eğlenceler ve tatminler sadece düşünseldir. Kalplerini acılar 

kemirir, huzursuzluk ve hayâl kırıklığı tebessüm maskesinin ardında gizlenir. 

45. İnsan hayatını bu hale getirdiler ve ruhun yaşamı ve onu yöneten kanunları konusuna 

gelince ise onlar tersine çevrildiler, çünkü ruhu canlandıran güçler ve elementlerin olduğunu 

unuttular. O güçlerle sınavlara ve ayartmalara dayanmak ve mükemmelleşme yolunda bütün 

engelleri ve zor durumları yenmek için insan onlarla bağlantı içinde olmak zorundadır. 

46. Sonsuzluktan her ruha ulaşan ışık kral gezegen güneşten gelmez; ruhun öbür dünyadan 

aldığı güç dünyanın akıntısı değildir; ruhun bilgiye karşı susuzluğunu gideren sevginin, 

hakikatin ve sağlığın kaynağı sizin denizleriniz ve kaynaklarınız değildir; etrafınızı saran 

atmosfer sırf maddi değildir, o insan ruhunun doğrudan bütün varlıkların yaratanından, 

yaşamı yaratandan ve mükemmel ve değişmez kanunlarıyla yönetenden aldığı yayılma, 

nefes ve ilhamdır. 

47. Eğer insanlık biraz iyi niyetini hakikatin yoluna geri dönmek için kullansaydı, o zaman 

barışın okşayışını teşvik olarak hemen hissederdi. Ama her ne zaman ruh maddenin etkisi 

altında maddeleşirse, onun pençelerine yenik düşer ve bu yaşamın efendisi, gemiyi 

yönlendiren kaptanı olmak yerine insan zaaflarının ve eğilimlerinin kölesi olur ve fırtınada 

gemi kazasına uğrar. 

48. Ben size çoktan tıpkı vücudun giyimden daha önemli olduğu gibi, ruhun vücuttan daha 

önemli olduğunu söyledim. Sahip olduğunuz vücut sadece ruhunuzun geçici bir giyimidir. (80, 

49 – 53) 

49, Ah, eğer bütün insanlar bu devrin yükselen ışığını görmek isteseydiler, ne kadar çok ümit 

kalplerinde olurdu! Ama onlar uyuyorlar. Onlar her gün kral gezegen güneşin yolladığı ışığı 

almayı bile bilmiyorlar – o ışık Yaratan’ın saçtığı ışığın kopyası gibidir. 

50. Yaratıkların güzelliklerine duyarsız insanlar birkaç an duraklayıp bana teşekkür etmeden, 

o ışık sizi okşuyor ve her günlük yaşam mücadelenize uyandırıyor. Görkem yanlarından 
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onlar farkında olmadan geçebilirdi, çünkü insanlar hep dertlerle uyanıyorlar ve bende ruhsal 

gücü aramak için dua etmeyi unutuyorlar. 

51. Ayni şekilde vücutları için gücü doğanın kaynaklarında çok az arıyorlar. Hepsi telaş içinde 

dolanıyorlar ve bilmeden didiniyorlar, gözlerinin önünde belli bir hedef olmaksızın hücum 

ediyorlar. Tam böyle bir duygusuz ve anlamsız yaşam mücadelesi içinde ruhlarını 

maddeleştirdiler ve bencilleştirdiler. 

52. Hayatın ışığı olan ruhun kanunları unutulduğu zaman, insanlar birbirlerini yok ediyorlar, 

öldürüyorlar ve vicdanın sesini duymadan, saygısızca, derin derin düşünmek için 

duraklamadan ekmeği çalıyorlar. 

53. Fakat birisi onlara şimdiki yaşamları hakkında nasıl karar verdiklerini sorsaydı, hemen 

insanların geçmiş zamanlarda şimdiki gibi ışığın yayılmadığı ve bilimin onlara o kadar çok 

gizemleri beyan etmediği yanıtını verirlerdi. Ama onlar yüzlerindeki mutluluğun maskesiyle 

söylemek zorunda olurlardı, çünkü kalplerinde bütün ruhsal acı ve sefillikleri gizlemek 

zorunda olurlardı. (104, 33 – 34) 

54. Ruhu dünyaya gelmesi ve insan olması için yolladım öyle ki, dünyada var olan her şeyin 

prensi ve efendisi olsun, köle ve kurban olmasın, ne de şimdi gördüğüm gibi sıkıntı 

çekmesin. İnsanlık ihtiyaçlarının, tutkularının, kötü alışkanlıklarının ve bilgisizliğinin kölesidir. 

55. İnsan, ruhi yükselişinin eksikliğinden dolayı dünya yolunda acıların, hataların ve 

bahtsızlığının kurbanıdır. O hakkı olan mirasından bihaber olduğu için ve hiç bir şeye sahip 

değilmiş gibi davrandığı için yoksuldur. 

56. Bu insanlık uyanmak zorundadır öyle ki,  o ruhsal yaşamın kitabını incelemeye başlasın 

ve sonra nesilden nesile bu düşünce dünyasının aktarılması yoluyla yakında kutsanmış 

sözlerimin gerçekleştiği tohum görünsün. 

57. Size insanlığın günün birinde ruhsal gelişmeye ulaşacağını ve bütün yaratıklarla ahenk 

içinde yaşayacağını ve onun ruhu, aklı ve kalbi ahenkli adımlarla gideceğini söyledim. (305, 9 

– 11) 

Yanlış Dünyevi Davranışlar ve Onların Sonuçları 

 

58. Ben insanları dünyanın definelerinden dolayı savaşa karışıp birbirlerini öldürdüklerini 

gördüğüm zaman, onları değersiz şeyler için kavga eden hep küçük çocuklarla 

kıyaslamaktan edemiyorum. Çocuklar hâlâ birazcık güç veya biraz altın için pençeleşen 

insanlardır. Bu varlıkların diğer insanların içinde sakladıkları erdemlere kıyasla ne anlamı 

vardır? 

 

 

59. İnsanların kalbine nefreti ekmekle milletlerin aralarını bozan insan, hayatını her şeyi 

içeren kardeşliği ekmeye adayan insanla kıyaslanamaz. İnsanların acılarına neden olan 

insan, hayatını insanların acılarını dindirmek için adayan insanla kıyaslanamaz. 

60. İnsanlık başlangıçtan beri bir tahtın ne kadar değersiz olduğunu görmüş olmasına 

rağmen, her insan bu dünyada bir tahtın hayalini kuruyor. 

61. Size krallığımda bir yer vaat ettim, ama ona sahip olmak isteyenler çok az, çünkü 

insanlar, göksel krallığın kralının en aşağıdaki hizmetkârı bu dünyadaki en güçlü kraldan 

daha yüksekte olduğunu anlamıyorlar. 
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62. İnsanlar henüz küçük çocuklardır; fakat büyük felaket geldiğinde onlara kısa zamanda 

çok şey yaşatacak ki, onlar çocukluktan yakında erginliğe ulaşacaklar. Ve o zaman 

tecrübelerinin meyvesiyle donatılmış olarak: „Jesus, Babamız haklıydı, O´na gidelim“ diye 

seslenecekler. (111, 3 – 7) 

63. İnsanlar bu dünyada ölümsüzlüğe çabalıyorlar ve onu maddi eserlerle kazanmaya 

çalışıyorlar, çünkü dünyasal şöhret – o geçici olsa da – göze batıyor ve ruhun şöhretini onun 

varlığından şüphelendikleri için unutuyorlar. O insanların gözünün önüne şüphenin perdesini 

örten şey imanın azlığından ve ruhi gelişmenin eksikliğinden gelir. (128, 45) 

64. İnsanların gelişmesi, ilerlemesi, bilimi ve uygarlığı asla insanda en yüce ve en asil olan 

ruhun yükselişini amaçlamadı. Onların çabaları, hırsları, arzuları ve endişeleri hep bu 

dünyayı amaçlıyordu. Bu dünyada insanlık bilgiyi aradı, burada defineleri topladı, burada 

eğlenceleri, şerefleri, mükâfatlandırmaları, itibarları ve ödüllendirmeleri sağladı ve burada 

görkemini bulmak istedi. 

 

65. Onun için size söylüyorum: Doğa adım adım kendi kanunundaki daha ince gelişime ve 

mükemmelleşmeye doğru durmadan ilerlerken, insanlık geride kaldı ve ilerlemedi. Bu 

dünyadaki hayat yolunda rastladığı kaderinin sillesi, sınavları, engelleri ve darbeleri bundan 

dolayıdır. (277, 42) 

66. Sizin özlemlerinizin olmasını, gayretli olmanızı, büyük, güçlü ve bilge olmanın hayâllerini 

kurmanızı istiyorum, ama onlar ruhun sonsuz erdemleri olsun. 

67. Çünkü onlara ulaşmak için merhamet, alçakgönüllülük, affetmek, sabır, yüce ruhluluk, 

kısacası sevgi gibi bütün erdemler gereklidir. Ve bütün erdemler ruhu yükseltir, arıtır ve 

mükemmelleştirir. 

68. Bu zavallı dünyada, bu geçici yurtta insan büyük, güçlü, zengin veya bilgili olmak için 

bencil, hileli, intikamcı, gaddar, vurdumduymaz, barbar ve kibirli olmak zorundaydı ve bütün 

bunların hepsi onu hakikatin, sevginin, barışın, gerçek bilgeliğin ve adaletin tam zıttı yapmak 

zorundaydı. (288, 32) 

69. Eğer insan kendisini ruhen keşfederse, o zaman içinde Babası´nın varlığını hisseder. 

Fakat o ne kim olduğunu, ne de nereden geldiğini bilmezse, kendisini benden uzak, yabancı, 

ulaşılması imkânsız hisseder veya duygusuz kalır. 

70. Sadece uyanık bir ruh hakikatin krallığına dalabilir. İnsanlık sadece bilimi yoluyla onu 

keşfedemeyecek. 

71. İnsanların bilgi, şöhret, güç, zenginlik ve kudrete çabaladıklarını görüyorum ve her şeye 

ulaşmak için size araçları sunuyorum, ama gerçek, temel özellikleri, ruhi hakikati sunuyorum, 

yüzeysel, dünyanın düzenbaz, geçici ve aldatıcı şeylerini değil. 

72. Eğer insanlık kendisini maddeye verirse ve kendisini bu dünyanın küçük uzayı gibi küçük 

uzayına kapatırsa, o zaman yoksul, sınırlı ve ruhu baskı altında olacak. Sahip olduğu veya 

bildiği şeylerden başka onun için hiçbir şey yoktur. O zaman onun her şeyi kaybetmesi 

gerekli olacak öyle ki, gözlerini hakikate açsın ve yanılgısını gördükten sonra bakışını 

sonsuzluğa çevirsin. (139, 40 – 43) 
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Bölüm 47 - Materyalizm  ve Spiritüalizm  
 

Egemen Olan Materyalizmin Sonuçları 

 
Rab şöyle konuşuyor… 

 

1. Size doğrusunu söyleyeyim, birçok insanlar ruhen gelişmekten korktukları için 

öğretilerimden kaçacaklar, fakat onların içinde konuşan ne akıl, ne de ruh olacak, bilakis 

onların bedeninin adi tutkuları olacak. 

2. Eğer bir ruh hakikate bağlı olarak yaşarsa, materyalizmden kirli bir çevreden kaçan kişi 

gibi kaçar. Yüksek seviyedeki ruh mutluluğunu barışın egemen olduğu ve sevginin yaşadığı 

ahlâkta bulur (99, 41 - 42). 

3. Sözlerimi, onların temizliğinden ve hakikatinden emin olana kadar inceleyin. Sadece böyle 

yolunuzda cesaretle gidecek ve ruhu tehdit eden materyalist tasavvurların saldırısına karşı 

sağlam kalabileceksiniz. Çünkü materyalizm ölümdür, karanlıktır, boyunduruk ve ruhunuza 

zehirdir. Asla ışığı ve ruhun özgürlüğünü dünyanın ekmeğine ve zavallı maddi eşyalarla 

değiş tokuş etmeyin! 

4. Size doğrusunu söyleyeyim: Her kim kanunuma güvenip imanla sonuna kadar sabrederse, 

onun asla geçimi için maddi ihtiyaçları eksik olmayacak ve benim ruhumla bağlantı kurarken, 

sonsuz merhametim yoluyla hep sonsuz yaşamın ekmeğini alacak. (34, 61 – 62) 

5. Materyalizm ruhun gelişmesine karşı müthiş bir engeldir. Bu duvar önünde insanlık 

durakaldı. 

6. Siz, insanların zekâlarını maddi bilimi geliştirmek için kullanmayı başardığı bir dünyada 

yaşıyorsunuz. Fakat onların ruhun varlığı konusunda yargı yeteneği hâlâ sınırlı, maddeyle 

ilgili olmayan bütün şeyler hakkındaki bilgisi ise çok gerilerde. (271, 37 – 38) 

7. Dünyanızın yaşadığı sınavlar bu devrin sonunun işaretidir, materyalizmin yıkımı veya can 

çekişmesidir; çünkü materyalizm biliminizde, amaçlarınızda ve tutkularınızdaydı. Materyalizm 

beni sevmenizi ve bütün eylemlerinizi etkiledi. 

8. Dünya sevgisi,  dünyevi şeylere açgözlülük, bedenin tutkuları, adi arzulara karşı zevk, 

bencillik, özseverlik ve gurur zekânız ve insancıl iradenize göre yarattığınız hayatınızın 

güçleriydi. O hayatın meyvelerini size tattırdım öyle ki, tecrübeniz mükemmel olsun. 

9. Fakat insan tarihinde materyalizmle işaretlenmiş olan bu devir şimdi sona erdiğinde, size 

doğrusunu söyleyeyim, yeni devir kendisini ruhaniyetiyle belli edecek. Çünkü o devirde 

vicdan ve ruhun iradesi dünyada sevgi yoluyla yüce ruhlu insanlar oluşturacak.  Öyle bir 

yaşam ki, Baba’nın ruhunun çocuklarının ruhunda titreştiğinin hissedildiği bir yaşam, çünkü o 

zaman, bugün benliğinizde gizli yaşayan bütün yetenekler ve güçler sonsuzlukta gelişme 

alanı bulacaklar. (305, 41 – 45) 

Spiritüalizmin Özelliği 

 

10. Spiritüalizm dinlerin karışımı değildir. O sadeliğiyle en halis ve mükemmel bir öğreti ve 

„Üçüncü Devirde“ insan ruhuna gelen Tanrı’nın ışığıdır. (273, 50) 

11. Spiritüalizme ruhun yaşamından bahseden, size Babanız´la direkt bağlantı kurmayı 

öğreten ve sizi maddi yaşamın üstüne yükselten vahiy adını verdim. 
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12. Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizm yeni bir şey değildir, ne de bu çağa aittir. O 

insanlığın ruhi gelişmesiyle ahenk içinde gitgide açığa çıkarılan vahiydi. 

13. Size verdiğim öğreti, Tanrı’ya ve insanlara mükemmel bir sevgiyi öğreten ve 

mükemmelliğe götüren yola davet eden Spiritüalizm olduğu için,  “İlk Devirde” size Tanrı’nın 

Kanunu´nu ve İkinci Devirde Christus´un sözünü öğreten de spiritüalizmdi. (289, 20 – 22) 

14. Spiritüalizm din değildir;  o benim size Jesus olarak her devrin bütün insanlarına 

oryantasyon olarak dünyaya yaydığım ayni öğretidir. O benim sevgi, adalet, anlayış ve af 

öğretimdir. 

15. Bu “Üçüncü Devirde” sizin ruhi, fiziksel ve entelektüel gelişmenizden dolayı büyük bir 

berraklıkla (spiritüalizm hakkında) size konuştum. (359, 60 – 61) 

16. Spiritüalizm, insanların ilave ettikleri ve ruhun gelişmesini engellemiş olan gelenekleri ve 

adetleri yıkmak için geliyor. Spiritüalizm, yetenekleri ve özellikleri yoluyla kendisini arıtan ve 

Yaratan’ına ulaşıncaya dek mükemmelleştiren ruhun sürekli gelişmesi ve yükselişidir. 

Spiritüalizm ruhun Rab´bini kabul edişini, hissedişini ifade etme şeklidir. Spiritüalizm ruhu 

özgürlüğe kavuşturur ve gelişmesini sağlar. 

17. Ruhaniyet, herkeste var olan ve herkese ait olan evrensel güç ve evrensel ışıktır. Hiç 

kimseye benim talimatlarım acayip görünmesin. 

18. Ruhun özellikleri benim erdemlerim ve sonsuz güçler olduğu için değişmezdir. Fakat 

yaşam tarzınıza göre, gösterebildiğiniz ruhi temizlik daha büyük veya daha az olacağını 

anlayın. (214, 57 – 59) 

Kim Kendisine Spiritüalist Diyebilir? 

 

19. Her kim metanetinden, ruhi gelişmesinden ve Baba’nın talimatlarına olan sevgisinden 

dolayı belli bir ruhaniyete ulaştıysa, o spiritüalist olacak – onun ağzı onu söylemese bile. 

20. Her kim imana sahipse ve eylemlerinde yüce ruhluluk gösterirse, o kişinin ruhunun sahip 

oldukları dışarıya yansıyacak. (236, 27 – 28) 

21. Spiritüalist, her şeye gücü yeten Tanrı’nın her şeyde olduğunu bilir. Dünya, evren ve 

sonsuzluk benim esansım ve varlığımla kaynaşmıştır. 

22. Her kim beni böyle tanırsa ve anlarsa, o kişi Tanrı’nın yaşayan tapınağıdır ve ruhun 

vahiylerini artık semboller ve resimlerle maddeleştirmeyecektir. (213, 31 – 32) 

23. Spiritüalizm, her şeyi açığa çıkaran ve sahip olduğunuz ve içinizde taşıdığınız şeyleri 

öğreten vahiydir. O sizin Tanrı’nın bir eseri olduğunuzu kavramanızı sağlar, sadece 

maddeden yaratılmadığınızı, size çevrenizi saran doğa seviyesinin üstünde ve tutkularınızın 

kirinden yükselten, bedeninizden daha üstün bir şey olduğunu kavramanızı sağlar. 

24. İnsan ruhaniyette geliştiği zaman, her Tanrı’nın kanunu ve öğretisi ruhunun ışığının bir 

parçasını teşkil edecek. Hafızası bir cümleyi veya talimatımın bir tek kelimesini aklında 

tutmasa bile, onların esansını içinde taşıyacak, çünkü onları anladı, hisseder ve 

uygular.(240, 17 – 18) 

25. Maddi malları açısından fakir olmasına rağmen, kendisini zengin ve mutlu hisseden kişi 

iyi bir spiritülalist olacak, çünkü o Babası´nın onu sevdiğini ve sevmesi gereken kardeşleri 

olduğunu bilir ve dünyanın defineleri ruhun zenginlikleri yanında ikinci sıradadır. 

26. Maddi varlıklarını iyi amaç için kullanmasını bilen ve onları dünyada önemli bir görevi 

yerine getirmek için Tanrı’nın verdiği araç olarak kullanan kişi de iyi bir spiritüalist olacaktır. 
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27. Benim izimden gidenlerden birisi olmak için mutlaka fakir, hor görülen ve zavallı birisi 

olmak gerekli değildir, tıpkı benim tarafımdan sevilebilmek için acı çekmenizin gereksiz 

olduğu gibi. Size doğrusunu söyleyeyim, dilediğim gibi hep güçlü, sağlıklı ve sizin için 

yarattıklarımın sahibi olmanızı istiyorum. 

28. Ne zaman mirasınızın sahibi olmasını, o inayetin kıymetini bilmeyi ve hayatta her şeye 

uygun değeri biçmeyi anlayabileceksiniz? (87, 28 – 30) 

Mezheplerde ve Dinlerde Spiritüalizm 

 

29. Bugün insanlar şaşkınlık çağında yaşıyorlar, çünkü bütün hayatları ve çabaları ruhlarının 

gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini kavrayamadılar ve onun (ruhlarının gelişmesinin) 

amacı da ruhlarının Yaratan´la diyalog içinde olmasıdır. 

30. İnsanların çoğunun bugün tarafını tuttuğu kült materyalizmdir. 

31. Dini öğretiler ve dinler farklılıklarında direttikleri sürece, dünya nefretini beslemeye devam 

edecek ve gerçek Tanrı’ya ibadet için önemli adımı atamayacak. 

32. Hâlâ ruhun kurtuluşunun anahtarını veya kurtuluşun gizemini ve sonsuz yaşamın 

anahtarına sahip oldukları fikrini savunan insanlar olduğu sürece ve başka yollarda gidenleri 

kendi fikirlerine göre Tanrı’ya ulaşmaya layık olmadıkları için kabul etmedikleri sürece,  

insanlar ne zaman birbirlerini anlayacaklar ve birleşecekler ve böylece sevgiye doğru kendi 

aralarında ilk adımı atabilecekler? 

33. Öğretisi her mezhebin, her insancıl ideolojinin ve her tarikatın üstünde olan gerçek 

spiritüalizmin bilincinde olun. (297, 38 – 41) 

34. Spiritüalizm geçmiş zamanlarda inancın gelişmesini sağlamak isteyen yeni bir öğreti 

değildir. Hayır, o birinci ve “İkinci Devirde” olduğu gibi ayni vahiydir. Spiritüalizm bütün 

dinlerin temelidir öyle ki, insanlığa kökeninizi unutmayasınız diye, bölücülüğün egemen 

olduğu bu devirde size hatırlatmak istediğimi söylüyorum. 

35. Kendilerine çesitli dinleriyle dalkavukluk etmek ve gururlanmak için insanların eserleri, 

adetleri ve duyularını etkileme tarzı dünyanın gözlerinin önüne serdiğim esere zıttır. (363, 9)  

36. Bu devirde size hakkında derin derin düşünmeniz gereken sevgi öğretisi veriyorum ki, 

onlar sizi kurtaran ve yükselten sevgi öğretisi ve acı olmasına rağmen, yolunuzda ışık olan 

gerçeklerdir. 

37. Tıpkı geçmişte Hristiyanlığa karşı öfke, gaddarlık ve hunharlıkla savaşıldığı ve 

zulmedildiği gibi, bu devirde onlar spiritüalizme yapılacak; fakat tam savaşın ortasında 

ruhaniyet ortaya çıkıp mucizeler yaratacak ve kalpleri kazanacak. 

38. Materyalizm, bencillik, gurur ve dünya sevgisi bu vahye karşı ayağa kalkan güçler olacak 

ki, bu vahiy ne yenidir, ne de size geçmişte vermiş olduğum vahiylerden farklıdır. Size şimdi 

vahiy ettiğim ve ona spiritüalizm dediğiniz öğreti kanunumun ve size birinci ve “İkinci Devirde” 

vahiy ettiğim öğretinin temelidir. 

39. İnsanlık bu öğretinin hakikatini kavradığı zaman, onun adaleti ve beyan ettiği sonsuz 

bilgiler kalbinden her korkuyu, her ön yargıyı atacak ve onu hayatının ölçeği yapacak. (24, 48 

– 51) 

40. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlığa barışı getirecek dünyanın her tarafına dağılmış 

spiritüalistler, olgun insanlar vardır. 
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41. Fakat bütün dünyanın spiritüalistlerinin birleşmesi yeni bir kilisenin organizasyonu yoluyla 

gerçekleşmeyeceğini size söylüyorum, çünkü onun gücü maddi olmayacak. Onun birliği 

düşünsel, fikirsel ve etkinliği yönünden olacak ve bu yolla gücü yenilmez olacak, çünkü onlar 

ruhumda olan sonsuz kaynaktan almış olacaklar. 

42. Hepinize hakikatimi ilham olarak veriyorum ve musallat da oluyorum öyle ki, kalplerden 

ve akıllardan bütün pislikler gitsin, çünkü bunlar ışığımla birleşemezler. 

43. Siz, ruhi yetenekleriniz yoluyla spiritüalizmin öğretisinin berrak bir şekilde tanımlı 

kalmasını ve insancıl felsefelerle kirletilmemesini sağlama görevini aldınız. (299, 30 – 32) 

44. Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizmin tarihi insan tarihinde yaldızlı harflerle 

yazılacak. 

45. İsrail, Mısır’ın boyunduruğundan kurtulmakla kendisini ölümsüz yapmadı mı? Hristiyanlar 

zaferleriyle sevgi yoluyla kendilerini ölümsüz yapmadılar mı? Ayni şekilde spiritüalistler ruhun 

özgürlük savaşı yoluyla kendilerini ölümsüz yapacaklar. (8, 64 – 65) 

 

Bölüm 48 - Ruhsal Yetenekler ve Ruhsal Gelişme  

İnsanların Ruhsal Yetenekleri 

 
Rab şöyle konuşuyor… 

1. Her ne zaman bu şüpheci, imansız ve materyalist insanlık Tanrı’nın vahyiyle veya mucize 

dediği şeyle yüz yüze geldiği anda, hemen olağanüstü şeylerin ve mucizelerin olmadığını 

ispat etmek için nedenleri ve ispatları ileri sürmeye başlar. 

2. Ruhsal yeteneklere sahip olan olağanüstü bir insan ortaya çıktığı zaman, onu susturmak 

için alay, şüphe ve vurdumduymazlıkla o insan karşı karşıya gelir. Ve doğa Tanrınız benim 

aracım olarak adaletin sesini ve alarm uyarısını insanlara yönelttiği zaman, insanlar bunu 

tesadüf olarak kabul ediyorlar. Ama insanlık hiçbir zaman bu devirde olduğu gibi bütün 

Tanrı’dan, ruhsal ve sonsuz olan şeylere karşı kör ve sağır değildi. 

3. Milyonlarca insan kendisine ben Hristiyan’ım diyor, fakat onların çoğu Christus´un 

öğretisini bilmiyorlar. Benim insan olarak dünyada yaptığım eylemleri sevdiklerini iddia 

ediyorlar, ama onların inanç şekli, düşünce tarzı ve dünyaya bakışları öğretimin ana fikrini 

bilmediklerini ispat ediyor. 

4. Ben size ruhun yaşamını, ruhun yeteneklerini gösterdim. Bunun için de dünyaya geldim. 

5. Ben insanlara ilaçsız şifa getirdim, ruhlarla konuştum, kötü ruhların etkisi altında olan 

insanları o yabancı ve doğaüstü güçlerden özgür kıldım, doğayla konuştum, insan olarak 

kendim ruhtan bir yaratığa dönüştüm ve sonra ruhtan yaratıktan tekrar insana dönüştüm ve 

bütün bu eylemlerimin hedefi size ruhun gelişmesi için yolu göstermekti. (114, 1 – 4) 

6. İçinizde gerçek definelere, farkında bile olmadığınız becerilere ve yeteneklere sahipsiniz 

ve bilgisizliğinizden dolayı yoksullar gibi gözyaşı döküyorsunuz. Duanın gücü ve 

düşüncelerin kudreti hakkında ne biliyorsunuz? Ruhtan ruha konuşmanın derin anlamı 

hakkında ne biliyorsunuz? Materyalist ve dünyevi zihniyetli insanlık, (bu konuda) hiç bir şey 

bilmiyorsun! (292, 14) 



313 
 

7. Bu dünyanın insanlarından ruhen gelişmeyi bekliyorum. Benim gözümde mezhebinizin ve 

tarikatınızın hiçbir önemi yoktur, ne de ritüelleriniz ve ibadet şekillerinizin görkemi. Bunların 

hepsi insani duyularınızı etkiler, ama benim ruhuma kadar ulaşamaz. 

8. İnsanların ruhen gelişmesini bekliyorum, çünkü ruhen gelişme yaşamda yükseliş,  

mükemmelleşme ideali, iyiliği sevmek, gerçeğe yönelmek, sevgiyi uygulamak, kendisiyle, 

diğer insanlarla ve Tanrı’yla ahenk içinde yaşamak demektir. (326, 21 – 22) 

9. Ruhen gelişmek dindarlık değildir, ve de herhangi bir ritüelin yerine getirmeyi şart koşmaz 

ve o dıştan hürmet şekli de değildir. Ruhen gelişmek insanların bütün yeteneklerini 

geliştirmesi demektir. Bu gelişme hem insanın fiziksel gelişmesini, hem de fiziksel duyuların 

ötesinde olan güçleri, özellikleri, yetenekleri ve ruhun duyularını içerir. 

10. Ruhen gelişmek insanların sahip olduğu yetenekleri doğru ve iyi bir şekilde kullanmaktır. 

Ruhen gelişmek çevrenizi saran her şeyle ahenk içinde olmak demektir. (326, 63 – 66) 

11. Eskiden ben size en büyük erdem olan merhameti öğrettim. Kalbinize ilham verip 

duygularınızı hassaslaştırdım. Şimdi ise size ruhunuzun sahip olduğu yetenekleri vahiy 

ediyorum öyle ki, ruhunuz gelişsin ve insanlara iyilik yapmak için onu kullanın. 

12. Ruhsal yaşam hakkındaki bilgi, Ustanız Jesus Christus´un yaptığı eylemleri yapmayı 

başarmayı sağlar. Eğer yeteneklerinizi geliştirirseniz, mucizeler yaratacağınızı size 

söylediğimi hatırlayın. (85, 20 – 21). 

13. Hepiniz “Üçüncü Devirde” kendisini belli etmeye başlayacak olan ruhun ulaştığı ruhsal 

yeteneklere sahipsiniz. Sezgi, vizyon, vahiy, kehanet ve ilham insanlarda kendisini açık bir 

şekilde gösterecek ve bu yeni bir devrin başlangıç işaretidir, o bu devirde altıncı bölümü 

açılmış olan yedi mühürlü kitabın ışığıdır. 

14. Fakat bunların neden ortaya çıktığını ve içinde yaşadığınız zamanı bilen sizler bunları 

anlayın ve ruhunuzun yeteneklerini sevgi yoluna yönlendirin. Her zaman sevgi dolu 

yardımınızı sunmaya hazır olun ve siz o zaman kanunumla ahenk içinde yaşayacaksınız ve 

de insanlara güzel bir örnek olacaksınız. O zaman benim elçilerim olacak ve elçim olarak 

kabul edileceksiniz. (95, 18) 

15. Eğer insanlar günün birinde birbirlerini severlerse, affetmeyi bilirlerse, kalplerinde 

alçakgönüllülük varsa ve ruh bedene egemense, o zaman ne beden, ne dünya, ne de 

tutkular sizin arkanızdaki ve önünüzdeki yolu görmeye engel olan bir perde teşkil edebilecek. 

Tam tersine: öğretilerim yoluyla ruhta gelişmiş beden vicdanın emirlerine uyan hizmetkâr gibi 

olacak. Bugün ise beden ruha engel, tuzak ve ruhun gözünü kapatan bir bağdır. (122,32) 

16. Ruhsal görüm, sezgi yeteneği ve kehanet olan sezgi aklı aydınlatır ve sonsuzluktan 

alınan mesajlar ve sesler kalbin atışını hızlandırır. (136, 46) 

17. Bütün insanlara verdiğim sezgi yeteneği yoluyla kalbin gizeminde saklı olan birçok şeyleri 

keşfedebilirsiniz – insanların sırf dünyevi yaşamları hakkındaki trajedileri değil, ruhlar 

hakkında da. 

18. İnsan onu incitmeden ve gizemlerinin kutsallığını bozmadan o kalplerle nasıl aşina 

olabilir? Çevrenizdeki insanların hayatını karartan o gizli acıları nasıl keşfedebilir? Size 

çoktan söyledim: Ruhi görüm yeteneği olan ve dua yoluyla gelişen sezgi, size çevrenizdeki 

insanların acılarını dindirmek için yöntemi gösterir. (312, 73 – 74) 

19. Hâlâ insanlar için ne kadar çok gizemler vardır. İnsanın görünmeyen ve hissedilmeyen 

yaratıklarla çevresi sarılıdır, ama o yaratıkların görülebilir hissedilebilir olması gerekir.  
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20. Güzellik dolu hayat ve vahiyler insan varlığının üstünde titreşiyor, fakat henüz kör insanlık 

bunları görmeye muktedir değil. (164, 56 – 57) 

21. Öğretilerim yoluyla hazırlanmış insanlar olağanüstü eserler yapmaya muktedir olacaklar. 

Onların ruhuna ve bedenlerine ışık akacak ki, o güç ve kudretin ışığı zekânın beceremediği 

şeyleri başarmayı sağlatacak. (252, 4 – 5) 

22. Bu devir tanrısal ışığımın benim izimden gidenlerde tamamen parlayacağı bir zamandır 

ki, ruhun yetenekleri kendisini belli edecek ve iyilik yapmak ve mucizeler yaratmak için 

onların hem maddi şeylere hem de dünyevi bilime ihtiyaçları olmadığını ispat edecek. Onlar 

benim adımla hastalara şifa getirecekler, çaresiz hastaları düzeltecekler, suyu balsama 

dönüştürecekler ve ölüleri diriltecekler. Salgın hastalıkların ve kötü etkilerin üstünden gelmek 

için duayla fırtınayı durdurma kudretine, tabiat güçlerini sakinleştirme kudretine sahip 

olacaklar. 

23. Cinliler (kötü ruhların etkisi altındaki insanlar) duayla ve benim izimden giden yeni 

elçilerimin gücüyle onlara acı çektiren ve rahat vermeyen cinlerden kurtaracaklar. (160, 28 – 

29) 

24. Ruhta gelişmek demek duyguların mükemmelleştirilmesi, hayatta asillik, iman, insan 

sevgisi, insanlara yardım, Tanrı önünde alçakgönüllülük, verilen yeteneklere karşı büyük 

saygı demektir. Eğer bu erdemlere biraz sahip olmaya çalışabiliyorsanız, ruhi bir bakışla 

sevgi ve mükemmellik vatanınıza girmeye başlayın. Ayni şekilde ruhen geliştiğiniz zaman, 

hemen bu dünyada sadece dua esnasında olsa da ruhsal vatanınızda yaşadığınızı 

söyleyebilirsiniz. Ayni zamanda size gelecekteki gizemleri açıklayan ışığı alacaksınız, çünkü 

yükselen bir ruh için gelecekte olacaklar artık size gizem olarak kalmayacak. 

25. Evet, öğrenciler, sadece insancıl bir yaşamda insanlar gelecekte, yarın olacak şeyleri 

bilmiyorlar. Onlar için belirlenen şeyleri, gitmesi gereken yolu ve kendi sonunu insanlar 

bilmiyor. 

26. İnsanlar, bu dünyada geçmesi gereken bütün sınavları önceden bilselerdi, onlara 

tahammül edemezlerdi. Ondan dolayı merhametle dolu sevgimle onların bugünü ve geleceği 

arasına gizem perdesini koydum ve böylece onların yaşayacakları ve çekecekleri (acıları) 

önceden bilmeleriyle ortaya çıkabilecek akıllarının şaşkınlığını önlemiş oldum.  

27. Buna karşın güçle donatılmış ve sonsuzluk için yaratılmış olan ruhun geleceği bilme, 

onun gideceği hedefin farkına varma ve onu bekleyen bütün sınavları anlama ve kabul etme 

yeteneğine sahiptir. O ruh yolun sonunda, eğer kanunlara itaatle yolunu kat ederse, vaat 

edilen vatana, ruhun cennetine ulaşacağını bilir ki, o ulaşmış olduğu durum ruhun yükselişi, 

temizliği ve mükemmelliği olacaktır. 

28. Siz Ustanız Christus´un ruhi gelişme seviyesine kaderinizin size ne hazırladığını, 

geleceğin size ne getireceğini bilmek için ulaşamazsınız, ama içten yükselişinizden dolayı 

size herhangi bir olayın yakınlığını sezdireceğim. 

29. Bu sezgi yeteneğine, bu geleceğe ruhen bakışı, bu yeteneğinizin bilgisini bedenden ve 

ruhtan oluşan özünüzün yavaş yavaş ruhta gelişme seviyesine göre,  ulaşacaksınız. O ruhen 

gelişme imandır, ruhun samimiyetidir, hayata karşı sevgi, insanlara karşı yardımseverlik ve 

sevgi, Tanrı’ya karşı alçakgönüllülük ve sevgidir. (160, 6,9,13 – 14) 

30. Uyanık ruhlu olun öyle ki, sizin gibi ben Tanrı’dan onlara emanet edilen misyonunu yerine 

getirmek için yola koyulan insanlarla savaşmayın – böylece gerçek peygamberlerle sahte 

peygamberleri birbirinden ayırmayı bilin ve gerçeklerin işlerini onaylayın ve sahtelerinkini 

yıkın. 
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31. Çünkü bu devir bütün güçlerin savaşa kalkıştığı bir devirdir. Bakın, iyilik kötülüğe karşı, 

ışık karanlığa karşı, bilgi bilgisizliğe karşı ve barış savaşa karşı nasıl da çatışıyorlar. (256, 

66) 

Gerçek Ruhaniyetin Şartları ve Özellikleri 

 

32. Bilin ki, her insanın içinde bir Yahuda Işkariot yaşar. Evet, öğrenciler, çünkü sizin 

durumunuzda ruhunuzun Yahuda´sı bedendir. Ruhaniyete ruhta gelişmenin ışığının 

yayılmasına karşı gelen, ruhu materyalizme ve adi tutkulara düşürmek için tuzak kuran 

bedeninizdir. 

33. Fakat bedeniniz sizi uçurumun dibine getirdiği için onu lanetlemeyin. Hayır, gelişmeniz 

için o bedene ihtiyacınız var ve bedeni ruhen gelişmenizle yenin, tıpkı benim Yahuda´yı 

sevgimle yendiğim gibi.( 150, 67 – 68) 

34. Benim yaşam prensiplerimi öğretmek ve onların içeriğini açıklamak için yola koyulmadan 

önce, size öğrettiğim öğretileri uygulamakla, insanları sevmekle, ruha yönelik bir yaşam 

sürmekle ve hayat yolunuza sevgi eylemi ve ışık ekmeye başlamakla başlayın. Eğer bunu 

yapmazsanız, size şimdiden söyleyeyim, o zaman spiritüalizmin ne demek olduğunu 

anlamadınız. O size sizin esas tabiatınızı açıklar, onun yoluyla Babanız’ın bir berrak 

tasavvurunu yapabilirsiniz ve kendinizi tanıyabilirsiniz 

35. Ruhen gelişmeye ulaşmak için belli bir özveride bulunmanız, çabanız ve fedakârlık 

yapmanızın gerekli olduğu doğrudur. Ama içinizde daha yüce bir varlık olarak yaşamanın 

özlemi doğduysa, benliğinizde sevgi parlamaya başladıysa veya ruhaniyet arzusu 

başladıysa, o zaman fedakârlık ve özveri faydasız, zararlı veya kötü şeylerinizden kurtulmak 

için sevinç kaynağınız olacak. (269, 46 – 47) 

36. Her zaman hepinizin benim gözümde eşit olduğunun, hepinizin ayni kaynaktan 

geldiğinizin ve dış görünüşe göre her hayat yolu farklı görünse de, hepinizin ayni hedefe 

ulaşmanız gerektiğinin bilincinde olun. 

37. Hepinizin bana ulaşması gerektiğini asla unutmayın. Bu da hepinizin farklı yollarla olsa 

da, ruhi yükselişe ulaşmak için gerekli hakkı edinmeniz gerektiği anlamına gelir. Ondan 

dolayı asla hiç kimseyi aşağılık bir insan olarak görmeyin. 

38. Spiritüalistlerde asla kibir kök salmamalıdır. Buna karşın gerçek alçakgönüllülük onların 

yoldaşı olsun, o zaman onların eylemleri sahte ışıkla göz kamaştırmak yerine insanların 

kalbinde beğenilecek. (322, 32 – 34) 

39. Spiritüalizmi insanlara aşılayanlar dış görünüş ve maddi şeylerle kendilerini asla ispat 

etmeyecekler. Ne çabalamaları, ne alametleri ne de belli bir konuşma tarzı onlarda olacak. 

Onların bütün davranışları sadelik ve alçakgönüllülüklerini ispat edecekler. Fakat onların 

övgüye layık yanları insan sevgisi ve ruhaniyet olacak. 

40. Spiritüalizmin gerçek öğretmenleri güzel konuşmalarıyla göze girmeyecekler, bilgelik, 

sözlerinin sadeliği ve özellikle yaptıkları işlerin dürüstlüğü ve hayatlarındaki iyilikle göze 

girecekler. (194, 24 – 25) 

41. Ruhen gelişmek berraklıktır, sadeliktir, kendini sevgiye vermektir ve ruhun 

mükemmelliğine ulaşmak için mücadeledir. (159, 64) 

Spiritüalizmin Bereketli Etkisi 

 

42. Ruhta gelişmekle insan belli bir derecede yükselişe ulaşır ki, o yükseliş aklının sezebildiği 

öbür dünyadan fikirler almasını sağlar ve maddeye karşı güçlü olmasını sağlar. 
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43. Düşünün bir kere: Eğer ruhun yükselişi gerçekleştiği zaman, maddi yaratıkları, yani 

tabiatı araştırırken veya diğer bir insancıl bir hedefi araştırırken, eğer keşifleriniz sadece akla 

dayanmıyorsa, ruhi vahiylerin her şeyi Yaratan tarafından da ona katkısı varsa, o zaman 

onun size vereceği meyveleri düşünebilirsiniz. (126, 26 – 27) 

44. İnsanlar ruhen geliştikleri anda, çevresini saran her şeyden üstün bir insan olacaklar. 

Çünkü şimdiye dek insanlar tabiat güçlerinin, güçlerin ve etkilerin altında zayıf yaratıklardı, 

ama bu güçlere insanların yenik düşmemesi gerekirdi, çünkü o güçler insandan üstün 

değildir. (280, 29) 

45. Size doğrusunu söyleyeyim, ruhaniyet de nesilden nesile geçecek, ondan dolayı da 

çocuklarınıza kalp temizliği ve ruhaniyeti algılamayı öğretmeye gayret edin. Onlara 

tutkulardan uzak bir beden, açık zihin, hassas bir kalp ve vicdanının sesine uyanık bir ruh 

vermekle merhamet gösterildiğiniz için size çocuklarınız minnettar olacaklar. (289, 65) 

46. Benim eserimin tek amacı bütün insanların ruhen gelişmesidir. Çünkü ruhta gelişmeyle 

insanlar birleşecekler ve birbirlerini anlayacaklar. Ruhta gelişme yoluyla ruhi bölünmenin 

nedeni olan dinlerinin adını, o dinin dış ibadet şekillerinin yok olduğunu görecekler, çünkü 

herkes kendi Yaratan’ını farklı bir şekilde tasavvur etti. 

47. Herkes kendi farklı yollarında birbirlerine ruhi gelişmeyle yaklaştıkları anda, maddi açıdan 

baktıkları şeyleri ruhi anlamda anlamak için yapmaları gereken tek şeyin kendilerini 

materyalizmden kurtarmak olduğunu kavrayacaklar. 

48. Bu devirde insanlardan beklediğim ruhta gelişmek her şeydir, o zaman izin verilenlerin 

çerçevesi içinde en yüce ideallerini gerçekleştirecekler ve en ağır çatışmalarını çözülmüş 

olarak görecekler. (321, 22 – 23,29) 

 

 

XI. İNSANLIK 

Bölüm 49 - Din ve Karar     

Hiçbir Din veya Mezhep Bütün Gerçeği  
 

Rab şöyle konuşuyor… 

 

1. Ben size içinizde fanatizmi uyandırmak için gelmiyorum; benim öğretim fanatizmden, 

yanlış şeyler öğretmekten çok uzaktır. Ben sizin düzelmenizi, imanınızı, insan sevginizi ve 

ruhen gelişmenizi istiyorum. Fanatizm gözünüzün önünde kapkara bir bağdır, zararlı 

tutkudur, karanlıktır. Uyanın öyle ki, bu kötü tohum kalbinize girmesin. Fanatizmin bazen 

sevgiye benzer bir görünüşü olduğunu göz önünde bulundurun. 

2. Karanlığın insanlığa bu devirde musallat olduğunu kavrayın. Pagan milletler bu dünyadan 

yok olmasına rağmen ve insanlığın büyük bir kısmı gerçek Tanrı’ya tapmasına rağmen, 

insanların beni ne bildiklerinin ne de sevdiklerinin farkına varın. Çünkü onların savaşları, 

nefretleri, ahenksizlikleri beni kalplerinde yaşatmadıklarının ispatıdır. 
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3. Bu dini fanatizmin karanlığının ve bu putperestliğin üstüne insanlığı kültlerinden 

arındıracak büyük fırtınalar yaklaşıyor. Bu iş bittiği zaman, gökkuşağının sonsuzluğunda 

barış parlayacak. (83 60 – 62) 

4. Dünyada ruhu Tanrı’ya götüren yollar olan dinlerin olmasına izin verdim. İyiliği ve sevgiyi 

öğreten, merhameti öven her din iyidir, çünkü o dinde ışık ve hakikat vardır. Eğer insanlar o 

dinde körelirse ve başlangıçta iyi olan şeyler kötülüğe çevrilirse, o (Tanrı’ya götüren) yol 

materyalizm ve günah altında kaybolur. 

5. Ondan dolayı bu devirde size yeniden yol, yaşam esansı ve kanun olan hakikatimi 

gösteriyorum öyle ki, siz deniz feneri ve Kutup yıldızı olan bu kanunu şekillerin ve ritüellerin 

ötesinde, bütün insancıl davranışların ötesinde arayın. Beni böyle arayan kişi Spiritüalist 

olacak. (197, 10 – 11) 

6. Hiç kimse mahvolmayacak; insanların bir kısmı size gösterdiğim yolda hedefe daha önce 

ulaşacaklar ve diğer insanlar ise kendi gittikleri yolda daha geç ulaşacaklar. 

7. Her dinde insan daha iyi bir insan olmak için ihtiyacı olan öğretileri kabul edebilir. Fakat o 

insan hedefe ulaşamazsa, kabul ettiği dinini suçlayacak ve hep ayni insan kalacak. 

8. Bütün dinler iyiliği amaçlar ve Baba´ya ulaşmaya gayret etmek için yollardır, onların bazısı 

diğerlerinden daha mükemmeldir. Eğer bildiğiniz dinlerde sizi tatmin etmeyen bir şey varsa, 

bana olan imanınızı yitirmeyin. İnsan sevgisi yolunda gidin ve kurtuluşu bulacaksınız, çünkü 

benim yolum sevginin gücüyle aydınlıktır. (114, 43) 

9. Dinler, ruhları gerçek yola yönlendiren bana ulaşmak için adım adım yukarıya çıkabilmeleri 

için küçük ara yollardır. İnsanlar dünyada çeşitli dinlerden olduğu sürece, bölünmüştür. Fakat 

onlar sevgi ve hakikatin yolunda oldukları zaman birleşecekler, o tek ışıkla birleşecekler, 

çünkü sadece bir hakikat vardır. (243, 5) 

10. İnsanların ruhları materyalizmden, geleneklerden, ön yargılardan ve fanatizmden 

kurtulduğu anda, dinlerin birleşmesi gelecek. Sonra insanlar bir tek ibadetle ruhen birleşmiş 

olacaklar: O da Tanrı’ya ve insanlara sevgiden ötürü iyilik yapmak olacak. Bu gerçekleştiği 

zaman, insanlık mükemmelleşmenin bir çağına girecek. (187, 43) 

11. İnsanlığın bölünmüş olması onların bir kısmının bir daldan (Tanrı’nın vahiylerinin 

ağacından), diğer kısmının ise öbür daldan faydalanmalarından gelir. Sadece bir tek ağaç 

vardır, dalları ise çoktur. Ama insanlar öğretilerimi bu şekilde anlamak istemiyorlardı ve 

çatışmalar onları birbirinden ayırdı ve fikir ayrılıkları derinleşti. Herkes hakikate sahip 

olduğuna inanıyor, herkes kendisini haklı hissediyor. Fakat size söylüyorum: bir tek dalın 

meyvesini tattığınız ve diğer dalları reddettiğiniz sürece, bütün meyvelerin Tanrı’nın 

ağacından kaynaklandığını kavrayamayacaksınız. Onların hepsi hakikatin tamamını 

oluşturur. 

12. Eğer ben size bu gerçeklerden bahsediyorsam, Ustanız´ın dinlerin dış görünüşündeki 

ibadet şekillerini demek istediğimi düşünmeyin, bilakis her dinin temel prensibini düşünün. 

13. Şiddetli bir fırtına kendisini şimdi hissettirir gibi oluyor. Onun yeli ağacı sarsarken çeşitli 

meyvelerinin dökülmesine neden olacak ve siz önceden bilmediğiniz o meyvelerin tadına 

bakacaksınız. 

14. Bunun üzerine diyeceksiniz ki: “Kardeşlerimizin bize sunduğu meyveleri tanımadığımız 

için hepsini reddettiğimizden ötürü fanatizmimizin etkisi altında biz ne kadar terbiyesiz ve 

körmüşüz!” 
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15. Benim ışığımın bir kısmı her insan grubunda ve topluluğundadır. Hiç kimse ben bütün 

hakikati biliyorum diye övünmesin. Yani kavrayın: Eğer Sonsuz olanın (Tanrı’nın) temeline 

ulaşmaya devam etmek istiyorsanız, şimdiye dek ulaştığınız yerin ötesine ulaşmak 

istiyorsanız, Tanrın ve kendin hakkında çok şey bilmek istiyorsan,  o zaman önce bir kısmın 

kavradıklarını diğer kısmın kavradıklarıyla birleştirmelisiniz ve böylece diğerlerinin hepsiyle 

de birleştirmelisiniz. O zaman bu ahenkten şimdiye dek dünyada aradığınız, ama 

bulamadığınız berrak ve parlak bir ışık çıkacak. 

16. “Birbirinizi sevin” bu benim ilkemdir, insanlar için – onların inanç veya dinlerine 

aldırmaksızın – en önemli kanunumdur, 

17. Bu en önemli kanunumu uygulamakla birbirinize yaklaşın ve siz beni insanların her 

birinde bulacaksınız. (129, 36 – 41) 

Dinlerin Gelişmeye Karşı Düşmanlığı 

 

18. İnsanlar için fiziksel yaşam – onlar fiziksel yaşamın geçici, ruhsal yaşamın ebedi 

olduğunun bilincinde olsalar da -  ruhsal yaşamlarından daha önemliydi. İnsanlık uygarlık ve 

bilimde ilerlemeler yapmış olmasına rağmen, ruhen duraklamış olması ve dinlerinde derin 

uykuya dalmış olmasının nedeni budur.  

19. Dinlerin her birini inceleyin, onların hiçbirinin gelişme, ufkunu açma ve mükemmelleşme 

ispatını göstermediğini göreceksiniz. O dinlerin her biri en yüce gerçek olarak beyan ediliyor; 

fakat o dinde her şeyi bulduklarını ve kavradıklarını sanan o dinin mensupları ilerlemek için 

bir adım atma zahmetinde bulunmuyorlar. 

20. Tanrı’nın vahiyleri, kanunu, benim öğretim ve bildirilerim size başlangıçtan beri insanın 

gelişmenin etkisi altında bir yaratık olduğunu kavramaya çalıştırdı. O zaman bu hakikati 

mezhepleriniz niye tasdik etmiyor ve sınamıyor? 

21. Size söylüyorum: Sadece ruhu uyandıran, ruhun ışığını yakan, onu geliştiren, içinde 

gizlediklerini (yetenekleri) beyan eden, onu her seferinde düştüğünde ayağa kaldıran ve 

durmadan ilerlemesini sağlayan öğreti, sadece bu öğreti hakikatten kaynaklanır. Fakat benim 

talimatlarımın her devirde size (vahiy yoluyla) beyan ettiği bu değil mi? 

22. Buna rağmen uzun zamandan beri ruhen olduğunuz yerde kaldınız, çünkü ruhunuzu 

ilgilendiren şeylerden daha çok bu dünyadaki hayatınızı ilgilendiren şeylere kaygılandınız. 

Fakat ruhsal şeylerden tamamen vazgeçmemek için dinlerinizi öyle şekillendirdiniz ki, o bu 

dünyadaki işinizi ve görevlerinizi yerine getirmede zerre kadar bile sizi rahatsız etmedi. 

23. Siz dini geleneklerinizi yerine getirdiğiniz anda, Tanrı’nın taleplerini yerine getirdiğinizi 

sanıyorsunuz, böylece vicdanınızı sakinleştiriyor ve cennete gitmenizi garanti altına aldığınızı 

sanıyorsunuz. 

24. Nasıl bir bilgisizlik, insanlık! Ne zaman nihayet gerçeğe uyanacaksın? Siz dini 

geleneklerinizi uyguladığınız zaman, bana hiçbir şey vermediğinizi ve ruhunuza da bir 

faydası olmadığının farkında değil misiniz? 

25. Eğer kiliselerinizden çıktığınız anda: “Şimdi Tanrı’ya olan görevimi yerine getirdim!” 

diyorsanız, o zaman büyük bir yanılgı içindesiniz, çünkü bana hiçbir şey veremeyeceğinizi 

bilmeniz gerekmesine rağmen, fakat benden birçok şey aldığınız ve kendinize verebildiğiniz 

halde, bana bir şey verdiğinizi sanıyorsunuz,  büyük bir yanılgıya kurban gittiniz. 

26. Siz kanunumu yerine getirmenin sadece o yerlere (kiliselere) gitmekten ibaret olduğuna 

inanıyorsanız, o zaman bir yanılgıya daha düştünüz. Çünkü bu yerler gelecek için 
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öğreneceğiniz okullar olsun. Günlük hayatınızda orada gerçekten kanunumu yerine 

getirmenin ne demek olduğunu öğrendiğiniz dersleri uygulayın. (265, 22 – 27) 

Din ve Bilim Arasında İlişki 

 

27. Başlangıçtan beri kanunumun elçileri ve ruh öğretisi bilim adamlarını rakip olarak 

gördüler. Bu ikisi arasında büyük çatışmalar oldu ve size bu çatışmalar konusunda bir şey 

söyleme zamanı geldi. 

28. Ben bu dünyayı dünyaya insan olarak gelen ruhların geçici vatanı olarak hizmet etmesi 

için yarattım. Ama onlar bu dünyaya gelmeden önce, ben onları ruhun, aklın ve iradenin 

yetenekleriyle donattım. 

29. Yarattığım yaratıkların gideceği yolu ve onların gelişmesini önceden biliyordum. 

Dünyanın içine insanların içini, dünyanın dış yüzeyine ve atmosfere de insancıl yaratıkların 

yaşamı, geçimi, gelişmesi ve canlanması için bütün gerekli olan tabiatın elementlerini 

koydum. Fakat insanlar tabiatın gizemlerini yaşam kaynağı olarak keşfedebilsin diye, onların 

zekâsının uyanmasına izin verdim. 

30. Böylece insanlara bilimin başlangıcı vahiy edildi. Daha büyük yetenekli insanlar gelip 

geçmiş olmasına rağmen, buna hepiniz muktedirsiniz. Onların (yeteneklilerin) görevi tabiatın 

güçlerini ve elementlerini insanlığın iyiliği ve sevinmesi için kullanmaktı. 

31. Dünyaya büyük ruhlar da yolladım öyle ki, onlar size doğaüstü yaşamı bildirsinler – yani 

bu dünyanın üstünde bilimin ötesindeki yaşamı. Bu vahiyler yoluyla evrensel, güçlü, yaratıcı, 

her şeye gücü yeten ve her yerde olan ve onun insanlara ölümden sonra bir yaşam, ruhun 

sonsuz yaşamını hazırlamış olan birisinin (Tanrı’nın) varlığı sezildi. 

32. Fakat ruhi görev ve bilimsel görevi getirenler, dinler ve bilim her devirde birbirlerine karşı 

savaşa kalktılar. 

33. Bugün size madde ve ruhun birbirine zıt güç olmadığını söylüyorum; bu ikisi arasında 

ahenk egemen olsun. Benim ruhsal vahiylerim ışıktır ve keşiflerin ve bilimin getirdiği vahiyler 

de ışıktır. Fakat siz benim bilim adamlarının işlerini çoğunlukta kusurlu bulduğumu 

duyuyorsanız, çünkü bilim adamlarının çoğu enerjiyi, eskiden bilinmeyen elementleri, doğa 

güçlerini yıkıcı amaçlar, düşmanlık, nefret,  intikam, dünyevi egemenlik ve sınırsız güç hırsı 

amacıyla kötüye kullandıkları içindir. 

34. Size söyleyebilirim ki, görevlerini sevgi ve iyi niyetle yerine getirmiş olan ve saygı ve 

alçakgönüllülükle benim gizli define odalarıma girmiş olan bilim adamlarına insanlığın – 

kızımın -  iyiliği için bu vahiyleri vermekten kıvanç duydum. 

35. Bilim, insanlığın dünyanın başlangıcından beri maddi ilerleme yolunda gitmesine neden 

oldu. O yolda ise insanlık adım adım birisi tatlı, diğeri acı olan bilimin meyvelerini buldu. 

36. Şimdi bütün ışığın benim ruhuma ait olduğunu, bütün yaşamın benden kaynaklandığını 

kavramanız gereken zaman geldi, çünkü ben gizli define odası, yaratıkların kaynağı ve 

kökeniyim. 

37. Ruhaniyetle bilimin arasındaki savaş, insanların yolunu sonsuzluğa kadar aydınlatan 

spiritüalizmle bilimin bir tek ışıkta birleşme derecesine göre kaybolacak. (233, 25 – 34) 

Dünya Adaletinin Ağırlığı ve Haksızlığı 

 

38. Ben size sizin saçma kanunlarınızı kaldırmak için geliyorum öyle ki,  sizi sadece 

kanunlarımın belirlediği ve benim bilgeliğimle ahenk içinde olan kanunlar yönetsin. Benim 
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kanunlarım sevgi doludur ve onlar benden kaynaklandıkları için değişmez ve ebedidir. Sizin 

kanunlarınız ise geçici ve bazen gaddar ve çıkarcıdır. 

39. Baba’nın kanunu sevgiden, iyilikten oluşur, günahkârlara teselli veren, onları doğrultan 

balsam gibidir öyle ki, suçunun kefaretine tahammül edebilsin. Baba’nın sevgi kanunu suç 

işleyene hep ahlaki düzelmeye yüce ruhlu bir fırsat verir. Sizin kanunlarınız ise tam tersine 

suç işleyeni ve çoğunlukla suçsuzları da, zayıfları ezer ve cezalandırır. 

40. Kanunlarınızda sertlik, intikam ve merhametsizlik vardır. Christus´un kanunu sevgi dolu 

ikna gücüne, sonsuz adalete ve en yüce dürüstlüğe sahiptir. Siz kendinizin hâkimisiniz, 

bense sizin avukatınızım; fakat bilmelisiniz ki, haksızlığı ödemenin iki yolu vardır: birisi 

sevgiyle ve öbürü acıyla. 

41. Kendiniz seçin, hâlâ irade özgürlüğü hediyenizin tadını çıkarın. (16, 46 – 48) 

42. Ben, asla cezasından daha ağır yargılamayan tanrısal bir hâkimim. Önümde dert 

yananların kaç tanesini temiz buluyorum. Buna karşın onların kaç tanesi temiz (suçsuz) 

olduklarını söylüyorlar ve bense onları edepsiz ve suçlu buluyorum. 

43. İnsanların adaleti ne kadar da adaletsiz. Kötü hâkimlerin kurbanlarının kaç tanesi 

başkalarının cezasının bedelini ödüyor! Suçlular serbest dolaşırken ve hırsızlık ve 

cürümlerinin görünmez ağırlığını sırtlarında taşırlarken, kaç tane suçsuz hapishane 

parmaklıklarının yüzlerine kapandığını görmek zorunda kaldı! (135, 2 – 3) 

44. İnsanların adaleti mükemmel olmadığı için hapishaneleriniz kurbanlarla dolu ve infaz 

yerleriniz masumların kanıyla lekelendi. Ah, ne kadar çok caniyi özgürlük içinde ve dünyada 

saygınlıklarının tadını çıkarırken görüyorum ve kaç tane ahlaksıza onların hatırasını saygıyla 

anmak için heykel diktiniz! 

45. Keşke siz bu ahlaksızların (suçluların) ruhsal dünyada (öbür dünyada) ruhlarının 

uyandığını bir bilebilseydiniz! O zaman onlara anlamsız ve faydasız hürmetler yerine, onların 

pişmanlıklarını teselli etmek için bir dua yollardınız. (159, 44 – 45) 

İnsanların Taş Yürekle Kendini Haklı Çıkarmaları 

 

46. Sizi yönlendiren sevgi olsun öyle ki, tanrısal Teselli Edici´nin gerçek elçisi olun. Çünkü siz 

hiçbir uçuruma düşmemiş olanlar hep suçlamaya ve yargılamaya hazırsınız. Çevrenizdeki 

insanları insafsızca yargılıyorsunuz ve bu benim öğretim değil. 

47. Eğer siz, yargılamadan önce, kendinizi ve kendi hatalarınızı keşfetseydiniz, size garanti 

ediyorum, yargınız insaflı olurdu. Siz hapiste yatanları kötü insanlar, hastanedekileri de 

talihsiz sanıyorsunuz. Onların benim sevgi krallığıma girmeye layık olduklarının bilincinde 

olmadan, kendiniz onlardan uzak duruyorsunuz. İstisnasız olarak bütün yaratıklara sıcaklık 

vermek için yaratılmış olan güneş ışınlarını onların da alma hakkına sahip olduklarını 

düşünmek istemiyorsunuz. 

48. Ceza yerlerinde kapatılmış olan insanlar çoğunlukta bakmak istemedikleri aynadır, çünkü 

o aynadaki yansıma çoğu kez suçlama olacak. (149, 51 – 53) 

Gerekli Bela olarak Dünyevi Adalet 

 

49. Hâlâ dünyada varlığını sürdüren adliye adil işler yapmıyor. Merhametsizlik, anlayışsızlık 

ve taş kalpliliği görebiliyorum. Fakat herkes adil yargısını alacak. 
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50. Ben bu sınavlara izin verdim ve insanlar benim kanunlarımı uygulamadıkları sürece, 

kanunlarını uygulamaktan vazgeçtiği sürece, dünyada ona boyun eğdiren ve inciten birisi 

olacak. 

51. Eğer kanunlarımı yerine getirseydiniz, bu dünyada hâkimlere gerek kalmazdı, ceza 

olmazdı ve hükümetlere ihtiyacınız olmazdı. Herkes kendi davranışlarını belirlerdi ve hepiniz 

benim tarafımdan yönetilirdiniz. Hepiniz benim kanunlarımın ilhamıyla hareket eder ve 

davranışlarınız hep yardımsever olurdu, ruhta gelişmiş ve sevgiyi amaçlardınız. 

52. Fakat insanlık derin bir uçuruma düştü: Ahlaksızlık, kötü alışkanlıklar ve günah insan 

kalbine egemen oldu ve şunlar bunun sonuçlarıdır: acı kâseden içmek zorundasınız, size 

dünyada egemen olan (herkes) kardeşleriniz olmasına rağmen, insanlar tarafından ezilmek 

zorundasınız. 

53. Fakat alçakgönüllü olun, sabırla yargınıza katlanın ve benim mükemmel bir Hâkim 

olduğumu hatırlayın. (341, 53) 

 

Bölüm 50 - Öğretim ve Bilim                                                          
 

Kibir ve Bilgiden Kaynaklanan Gurur 

 
Rab şöyle diyor… 

 

1. Bütün dünya tarihinde kendisini en ilerlemiş sayan bu devrin insanlarına soruyorum: Bütün 

yeteneklerinizle güçlenmede, refaha ulaşmada insanları öldürmeden, yıkmadan ve köle 

yapmadan bir barış sağlamayı başardınız mı? Kalkınmanızın gerçek ve halis olduğuna, 

ahlaken çamura batmışken ve ruhen karanlıkta dolaşırken, inanıyor musunuz?  Bilimi 

insanlara ben ilham olarak verdiğim için, ona karşı savaşmıyorum; itiraz ettiğim şey bazen 

bilimi belli amaçlar için kullanmanızdır. (37, 56) 

2. İnsanlık, ışığın kızı, gözlerini aç, çoktan ruhun çağında yaşadığının farkına var! 

3. Neden beni unuttun ve kendi gücünü benimle ölçmek istiyorsun? Bir bilim adamının size 

benzer bir yaratık yarattığı, onu ruhla donattığı ve ona vicdan verdiği günde, asamı senin 

eline vereceğimi söylüyorum. Fakat senin biçtiğin önce başka bir şey olacak. (125, 16 – 17) 

4. Yaratan’ın insanlara verdiği yetenekleri kullanmakla insanların bilimini tanıdıktan sonra, 

tanrısal olan bilime karşı savaşmak ve onu reddetmek için ayni bilimi kullanan insanlar neden 

vardı ve vardır? Çünkü onların kibri Rab´bin define odalarına alçakgönüllülük ve saygıyla 

girmeye izin vermiyor ve onlar amaçlarını ve tahtlarını bu dünyada arıyorlar. (154, 27) 

5. Bugün insan kendini büyük görüyor, şahsiyetini yükseltiyor ve “Tanrı” demeye utanıyor. 

İnsanlar O´na kendi kibirlerini rezil etmemek, toplumdaki yüksek mevkisinden düşmemek için 

başka isim veriyorlar. Ondan dolayı bana evrensel zekâ, uzayın mimari diyorlar. Ama ben 

size bana “Babamız”, “benim Babam” demesini “İkinci Devirde” öğrettiğim gibi öğrettim. 

Neden insanlar bana “Baba” dedikleri zaman, şahsiyetlerini küçülteceklerine veya onun 

azalacağına inanıyorlar? (147, 7) 

6. İnsanlık materyalizmiyle nasıl da aşağılara düştü ki, sonunda her şeyi Yaratan’ı inkâr etti! 

İnsan aklı nasıl olup da bu kadar kararabildi? Biliminiz beni nasıl inkâr edebildi ve yaşamı ve 

tabiatı mahvetti. 



322 
 

7. Biliminizin keşfettiği her eserde ben varım; her eserde benim kanunum kendisini bildirir ve 

sesimi duymasını sağlar. Nasıl olur da bu insanlar hissetmiyorlar, görmüyorlar ve 

duymuyorlar? Yoksa benim varlığımı, sevgimi, adaletimi inkâr etmek kalkınma ve uygarlığın 

bir işareti mi? O zaman her tabiat gücünde ve her tabiatın mucizesinde, tanrısal, daha yüce, 

bilge, adil ve güçlü birisini keşfetmeyi bilen ve yaratılanlarda her iyiliğin O´ndan geldiğine 

inanan ve ondan dolayı da O´na tapan ilkel insanlardan daha fazla kalkınmış değilsiniz. (175, 

72 – 73) 

8. İnsanlara yeniden söz veriyorum öyle ki, terk edilmediklerini bilsinler, ruhlarının sesi 

yoluyla uyansınlar ve onların ruhlarını bu yaşamdan sonra büyük tanrısal mucizeler 

beklediğini bilsinler. 

9. İnsanlara onlar hakkında konuştum ve ruhla bağlantı kurmak için dua etmesini bilen de, 

tıpkı bilim yoluyla tabiatın gizemlerine dalanların tanıklık ettiği gibi ayni şeyi öğrenecek. Bu iki 

yolla hem akıl, hem de ruh aradığını daha çok aradıkça bulacak. 

 

10. Ama insanların öğrenimlerine ve incelemelerine sevginin ilham kaynağı olma zamanı ne 

zaman gelecek? Bu gerçekleştiği zaman, insanların eserleri kalıcı olacak. Bilimin sebebi 

güçlenmek, gurur, materyalizm veya nefret olduğu sürece, insanların düşüncesizliklerini 

cezalandıran kuduran tabiat güçlerinin sürekli paylamasını görecekler. 

11. Onların kaç tanesi zavallı ve ruhen çıplak olmalarına rağmen, kötülükte, gururda, kibirli 

hırslarında kendilerini şişirdiler, kaç taneleri başına taç taktı. Sizin hakikat diye gördüğünüzle 

benim hakikatim arasındaki zıtlık ne kadar büyük! (277, 31 – 32, 36) 

Materyalist Mantığın Sonuçları 

 

12. Eğer insanlar çevresindeki insanlara gerçek sevgiyi hissetmiş olsalardı, şimdi içinde 

bulundukları kargaşalığı yaşamazlardı; içlerinde her şey ahenk ve barış olurdu. Fakat bu 

tanrısal sevgiyi kavrayamıyorlar ve onlar sadece bilimsel hakikati, türevsel hakikati – insancıl 

düşünceleriyle ispat edebildiklerini – kavramak istiyorlar. Onlar beyine hitap eden hakikati 

istiyorlar, kalbe ulaşan hakikati değil. Ve şimdi materyalizmlerinin sonuçlarını aldılar: bencil, 

sahte ve acılarla dolu insanlık. (14, 42) 

13. Biliminizin meyveleriyle kibirlenmeyin, çünkü şimdi bilimde büyük ilerlemeler yaptığınız 

için insanlık en çok acı çekiyor, en çok sefalet, tedirginlik, hastalıklar ve kardeş kardeşi 

öldüren savaşlar var. 

14. İnsanlık gerçek bilimi henüz keşfetmedi, yani sevgi yolunda ulaşılan bilimi keşfetmedi. 

15. Bakın, kibir sizin gözlerinizi nasıl da kamaştırdı; her millet dünyanın en büyük bilginlerine 

sahip olmak istiyor. Size söylüyorum, bilim adamları Rab´bin gizemlerini henüz 

keşfetmediler. Size söyleyebilirim ki, insanların ulaştıkları yaşam bilgisi henüz çok 

yüzeyseldir. (22, 16 – 18) 

16. Şu anda dünyada en çok istediğiniz nedir? Huzur, sağlık ve hakikat. Size doğrusunu 

söyleyeyim, bu hediyeleri size biliminiz onu böyle kullandığınız sürece, vermeyecek. 

17. Binginler tabiata soruyorlar ve o onlara her yanıtı veriyor; fakat o soruların arkasında her 

zaman iyi niyet, iyi görüş veya insan sevgisi yoktur. İnsanlar, tabiatın gizemlerini zorla 

çıkaran ve onun içinin kutsallığını bozan, erginlikten uzak ve akılsız – tabiatın kaynaklarından 

temel maddeleri alarak gerçek kardeş gibi birbirlerine iyilik yapmak için tabiata saygı 

göstermiyorlar, bilakis bencil ve bazen zararlı amaçlar için onu kullanıyorlar. 
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18. Bütün yaratılanlar benden size konuşuyorlar ve onların sesi sevginin sesidir; fakat çok az 

insan bu dili duymayı ve anlamayı biliyor! 

19. Eğer yaratılanların benin onun içinde yaşadığım bir tapınak olduğunu düşünecek 

olursanız, Jesus´un orada görünüp kamçıyı eline alıp tüccarları ve o tapınağın kutsallığını 

bozan herkesi kovacağından korkmuyor musunuz? (26, 34 – 37) 

20. İnsanlığa ışık olan bilimin hediyelerini vahiy ediyorum. Fakat insan onunla karanlığa,  

acılara ve yıkıma neden oldu. 

21. İnsanlar uygarlığın zirvesinde olduklarını sanıyorlar. Bunun için size soruyorum: Dünyada 

barışınız var mı? İnsanlar arasında kardeşlik, ahlak ve yuvalarda erdem var mı? İnsanların 

canına önem veriyor musunuz? Zayıflara ilgi gösteriyor musunuz? Size doğrusunu 

söyleyeyim, eğer bu erdemlere sahip olsaydınız,  insan hayatının en yüksek değerlerine 

sahip olurdunuz. 

22. İnsanlar arasında büyük bir şaşkınlık var, çünkü sizi yıkıma götürmüş olanları yüksek bir 

kürsünün üstüne oturttunuz. Ondan dolayı neden insanlara geldiğimi sormayın ve benim 

kendimi günahkârlar ve bilgisiz insanlar yoluyla beyan ettiğimi yargılamaktan uzak durun, 

çünkü mükemmel sandığınız her şey mükemmel değildir. (59, 52 – 54) 

23. Bilginler, her şeyin bir nedenini, ne olduğunu, ne geçtiğini ararlar ve bilimiyle tabiatın 

dışında hiçbir prensip veya hakikatin olmadığını ispat etmeyi ümit ederler. Fakat ben onları 

olgunlaşmamış, zayıf ve bilgisiz insanlar olarak görüyorum. (144, 92) 

24. Bilim adamları Tanrı’dan gelen vahiylere kibirle onların dikkatine layık olmayan bir şey 

olarak bakarlar. Onlar ruhen Tanrı’ya yükselmek istemiyorlar ve çevresini saran şeylerin bir 

parçasını kavrayamadıkları anda, becerisizliklerini ve bilgisizliklerini itiraf etmek durumunda 

kalmamak için onu inkâr ediyorlar.  

25. Eğer bu insanlar tabiata egemen olan sevginin temel prensibini tanıyamıyorlarsa ve 

bunun haricinde hayatın ruhi anlamını anlamıyorlarsa, onlar insanlara hangi teselliyi 

getirebilirler? (163, 17 – 18) 

26. İnsanlık benim talimatlarımdan ne kadar da uzaklaştı! Onların hepsi yüzeysel, sahte, içi 

boş ve dış gösteriş! Ondan dolayı da ruhun gücü sıfır ve bu güç ve gelişmek eksikliğini 

doldurmak için insanlık kendisini bilimin kollarına atıp zekâyı geliştirdi. 

27. Bu yolla insanlık bilimin yardımıyla kendisini büyük ve güçlü hissetmek için oralara geldi. 

Fakat size söyleyeyim, büyümesine ve vahiy etmesine izin vermediğiniz ruhun gücü yanında, 

o güç ve büyüklük önemsizdir. (275, 46 – 47) 

28. Her gün sizin beceriksiz bir şekilde baktığınız bilim ağacının acı meyvelerini yiyorsunuz, 

çünkü bütün yeteneklerinizin ahenkli bir şekilde gelişmesine gayret etmediniz. Sadece 

zekânızı eğittiğiniz için, ama ruhunuzu ve kalbinizi ihmal ettiğinizden ötürü keşiflerinizi ve 

eserlerinizi nasıl iyi bir yola yönlendirebilirdiniz? 

29. Aranızda tutkularını salıvermiş olan, çevresindeki insanlara kin besleyen, kan dökmeyi 

seven ve kardeşi olan milletleri köle yapmaya yeltenen vahşi hayvanlar gibi insanlar var. 

30. Eğer benim öğretimin insanların ahlaki çöküşüne neden olabileceğini birisi düşünüyorsa, 

size doğrusunu söyleyeyim, o insan büyük bir yanılgıya düşmüştür. Bunu bu devrin 

şüphecilerine, materyalistlerine ve gururlularına ispat etmek için onlara bilimlerinin meyvesini 

toplayıp doyuncaya kadar yemelerine ve ruhları bana: “Baba, bizi affet, sadece senin gücün 

akılsızlığımızla kudurttuğumuz (tabiat) gücünü durdurmaya muktedirdir” diye itiraf edinceye 

dek, izin vereceğim. (282, 15 – 17) 
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31. İnsanların bilimi materyalizmiyle ulaşabileceği sınıra ulaştı. Çünkü ruhi sevgi, iyilik ve 

mükemmelleşme idealinden ilham alan bir bilim sizin ulaştığınız bu seviyeden daha da çok 

ilerleyebilir. 

32. Bilimde ilerlemenizin karşılıklı sevgiden kaynaklanmadığının ispatı, ulusların ahlaki 

çöküşü, kardeş kardeşi öldüren savaş, her yerde egemen olan açlık ve sefillik ve ruh 

hakkında bilgisizliktir. (315, 53 – 54) 

33. Bugün tabiata meydan okuyan, doğa güçlerine ve elementlerine karşı gelen ve iyi olanın 

kötü görünmesini sağlayan sizin bilginleriniz hakkında ne diyeyim? Onlar bilim ağacından 

olmamış bir meyveyi koparıp yedikleri için çok büyük acı çekecekler, o meyve ki, onu sadece 

sevgiyle olgunlaşmasını sağlayabilirlerdi. (263, 26) 

34. İnsanlık, bütün yaratılanları yöneten evrensel kanunla ahenk içinde yaşamadığı için tabiat 

güçlerinde kendisini belli eden kontrol edilmesi imkânsız bir duruma gelecek. 

35. İnsanlık atomları böldü, onun gelişmiş beyni bu keşifi en büyük gücü kazanmak ve ölüm 

getirmek için kullanıyor. 

36. Eğer insanlık bilimi ve zekâsıyla ayni seviyede ruhen gelişmiş olsaydı, o zaman keşfettiği 

tabiat güçlerini insanlığın iyiliği için kullanırdı. Ama insanlığın ruhi geriliği büyüktür; ondan 

dolayı da onun bencil aklı kendi yaratıcı gücünü insanlığın zararına kullandı ve kendisini 

Jesus´un sevgi ve merhametine sırtını dönüp yıkıcı güçleri kullandı. Eğer ondan dolayı 

gökten ateş düştüğünü görürseniz, o göğün açılıp güneşin ateşinin size işkence ettiği için 

olmayacak, hayır, o ölüm ve yıkım eken insanların işi olacak. (363, 23 – 25) 

37. Milletler ilerliyorlar ve bilimsel bilgileri durmadan çoğalıyor. Fakat size soruyorum: 

İnsanların ne kadar çok öğrenmekle, daha da çok ruhun hakikatinden uzaklaşmalarına 

neden olan yaşamın kaynağı ve kökeni olan “bilgelik”, nasıl bir bilgeliktir? 

38. O insanların bilimidir, bencillik ve materyalizmin hastası olan insanlığın bilginliğidir. 

39. O zaman o bilgi yanlıştır ve o bilim kötüdür, çünkü siz onunla acılarla dolu bir dünya 

yarattınız. Milletleri daha da çok yıkıma sürüklediğiniz için ışık yerine karanlık egemen olmuş.  

40. Bilim ışıktır, ışık hayattır, güçtür, sağlık ve barıştır. Bu sizin biliminizin meyvesi mi? Hayır, 

insanlık! Onun için size diyorum: Ruhunuzun ışığının aklınızın karanlığına girmesine izin 

vermediğiniz sürece, eserleriniz asla yüce bir ruhsal kaynağa sahip olamayacaklar, onlar 

asla insani bir eser olmaktan ileri gidemeyecekler. (358, 31 – 34) 

41. Doktorlar da çağrılacaklar. Onlara öğrettiğim sağlığın gizemiyle ve onlara emanet ettiğim 

şifa balsamıyla ne yaptıklarını soracağım. Onlara gerçekten insanların acılarını hissedip 

hissetmediklerini, acı çeken hastaların sefillik içindeki yatağına yaklaşıp sevgiyle şifa getirip 

getirmediklerini soracağım. Görkem, refah ve lüks hayata ulaşmış olanlar dindirmesini 

beceremedikleri insanların acılarıyla ne yaptıklarına hangi yanıtı verecekler? Onların hepsi 

kendi kalplerine soracaklar ve vicdanlarının ışığıyla bana yanıt vermek zorunda kalacaklar. 

(63, 62) 

42. Kaç tane ruhen ölüler bu dünyada dolanıp durmak zorundalar ve onları gerçek yaşama 

kaldıran ve okşayan sesimi duymak için fiziksel ölümün onları benim önüme getirmesini 

bekliyorlar? Kendilerini gerçek pişmanlığa ve suçlarının telafisine muktedir olduklarını 

hissetmelerine rağmen, kendilerini ebediyen yitik (cehennemlik) gördükleri için dünyada 

yenilenmelerinden sonra hangi özlemi besleyebilirlerdi? 

43. Fakat ruhlarının kurtuluşunu (cenneti) hak etmedikleri söylenenler ve bana ümitsizlik 

içinde gelenler haricinde, bilim adamları tarafından vücudun ölümüne yargılananlar da 
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karşıma geldiler. Yaşama sahip olan ben onları vücudun ölümünden kurtardım. Fakat 

dünyada onlara ruh ve vücut sağlığını emanet ettiğim insanlar ne yapıyorlar? Rab´bin onlar 

onu yerine getirsin diye belirlediği o yüce şeyi emanet ettiğini bilmiyorlar mı? Sağlık mesajı 

ve yaşamla (dünyaya) yolladığım insanları durmadan kurban olarak mı almak zorundayım? 

(54, 13 – 14) 

Yeni Bilimsel İdraklerin Tanrı ve Ruhsal Dünya Yoluyla İlhamı 

 

44. Sizi harekete geçiren ve değiştiren bilim adamları sevgi ve iyiliğin ilhamını almış 

olsaydılar, bu devrin bilimi için ne kadar çok bilgiyi hazırladığımı keşfetmiş olurlardı ve 

sadece ondan çok gurur duydukları bilginin bu küçücük bir parçasını değil. 

45. Süleyman bilge olarak adlandırıldı, çünkü onun yargıları, öğütleri ve özdeyişleri bilgelikle 

doluydu; onun şöhreti krallığının sınırlarını aşıp diğer ülkelere kadar ulaştı. 

46. Fakat bu adam, kral olmasına rağmen, Rabbi önünde alçakgönüllülükle diz çöktü ve 

O´nun bilgelik, güç vermesini ve korumasını diledi, çünkü o benim sadece bir hizmetkârım 

olduğunu kavradı ve önümde asasını ve tacını çıkardı. Eğer bütün bilginler ve bilim adamları 

böyle davransaydılar, o zaman onların bilgeliği ne kadar büyük olurdu, kaç tane şimdiye 

kadar bilinmeyen bilgiler Tanrı’nın bilgelik kitabından vahiy edilmiş olurdu! (1, 57 – 59) 

47. Bilginlerinize sorun ve eğer onlar dürüstse, Tanrı’dan ilham vermesini dilediklerini size 

söyleyecekler. Fakat onlar benden kardeşleri için daha çok sevgiyle ve kendileri için daha az 

kibirle rica etselerdi, ben onlara daha çok ilham verirdim.  

48. Size doğrusunu söyleyeyim: Biriktirdiğiniz bütün gerçek bilgiler benden gelir; bütün halis 

ve yüce olan şeyleri bu devirde sizin faydanız için kullanacağım, çünkü ben onu size izin 

verdim. (17, 59 – 60) 

49. İnsanların ruhu gelişti, ondan dolayı da bilim ilerledi. Ben insanlara eskiden bilmedikleri 

şeyleri tanımaya ve keşfetmeye izin verdim; fakat insanlık kendisini sırf maddi işlere 

vermemelidir. Ben onlara ruhsal dünyada (öbür dünyada) onu bekleyen barışı ve mutluluğu 

hak etsin diye o ışığı verdim. (15, 22) 

50. Eğer siz birkaç bilim adamınız beni incelemek ve karar vermek için kullandığınızda, bunu 

kendi yapınızı tanıyıp materyalizminizi yok edince dek, kendinizi incelemek için 

kullansaydınız, daha mantıklı olmaz mıydı? Yoksa Babanız’ın size iyi bilimlerin yolunda 

yardım edemeyeceğine mi inanıyorsunuz? Size söylüyorum, eğer Tanrı’nın sevgisinin 

özelliğini hissetmeyi bilseydiniz, o zaman beyninizi yormadan, esaslı sandığınız ve aslında 

yakınınızda olan bilgi öğrenim zahmeti çekmeden kolayca aklınıza ulaşırdı. (14, 44) 

51. İnsanların büyük eserlerinde büyük ruhtan yaratıkların sürekli insanların zekâlarını 

etkileyen etki ve etkinlik vardır ve onlar insan olarak dünyaya gelmiş kardeşlerine bilinmeyen 

şeylerin ilhamını verirler veya vahiy ederler. 

52. Ondan dolayı bilginlere ve bilim adamlarına her devirde şunu söyledim: Kavradığınız 

şeylerle övünmeyin, ne de yaptığınız şeylerle övünün, çünkü her şey sizin eseriniz değil. 

Sözünü ettiğim ruhtan yaratıklara kaç kez sadece araç olarak hizmet ediyorsunuz! Çoğu kez 

keşiflerinizin önemine şaşırmadınız mı? Daha şimdiden gerçekleştirmiş olduğunuz şeyi 

denemeye beceriksiz olduğunuzu gizlice itiraf etmediniz mi? Buna yanıtı aldınız. Bununla o 

zaman niye övünüyorsunuz? İşinizin daha yüce yaratıklar tarafından yönlendirildiğinin 

bilincinde olun. Onların verdiği ilhamları asla değiştirmeye kalkışmayın, çünkü onlar hep 

iyiliğe yöneliktir. (182, 21 – 22) 
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53. İnsanlık, eskiden inanamadığı bilimin gelişmesini yaşadığı ve keşifleri gördüğü için, o 

zaman neden ruhun gelişmesine inanmak için diretiyor? İnsanı durduran ve tembelleştiren bir 

şeye neden direniyor? 

54. Benim bu devirdeki öğretilerim ve vahiylerim sizin ruhi gelişmenizle ahenk içindedir. Bilim 

adamları maddi eserleri ve bilimleriyle kibirlenmesinler, çünkü orada hep benim vahiylerim 

vardır ve size öbür dünyadan ilham veren ruhtan yaratıkların yardımı mevcuttu. 

55. İnsan yaratılanların bir parçasıdır, Tanrı’nın bütün yaratılanları gibi görevini yapması 

gerekir; ama ona ruhi bir özellik verildi, bir zekâ ve irade öyle ki, kendi çabasıyla sahip olduğu 

en önemli şey olan ruhun gelişmesini ve mükemmelleşmesini sağlasın. Ruhu yoluyla insan 

Yaratan’ını kavrayabilir, O´nun iyiliklerini anlar ve ayni şekilde O´nun bilgeliğine hayran olur. 

56. Eğer dünyevi bilgilerinizden ötürü kibirlenmek yerine, benim bütün eserimi 

benimseseydiniz, birbirinizi kardeş olarak tanırdınız ve birbirinizi sizi sevdiğim gibi severdiniz. 

İçinizde iyilik, merhamet ve sevgi olurdu ve ondan dolayı da Baba´yla birlik olurdunuz. (23, 5 

– 7) 

İnsanlığın İyiliği İçin Çalışan Bilim Adamlarının Takdiri 

 

57. İnsanların bilimi, insanların bu devirde ulaştığı ruhsal yeteneğin dünyasal görülebilir 

ifadesidir. İnsanın bu devirdeki eseri sadece aklın ürünü değil, ruhi gelişmesinin de ürünüdür. 

(106, 6) 

58. Maddi şeylere yönlendirilmiş olan bilim size birçok gizemleri açığa çıkardı. Fakat 

biliminizin bilmek istediğiniz her şeyi ortaya çıkaracağını beklemeyin. Bu devrin bilim 

adamlarının insanların onlarla alay ettiği ve deli sandığı peygamberleri de vardı. Fakat ondan 

sonra onların bildirdiklerinin doğru olduğu ortaya çıktığı zaman, şaşırmıştınız. (97, 19) 

59. Bilim adamlarını takdirsiz bırakmıyorum, çünkü ben onlara yaptıkları bu görevi verdim. 

Ama onların insanların gerçek yardımcıları olmaları için birçoklarında dua, insan sevgisi ve 

ruhun yükselişi eksikti. (112, 25) 

60. Bu günün insanları krallıklarını genişlettiler, onlar bütün dünyayı geziyor ve ona egemen 

oluyorlar. Artık bilinmeyen kıtalar, ülkeler ve denizler kalmadı. Karada, denizde ve havada 

yollar yaptılar; fakat onlar kendi gezegeninde miras olarak aldığından memnun değiller, 

gökyüzünü daha büyük egemenlik sahası arzusuyla inceleyip araştırıyorlar. 

61. Çocuklarımda bilgi arzusunu kutsuyorum ve onların bilge, büyük, güçlü olma çabaları 

beni sınırsız hoşnut ediyor. Fakat adaletimin uygun görmediği, çoğunlukta hırslı amaçlarına 

dayanan kibirdir veya peşinden koştukları bencil amaçlardır. (175, 7 – 8) 

62. Ben insanları doğanın yapısını ve onun çeşitli şekillerini keşfetmek için zekâyla donattım. 

Ona uzayın bir parçasını görmesine ve ruhsal yaşamın belirtilerini hissetmesine izin verdim. 

63. Çünkü benim öğretim ruhları (öbür dünyadakileri) durdurmaz, ne de insanların 

gelişmesine engel olur, tam tersine o özgürlüğe kavuşturur, aydınlatır öyle ki, insan 

araştırsın, düşünsün, keşfetsin ve zahmet etsin. Fakat insanın entelektüel araştırmasının en 

önemlisi olarak gördüğü, başlangıç bile değil! (304, 6) 

 

Bölüm 51 - Diktatörler, İktidarı Kötüye Kullanma ve Savaşlar  
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Dünyevi İktidarın ve Büyüklüğün Geçici Hezeyanı 
 

Rab şöyle konuşuyor… 

 

1. İnsan benim kanunumun yolundan uzaklaştığı ve sadece kendi dileğine göre yaşamak 

istediği zaman, ruhunuzu durdurmak için sınavları yolunuza koyan benim. Hayat sınavlarının 

nedenlerini araştırın, size izin veriyorum öyle ki, onların her biri kalbinizi işleyen keski kalemi 

gibi olduğunu tasdik edesiniz. Bu da neden acıların sizi bana yaklaştırdığının bir nedenidir. 

2. Fakat insan hep eğlenceleri aradı, dünyada kendisini efendiye yükseltmek ve kendi 

kardeşlerinin hükümdarı olmak için güç ve görkeme niyetlendi. 

3. Hepinizi ayni sevgiyle yarattığım için, neden o zaman hep kendisini daha yüksek sanan 

birileri vardı? Neden insanları kamçıyla ezip yönetenler vardı? Neden zavallıları reddedenler 

vardır ve insanlara acı çektirdiklerinde onların kalbi taş gibidir? Çünkü bunlar beni bütün 

yaratıklarını seven Baba olarak henüz tanımayan ve bütün canlıların tek Rab´bi olduğumu 

bilmeyen ruhlardır. 

4. Ondan dolayı zorla iktidara geçen ve insanların kutsal haklarını ayaklar altında çiğneyen 

insanlar vardır. Onlar benim adaletinim aracı olarak bana hizmet ederler ve onlar kendilerini 

büyük efendi ve “kral” sanmalarına rağmen, onlar sadece hizmetkârdır. Onları affedin! (95, 7 

– 8) 

5. Bu dünyanın hükümdarlarına bakın. Onların görkemi ve egemenliği ne kadar da kısa. 

Bugün halkları tarafından yükseltiliyorlar ve yarın onları tahtlarından indiriyorlar. 

6. Bu hayatta hiç kimse tahtını aramasın, çünkü onlar ilerleyeyim derken, gidişlerini 

engelleyecekler ve sizin için belirlenen şey krallığımın kapısına gelinceye dek, duraklamadan 

ilerlemektir. (124,31)  

7. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlara olan sevgi ve merhametlerinden dolayı, büyük, 

güçlü, kudretli ve bilge olacak insanlardan ötürü, böylelerine yer açmak için bugün güçlülerin 

gücü sona erecek. (128, 50) 

8. Şu an sadece iktidar ve dünyevi görkem hırsı besleyenler en büyük düşmanlarının 

spiritüalist olduğunu biliyorlar ve ondan dolayı onlara karşı savaşıyorlar. Hemen yaklaşmakta 

olan mücadeleyi – kötülüğe karşı ruhun savaşını önceden hissettikleri için mülkiyetlerini 

kaybetmekten korkuyorlar ve ondan dolayı da ilham olarak onlara sürekli sürpriz yapan ışığa 

da karşı geliyorlar. (321, 12) 

9. Dünyada büyük ve güçlü olanlar ruhsal defineleri ve sonsuz yaşamın yolunu unuttukları 

için cennetimin kapısına nasıl da yoksul birisi olarak geliyorlar! Krallığımın hakikati 

alçakgönüllülere vahiy edilirken, bilginlere ve eğitilmişlere o gizli kaldı, çünkü (o hakikati 

onlara vahiy etseydim) onlar ruhsal bilgelikle bilim adamlarının yaptığı ayni şeyi yaparlardı. 

Onlar o bilgeliğin ışığında kendi gururları için tahtlar kurmaya ve çatışmaları için silahlara 

yeltenirlerdi. (238, 68) 

İnsanlara ve Milletlere Şiddet Kullanma Gaspı 

 

10. Milletleri yöneten, doktrinler yaratan ve insanları zorlayan insanlara bakın. Her biri kendi 

doktrininin üstünlüğünü beyan ediyor, Fakat size soruyorum: Bütün bunların meyvesi neydi? 

Savaşların getirdiği alay gibi bir sefillik, acı, yıkım ve ölüm. Böyle teorilerin savunucularının 

bu dünyada biçtikleri hasat işte budur. 



328 
 

11. İnsanların irade özgürlüğüne karşı davranmadığımı göz önünde bulundurun, ama yine de 

o özgürlükten uzaklaşmadan, vicdanın adaletten, insan sevgisinden ve akıldan 

uzaklaşanların kalbine sürekli konuştuğunu söylemek zorundayım. (106, 11) 

12. Eğer Christus bu devirde insan olarak yeniden gelseydi, Golgota´da: “Baba, onları affet, 

çünkü onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar!” demezdi, çünkü şimdi ruhun ışığını bütünüyle 

alıyorsunuz ve ruhlar epey geliştiler. Yaşam verenin ben olduğumu ve ondan dolayı da hiç 

kimsenin insanların canına kıymaya hakkı olmadığını kim bilmiyor? Eğer insan yaşam 

veremiyorsa, geri veremeyeceği canı almaya da hakkı yoktur. 

13. İnsanlar, sadece bir dinimiz var diye dış görünüşe göre bir ibadet yaptığınız için 

kanunumu yerine getirdiğinizi mi sanıyorsunuz? Kanunda size: “İnsan öldürmeyesin” diye 

söylendi, fakat bu kanunumu günahlarınızın kürsüsünde insanların kanını ırmak gibi 

akıttığınız için, çiğniyorsunuz. (119, 27 – 28) 

14. Dünyaya barışı sunuyorum, ama büyük milletlerin gururu, sahte güç ve görkemiyle 

vicdanın seslenişini reddediyor ve sadece kendisinin hırslı amaçları ve nefret duygularının 

onu sürüklemesine izin veriyor. 

15. Henüz insanlık iyiliğin, adaletin ve mantığın tarafına meyilli olmadı, hâlâ insanlar 

birbirlerini yargılıyorlar, hem de adaleti sağlayabileceklerine inanıyorlar. Kendinize hâkim 

demek yerine katil ve cellat deseniz daha iyi olmaz mı? 

16. Diktatörler, her canlının bir sahibi olduğunu unuttular, fakat onlar insanların canını sanki o 

can onlara aitmiş gibi, alıyorlar. İnsan kitleleri ekmek, adalet, ev ve giyim diye bağırıyorlar. 

Adaleti ben sağlayacağım, insanlar ve onların öğretileri değil. (151, 70 – 72) 

17. Kutsanmış halk: Dünyanın milletleri, halkları arasında başına buyruk iktidar hakkıyla 

yükselen insanlar, güçle donatılmış ve büyük görevleri olan ruhlardır. 

18. Fakat onlar bana hizmet etmiyorlar. Onlar büyük yetenek ve becerilerini sevgi ve 

merhametin hizmetine sunmadılar. Onlar kendi dünyalarını, kanunlarını, tahtlarını, bağımlı alt 

beyleri, hâkimiyet alanlarını ve amaçlayabildikleri her şeyi yarattılar. 

19. Fakat musibetlerle tahtlarının sarsıldığını hissettikleri anda, güçlü düşmanın saldırısı 

yaklaştığı anda, definelerinin ve adlarının tehlikede olduğunu gördükleri anda, büyüklük hırsı, 

dünyevi gurur, kin, kötülük ve var gücüyle harekete geçerek, eylemlerinin, fikirlerinin küçücük 

bir acı izini, yıkımı ve kötülüğü arkada bırakıp bırakmayacağını düşünmeden, düşmana 

saldırıyorlar. Onların amaçları sadece düşmanı yıkmak, daha büyük bir taht kurmakla 

insanların zenginliklerine, günlük ekmeklerine ve yaşamlarına egemen olmaktır. (219, 25) 

20. Dünyada artık zayıflara baskı yapan krallıkların ve güçlü ulusların olmaması zamanı 

geldi. Buna rağmen insanların içinde adi eğilimleri ağır basar. Bunun ispatı zayıfları kendi 

gücünü kötüye kullanmakla soymak ve şiddetle egemen olmaktır. (271, 58) 

21. Dünyada egemen olması gereken ruhi barışı anlamaktan insanlar ne kadar da uzaktalar! 

Ona şiddet ve tehditle, övündükleri bilimlerinin meyvesiyle ulaşmaya kalkışıyorlar. 

22. İnsanların ilerlemesini görmemezlikten gelmiyorum veya ben onlara karşı değilim, çünkü 

o onların ruhi gelişmesinin ispatıdır. Ama yine de onların şiddet kullanmaya karşı gururlarının 

ve dünyevi güçlerinin beni hoşnut etmediğini söylüyorum. Çünkü onlar insanların çarmıhını 

(acılarını) hafifletmek yerine, en kutsal prensipleri eziyorlar,  onlara ait olmayan canlara 

kıyıyorlar, barış, sağlık ve iyilik ekmek yerine acılar, gözyaşları ve yas ekiyorlar. Onların 

aldıkları kaynak sevgi, bilgelik, sağlık ve yaşamda sonsuz olan benim eserim olmasına 

rağmen, neden onların eserleri tam zıttını gösteriyor? 
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23. Çocuklarımın arasında “İkinci Devirde” öğrettiğim gibi eşitlik olmasını istiyorum. Ama 

insanların anladığı gibi sadece maddi bir eşitlik değil. Size sevgiden kaynaklanan eşitliğin 

ilhamını veriyorum, bununla hepinizin kardeş olduğunuzu, Tanrı’nın çocukları olduğunuzu 

anlatmaya çalışıyorum. (246, 61 – 63) 

İkinci Dünya Savaşı Hakkında Görüşler 

 

24. Bunlar sınavların, acıların ve ıstırapların zamanıdır öyle ki, insanlığın karşılıklı nefret ve 

kötülüğünün sonuçlarını tattığı bir zamandır. 

25. Sadece silahların patırtısının ve yaralıların korku dolu çığlıklarının duyulduğu savaş 

meydanlarına bakın, önceden genç insanların güçlü bedeniyken, dağlar gibi yığılmış yaralı 

bedenlere bakın. Bu insanları, son defa annelerini, karılarını ve oğullarını kucaklarken 

düşünebiliyor musunuz? Bu ayrılıkların acısını böyle bir acıyı yaşamamış birisi tasavvur 

edebilir mi? 

26. Binlerce ve yüzbinlerce korku dolu anne-babalar, kadınlar ve çocuklar sevdikleri 

yakınlarını savaş, nefret ve intikam meydanına yola koyulduklarını gördüler. Bu birkaç 

insanın açgözlülüğü, karanlığı ve insan sevgisi eksikliği yüzünden gururları onları buna 

zorladı. 

27. Genç ve güçlü adamlardan oluşan bu ordular bedenleri savaş meydanında paramparça 

olduğu için evlerine geri dönemediler; fakat bakın, toprak, milletleri yöneten ve insan canına 

egemen olduğuna inanan insanlardan daha merhametli olan toprak ana ölülere onları 

bağrına basmak ve sevgiyle örtmek için kucağını açtı. (9, 63 – 66) 

28. Ruhum her yaratığını gözetler ve en son düşüncelerinize bile dikkat ederim. 

29. Size doğrusunu söyleyeyim, orada orduların ortasında dünyevi ideolojiler ve iktidar hırsı 

için savaşanlar arasında sakinlik anlarında zorla asker edilmiş olan barışsever ve iyi niyetli 

insanlar gördüm. Adımı andıklarında kalplerinden bir ah çekiş geliyor ve yakınlarını, anne-

babalarını, karılarını, çocuklarını ve kardeşlerini hatırladıklarında gözyaşları yanaklarından 

akıyor. Sonra ruhları bana yükselip imanlarının başka bir kutsal tapınağı olmaksızın, 

sevgiden başka hiçbir ibadet kürsüsü olmaksızın ve ümitlerinden başka hiçbir ışıkları 

olmaksızın, silahlarının istemeden getirdiği yıkım için benden af diliyorlar. Varlıklarının bütün 

gücüyle evlerine geri dönmelerine izin vermem için bana ricada bulunuyorlar veya düşman 

tarafından öldürülmek zorunda kaldıklarında, en azından dünyada geride bıraktıkları insanları 

merhametinim paltosuyla örtmemi diliyorlar. 

30. Benden böyle af dileyenlerin hepsini kutsuyorum, çünkü onların öldürmekten suçları yok; 

suçlular başkalarıdır, onların yargı saatleri geldiği zaman, insan canına ne yaptıklarının 

hesabını vermek zorundalar. 

31. Barışı sevenlerin birçoğu neden savaş meydanlarına ve ölüm alanlarına götürülmelerine 

izin verdiğimi bana soruyorlar. Buna yanıt olarak şunu diyorum: İnsan aklı bunun nedenini 

anlamaya muktedir değilse, içindeki ruhu bir (suçunun) kefaretini ödediğini biliyor. (22, 52 – 

55) 

32. Benim izimden gidenlerin kalbine barışı koyuyorum öyle ki, barış için sorumluluğu 

üstlensinler ve dua etsinler. Milletler yakında onlara her zaman sunduğum barış için rica 

duaları yollayacaklar. 

33. Önce insanların eylemlerinin meyvesini tatmasına izin verdim ki, ırmak gibi akan insan 

kanını, ıstırapları, dağlar gibi cesetleri ve yıkılmış şehirleri görsünler. Taş kalpli insanların 

evlerinin yıkımını, suçsuzların çaresizliğini, çocuklarının paramparça bedenlerini öpen 
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perişan anneleri görsünler. Bütün çaresizliği, korku ve insanların dert yanmasını yakından 

yaşasınlar öyle ki, kendi kibirlerinde alçakgönüllülüğü hissetsinler ve onların vicdanları 

onların büyüklük, güç ve bilgeliklerinin yalan olduğunu ve tek gerçek büyüklüğün Tanrı’nın 

Ruhu´ndan kaynaklandığını söylesin. 

34. Bu insanlar gözlerini hakikate açtıkları zaman, dehşete düşecekler – gözlerinin gördüğü 

dehşet verici sahnelerden dolayı değil, kendilerinden ötürü dehşete düşecekler, çünkü 

vicdanlarının gözü ve sesinden kaçamayacaklar, içlerinde karanlığın ve vicdan azabının 

ateşini hissedecekler; aldıkları her canın, her acının ve dökülmesine sebep oldukları her 

damla kanın hesabını vermek zorunda olacaklar. (52, 40) 

35. Milletler adım adım orada toplanıp yargılanacakları ölüm vadisine yaklaşıyorlar. 

36. Fakat savaş edenler ve elleri insanların kanıyla lekeli adamlar hâlâ adımı anmaya 

cesaret ediyorlar. Yoksa bunlar size öğrettiğim öğretinin meyvesi mi? Jesus´un nasıl 

affettiğini, O´nu incitenleri kutsadığını ve O´nun ölürken cellatlarına yaşam hediye ettiğini 

öğrenmediniz mi? 

37. İnsanlar sözlerimden şüphelendiler ve imanı ihmal ettiler; ondan dolayı da bütün 

güvenlerini şiddete verdiler. Onların eylemlerinin meyvesini toplatmakla kendi yanılgılarını 

görmelerine izin verdim, çünkü sadece bu yolla hakikati kavramak için gözlerini açacaklar. 

(119, 31 – 33) 

Savaşların Rezaleti ve Anlamsızlığı 

 

38. İnsanların kalbinden nefret ve gurura karşı gelen sevgi, af ve alçakgönüllülük gelme 

zamanı geldi. Nefretin nefretle ve gururun gururla çarpıştığı sürece, milletler birbirlerini yok 

edecekler ve kalplerinde barış olmayacak. 

39. İnsanlar mutluluğu ve ilerlemelerini sadece barışta bulabileceklerini kavramak 

istemiyorlardı ve onlar güç ve sahte büyüklük ideallerinin peşinden insanların canına 

kıymakla, yaşamı yok etmekle ve inancı yıkmakla, koşuyorlar. (39, 29 – 30) 

40. 1945 yılı savaşın gölgelerini alıp götürdü. Orak binlerce varlığı kesip attı ve binlerce ruh 

ruhsal vatana geri döndü. Bilim dünyayı şaşırttı ve dünya yok edici silahlar yoluyla sarsıldı. 

Galipler mağlupların hâkimi ve celladı oldu. Istırap, sefalet, açlık etrafa yayıldı ve arkasında 

dulları, yetimleri ve soğukluğu bıraktı. Salgın hastalıklar bir milletten diğerine yayıldı ve hatta 

tabiat güçleri bu kadar çok kötülük karşısında adalet ve hiddetinin sesini duyulmasını 

sağlıyorlar. Kendisini uygar diye adlandıran insanlığın bu gezegende bıraktığı iz enkaz yığını, 

ölüm ve tahriptir. Bu insanlığın bana sunduğu hasat budur. Fakat size soruyorum: Bu 

hasadın ambarlarıma gelmesine değer mi? Kötülüğünüzün meyvesi Babanız tarafından 

kabul edilmeyi hak eder mi? Size doğrusunu söyleyeyim, bu diktiğiniz ağaç Tanrı’nın 

kanununu uygulayarak, yani birbirinizi severek diktiğiniz ağaçtan tamamen farklıdır. (145, 29) 

41. Eğer siz kalbinizin barışına bile ulaşamamışken, ruhun barışına ne zaman 

ulaşacaksınız?  Size söylüyorum, kardeş kardeşi öldüren en son silah yok edilmediği sürece, 

insanlar arasında barış olmayacak. Kardeş katili silahlar birbirlerinin canını alan, ahlakı yıkan, 

özgürlükten, sağlıktan, ruhun barışından mahrum bırakan veya imanı söndüren silahlardır. 

(119, 53) 

42. İnsanlığa kendi problemlerini şiddetle çözülemeyeceğini, yıkıcı ve öldürücü silahlarını 

kullandıkları sürece, o silahlar ne kadar korkunç görünse de, insanlar arasında barışı 

sağlayamayacağını ispat edeceğim. Onlar tam tersine sonuçta daha büyük nefret ve intikam 

duygularını uyandıracaklar. Barış devrinin temelini sadece vicdan, akıl, insan sevgisi 
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duygusu teşkil edebilecek. Fakat bu ışığın insanın içinde parlayabilmesi için önce son 

damlasına kadar insanlık acıların kâsesinden içmek zorundadır. (160, 65) 

43. Eğer insanlar taş kalpli olmasaydı, savaşın acıları kendi yanılgıları hakkında derin derin 

düşünmesine yeterdi ve onlar ışığın yoluna geri dönerlerdi. Ama insanlar hâlâ kıyılan 

canların acı hatıralarını bilmesine rağmen, yeni bir savaşa hazırlanıyorlar. 

44. Ben, Babanız, Tanrısal Sevgi´nin sizi savaşlarla cezalandırdığımı nasıl düşünebilirsiniz? 

Sizi mükemmel bir sevgiyle seven ve birbirinizi sevmenizi dileyen birisinin size cürüm, kardeş 

katliamı, ölüm, intikam ve yıkım ilhamı vereceğine gerçekten inanıyor musunuz? Bütün 

bunların insanların kalplerinde biriktirdikleri materyalizmden kaynaklandığını kavrayamıyor 

musunuz?  (174, 50 – 51) 

45. Ben insanları başlangıçtan beri özgür yarattım, fakat onların özgürlüğüne hep vicdanın 

ışığı eşlik ediyordu. Yine de onlar içlerindeki hâkimin sesini dinlemediler ve insaniyet, 

merhamet, saygı ve ruhaniyetten uzaklaştıkları için çocuğun babaya baş kaldırdığı öldürücü, 

kanlı ve büyük savaşları yaratıncaya kadar, kendilerini kanunun yolundan uzaklaştırdılar. 

46. İnsanlar artık ıstıraplı kefaret görevinden kurtulmak için yıkımdan ve savaşlardan 

kaçınmaları gerekirdi. Bilin ki, insanlar bana gelmeden önce iyilikle arınmayı beceremeseler, 

onları yeniden gözyaşı ve kan vadisine geri yollamak zorundayım. Çünkü her kim 

mükemmelliğe zıt bir anlamda yaşarsa, bana ulaşamayacak. (188, 6 – 7) 

47. Bütün insanlar ayni anlayış seviyesinde değiller. Onların bir kısmı her adımda mucize 

keşfederken, diğerleri her şeyi kusurlu olarak görüyorlar. Onların bir bölümü ruhi gelişmenin 

ve dünya ahlakının zirvesi olarak barışı özlüyorken, diğerleri savaşların insanlığın ilerlemesini 

sağladığını beyan ediyorlar.  

48. Buna şunu söylüyorum: Dünyanın gelişmesi için savaşlara gerek yoktur. Eğer insanlar 

hırslı ve bencil amaçları için savaşları kullanıyorlarsa, o içinde bulundukları durumu 

kolaylaştıran maddeleşmelerinden gelir. Bunların arasında bazı insanlar ruhsal yaşamı 

bilmedikleri veya onu inkâr ettikleri için sadece bu dünyadaki yaşama inanıyorlar. Fakat o 

insanlar bilgin olarak kabul ediliyorlar. Ondan dolayı herkesin benim bu vahiyleri bilmesi 

gereklidir. (227, 69 – 70) 

 

Bölüm 52 - Haksızlık ve İnsanlığın Çökümü 
 

Zayıfların Güçlüler Tarafından Ezilmesi ve Sömürüsü 

 
Rab şöyle diyor… 

1. Dünyanın herkes için yaratıldığını insanlar kavrayabilseydiler ve varlığının onunla 

donatılmış olduğu maddi ve ruhi defineleri insanlar birbirleriyle dürüst bir şekilde paylaşmayı 

bilseydiler, size doğrusunu söyleyeyim, hemen bu dünyada ruhsal dünyanın barışını 

hissetmeye başlardınız. (12, 71) 

2. İnsanlığın uluslara ve ırklara bölünmüş olması sizin için ilkel bir şey olduğuna inanmıyor 

musunuz? Eğer ondan gurur duyduğunuz uygarlığınız dürüst olsaydı, artık şiddetin ve 

kötülüğün kanununun egemen olmayacağı, bilakis bütün hayatınızdaki davranışlarınızı 

vicdanınızın yöneteceği hakkında düşünmez miydiniz? Ve sen, halk*, bu yargıdan kendini 

hariç tutma, çünkü sizin aranızda da savaşlar ve bölücülük keşfediyorum. (24, 73) 
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*  Vahyi duyan Meksikalı dinleyiciler ( - ve bugünün her okuyucusu ve dinleyicisi) 

3. İsraillilerin uzun zaman çölde yolunu şaşırdığını bildiren tarihinin örneğini göz önünde 

bulundurun. O millet Mısır’ın köleliğinden ve putperestliğinden kurtulmak için mücadele etti, 

ama barış ve özgürlüğün ülkesine ulaşmak için de. 

4. Bugün bütün insanlık firavunun köleliği altında yaşayan o millete benziyor. İnsanlar 

birbirlerini belli bir dine, doktrinlere ve kanunlara zorluyorlar. Milletlerin büyük bir kısmı daha 

güçlü olan milletlerin kölesidir. Ağır yaşam kavgası ve açlığın ve hor görülmenin kamçısı 

altında zorunlu iş, insanlığın büyük bir kısmının yediği acı ekmektir. 

5. Bütün bunlar daha çok insanların kalbinde özgürlüğe, barışa ve daha iyi bir yaşama 

kavuşma özlemini uyandırıyor. (115, 41 – 43) 

6. Bütün insanlığı kapsayan bir tek ailenin yurdu olması gereken bu dünya, kavga konusuna, 

saçma iktidarlık hırsına, ihanete ve savaşa sebeptir. Ruhsal görüşü öğrenmek ve sonsuz 

yaşamı elde etmek amacıyla hayat sınavlarını ve derslerini ruhun iyiliği için kullanmakla, 

çabalamak için kullanılması gereken bu yaşam insanlar tarafından yanlış anlaşılıyor öyle ki, 

insanların kalbinin garaz, negatif tutum, materyalizm ve hoşnutsuzlukla zehirlenmesine izin 

veriliyor. (116, 53) 

7. Siz dünyanın zavallı milletleri – birisi köle, öbürü baskı altında ve diğerleri ise kendi 

yönetici ve temsilcileri tarafından sömürülüyor! 

8. Kalpleriniz artık sizi yönetenleri hayâl kırıklığına uğratıldığınız için sevmiyor. Hâkimlerinizin 

adaletine veya yüce ruhluluğuna güvenmiyorsunuz, artık vaatlere, sözlere veya gülümseyen 

yüzlere inanmıyorsunuz. İkiyüzlülüğün kalplere egemen olduğunu ve dünyada yalanın, 

sahtekârlığın ve dolandırıcılığın krallığının kurulduğunu gördünüz. 

9. Dertleri omuzlarında çok ağır bir yük gibi taşıyan zavallı milletler – öyle dert ki, insanların 

geçimi için gerekli olan her şeyi aldığı o artık kutsanmış kanun değil, bilakis çaresiz ve 

korkularla dolu yaşam kavgasına dönüşmüş bir dert. Ve insanlar güçlerini ve hayatlarını 

kurban etmekle ne ellerine geçiyor? Besin değeri olmayan bir ekmek, acılarla dolu bir kâse. 

10. Size doğrusunu söyleyeyim, bu sizin mutluluğunuz ve sağlığınız için dünyaya koyduğum 

geçim şekli değil, bu fesatlığın, kibrin ve barbarca duyguların ekmeğidir – kısacası eksikliğin 

ispatı veya hayatınızı belirleyen insanlarda ruhi gelişme eksikliğidir. 

11. Birbirinizin ekmeğini elden çaldığınızı, iktidara hırslananların her şeyi kendileri için 

istediğinden ötürü, başkalarının bir şeye sahip olmasına tahammül edemediklerini; güçlülerin 

zayıfların ekmeğine sahip çıktığını ve zayıfların da güçlülerin yiyip zevk almasına bakmakla 

yetinmek zorunda olduklarını görüyorum. 

12. Şimdi size soruyorum: Bu insanlığın ahlaki gelişmesi neden ibarettir? En asil duyguların 

gelişmesi nerede kaldı? 

13. Size doğrusunu söyleyeyim, insanların mağarada yaşadığı ve hayvan postu giydiği 

devirde de ayni şekilde insanlar birbirlerinin elinden yiyeceklerini çaldılar, güçlüler ayni 

şekilde en büyük parçaları aldılar, zayıfların üzüntüsü de onlara baskı yapanlardı ve insanlar 

birbirlerini, aşiretleri ve milletleri ayni şekilde karşılıklı öldürüyorlardı. 

14. Bugünün insanları ile mağara devrinin insanları arasında ne fark var? 

15. Evet, çok ilerlemeler yaptığınızı ve uygarlığınıza ve biliminize işaret edeceğinizi biliyorum. 

Fakat size o zaman bütün bunların arkasında gerçek duygularınızı ve hâlâ ilkel dürtülerinizi 

gizlediğiniz ikiyüzlülüğün bir maskesi olduğunu söyleyeceğim, çünkü zerre kadar bile 

ruhunuzun gelişmesine ve kanunumun yerine getirilmesine çabalamadınız. 
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16. Bilimsel araştırmalar yapmayın demiyorum – hayır, tam tersine: arayın, araştırın, 

büyüyün ve maddi yaşamda bilgi ve zekânızı çoğaltın, ama birbirinize merhamet gösterin, 

birbirinizin kutsanmış haklarına saygı gösterin, insanların diğer insanlara egemen olmasına 

izin veren bir kanun olmadığını kavrayın – kısacası benim en yüce kanunum olan “birbirinizi 

sevin” kanununu yaşamınızda uygulayın öyle ki, böylece içinde bulunduğunuz ahlaki ve ruhi 

duraklamadan kurtulun.  Ve böylece yüzünüzü örten yalanın perdesi düştüğü zaman, 

dürüstlük saçan ışığınız yayılsın ve hayatınıza dürüstlük girsin. İşte o zaman ilerlediğinizi 

haklı olarak söyleyebilirsiniz. 

17. Talimatlarımı uygulamada ruhen güçlü olun öyle ki, gelecekte sözleriniz hep gerçek 

merhamet eylemleriyle, bilgelikle ve kardeşlikle tasdik edilsin. (325, 10 – 20) 

18. Size barışımı yolluyorum; ama size doğrusunu söyleyeyim: Gerekli olan her şeye sahip 

olan insanlar olduğu sürece ve onlar açlıktan ölen insanları unuttukları sürece, bu dünyada 

barış olmayacak. 

19. Huzur insanın ne görkeminde, ne de zenginliklerinde yatar. O iyi niyete, karşılıklı sevgiye, 

birbirine hizmete ve saygıya dayanır. Keşke dünya bu direktifleri anlasaydı! Düşmanlık yok 

olurdu ve insan kalbinde sevgi gelişirdi. (165, 71 – 72) 

İnsanlığın Ahlaksızlığı 

 
20. İnsanlık günahlar ve kötü alışkanlıkların fırtınasında deniz kazasına uğruyor. Sırf insanlar 

büyüdüğü zaman ruhunu tutkularının gelişmesine izin vermekle ruhunu lekelemiyor; çocuklar 

da içinde oturdukları kayığın devrilmesini yaşıyorlar. 

21. Benim vahiy dolu sözlerim bu insanlığın ortasında büyük bir deniz feneri gibi deniz 

kazazedelerine gerçek yolu gösteriyor ve inançlarını yitirmek üzere olanların ümidini 

canlandırıyor. (62, 44) 

22. İnsanlığın çoğalmasıyla günahlar da çoğaldı. Dünyada rezaletinin yankısı her yerde 

duyulan ve kalpleri zehirleyen Sodom ve Gomora şehirleri eksik değil. O günahkâr 

şehirlerden hiçbir iz kalmadı; yine de orada yaşayanlar güpegündüz günah işledikleri için 

ikiyüzlü değildi. 

23. Fakat kendisini tutkularına vermek için karanlıkta gizleyen ve sonra dürüstlük ve temizlik 

numarası yapan bugünün insanlığı Sodom Şehri’nden daha ağır bir yargıya uğrayacak. 

24. O eski nesillerin feci mirasıdır ki, onların tutkuları, kötü alışkanlıkları ve hastalıkları bu 

devirde meyvesini veriyor. O insan kalbinde büyümüş olan kötülüğün ağacıdır ki, o ağaç 

günahlar yoluyla verimli oldu ve onun meyveleri kadınları ve erkekleri ayartmaya devam 

ediyor ve günden güne kalpleri alaşağı ediyor. 

25. Bu ağacın altında kadınlar ve erkekler kendilerini onun (kötülüğün) etkisinden 

kurtarmaktan aciz yatıyorlar. Orada zedelenmiş erdemler, lekeli insan onuru ve birçok 

mahvolmuş hayat geride bıraktı. 

26. Sadece yetişkinler dünyanın ve bedenin zevklerinin etkisi altında kalıp onların peşinden 

gitmiyorlar; ergenlik çağındaki gençlere de ve hatta çocuklara da zamanla birikmiş olan zehir 

ulaştı. Ve kötülüğün feci etkisinden kurtulmayı başarmış olanlar yanılanlara ne yapıyorlar? 

Onlar yargılıyor, lanetliyor ve onların davranışlarına öfkeleniyorlar. Yoldan sapmış olanlar için 

dua edenler çok az ve kötülüğe karşı kendi hayatlarının bir kısmını adamış olanların sayısı 

ise daha da az. 

27. Size doğrusunu söyleyeyim, kötülüğün ağacı canlı olduğu sürece, insanlar arasında 

krallığım kurulmayacak. Bu kötü gücün yok edilmesi gereklidir; bunun için günahın buna 
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karşı gelemediği sevginin ve adaletin kılıcına sahip olmak gereklidir. Yargılar ve cezalar 

değil, sevgi, af ve merhamet benim öğretimin temeli ve yolunu aydınlatan ışığı olacağını ve 

talimatlarımın insanlığa kurtuluş getireceğini kavrayın. (108, 10 – 14) 

 

28. Materyalizminiz Aden Bahçesi’ni cehenneme çevirdi. 

29. İnsanların sürdürdüğü yaşam yanlıştır, eğlenceleri, güç ve zenginlikleri yanlıştır, bilgileri 

ve bilimi yanlıştır. 

30. Zengin ya da yoksul, hepinizi aldatıcı para ilgilendiriyor. Acılar ve hastalıklardan ötürü 

üzülüyorsunuz ve ölümü düşününce dehşete düşüyorsunuz. Bir kısmı sahip oldukları şeyleri 

kaybetmekten korkuyor, diğer kısmı ise hiç sahip olmadıkları şeylere sahip olmayı istiyor. 

İnsanların bir kısmı her şeye fazlasıyla sahipken, diğer kısmında her şey eksik. Fakat bütün 

bu çabalar, tutkular, gereksinimler ve hırslı amaçlar sadece sizin maddi yaşamınızı, bedenin 

açlığını, adi tutkuları, insancıl dilekleri, sanki insan gerçekten bir ruha sahip değilmiş gibi, 

ilgilendiriyor. 

31. Dünya ve madde ruhu geçici olarak yendi, onu yavaş yavaş köle haline getirdi ve sonuçta 

insan yaşamındaki görevini boşa çıkardı. Neden gittikçe sizi üzen o açlığın, o sefaletin, 

acıların ve korkunun ruhunuzun sefaletinin ve acılarının yansıması olduğunun farkına 

varmıyorsunuz? (272, 29 – 32) 

32. Dünyanın benim sözlerime ihtiyacı vardır, milletler ve ulusların benim sevgi öğretime 

ihtiyacı vardır. Yöneticililer, bilim adamları, hâkimler ve psikolojik danışmanlar, öğretmenler 

onların hepsinin hakikatimin ışığına ihtiyacı vardır ve işte ondan dolayı bu devirde insan 

ruhunu, kalbini ve aklını aydınlatmak için geldim. (274, 14) 

33. Hâlâ gezegeniniz sevginin, erdemin ve barışın gezegeni değil. Size temiz ruhları 

yolluyorum ve insanların yaşamı günah ve ahlaksızlıkla dolu olduğu için siz onları bana 

mundar olarak geri yolluyorsunuz. 

34. Bencilliğin, intikamın ve nefret duygularının fırtınası tarafından kamçılanan ruhlar 

arasında erdemleri tek tük küçük ışıklar gibi görüyorum. İnsanlığın bana sunduğu işte bu 

meyvedir. (318, 33 – 34) 

Olgunlaşmamış İnsanlığın Ters Dünyası 

 
35. Kalbinde adalet ve yüce ruhluluk olmayan halkınızı yöneten yöneticileriniz var, çünkü 

onların zavallı amaçları güç ve zenginliktir. Kendilerini benim temsilcilerim olduğunu iddia 

edenler ve kalplerinde insan sevgisine bile sahip olmayanlar – görevlerinin en önemli yanının 

merhamet olduğunu bilmeyen doktorlar – ve adaleti intikamla karıştıran ve kanunu kötü 

amaçlar için kullanan hâkimler var. 

36. Sahtekârlığın yolundan gidenler ve içinde taşıdığı vicdanının deniz fenerine 

aldırmayanların hiçbiri kendilerine hazırlamış oldukları yargı gününden haberleri yoktur. 

36. Bazı insanlar da onlara düşmeyen görevleri zapt ettiler ve görevi yerine getirmek için 

kendiliklerinden üstlendikleri vazifeyi hatalarıyla onların kesinlikle gerekli yeteneklere sahip 

olmadıklarını ispat ettiler. 

38. Ayni şekilde Tanrı’ya hizmet etmeyen Tanrı’nın hizmetkârlarını bulabilirsiniz, çünkü onlar 

o görev için yollanmadı – milletleri yöneten insanlar ve kendi adımlarını bile yönlendirmekten 

aciz insanlar – öğretme yeteneği eksik, ışık saçmak yerine aklı karıştıran öğretmenler – bir 
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yabancının acıları karşısında kalbinde merhamet duygusu eksik ve bu merhamet yeteneğine 

sahip olanların Christus´un elçisi olduğunu bilmeyen doktorlar var. 

39. Bütün benim temel prensiplerim insanlar tarafından hasara uğratıldı, fakat şimdi onların 

bütün eylemlerini yargılama saati geldi. Bu benim yerine getireceğim yargıdır. Ondan dolayı 

size söylüyorum: Nöbet tutun ve sevgi ve af kanunumu uygulayın. (105, 16 – 19) 

40. Bu dünyaya bakın, gururlu, meydan okuyan ve bu yüzyılın nesillerini hayrete düşüren 

eserlerinden kibirli. Onların çoğunluğu ruhsal bir yaşama inanmıyor, ne de onu seviyorlar.  

Bu nedenle ne dua ediyorlar, ne de kanunlarımı uyguluyorlar. Yine de onlar memnun ve 

bilimin yardımıyla yarattıkları mucize eserlerle dolu bir dünya gösterebileceklerinden 

gururlular.  

41. Fakat insanların yüzyıllar boyunca bilimle, mücadelelerle, savaşlarla ve gözyaşlarıyla 

inşa ettikleri hayret verici dünyasını onlar kendi elleriyle ve silahlarıyla yıkacaklar. İnsanlığın 

eserlerinin geçiciliğinin ve hassaslığının bilincine varmanın zamanı çoktan yaklaşıyor. O 

eserlerde sevgi, adalet ve gerçekten mükemmelleşme isteği eksiktir. 

42. Çok yakında sizin Tanrı´sız bir hiç olduğunuzu öğreneceksiniz, ruhunuz ve bedeniniz 

arasında ahenkli bir yaşam sürdürmek için sadece benim gücümü, yaşamı ve zekâmı 

alabileceğinizi de öğreneceksiniz. (282, 9 – 11) 

43. İnsanlar geçmiş zamanlardan, ilkçağdan, yüzyıllardan ve çok uzun çağlardan söz 

ediyorlar, fakat sizi hâlâ çok küçük buluyorum. Ruhen çok az geliştiğinizi görüyorum. Benim 

gözümde dünyanız, sizin için olgunluğa ulaşmış gibi görünse de, hâlâ çocukluk çağındadır.  

44. Hayır, insanlık, olgunlaşmanın, yukarıya doğru gelişmenin, mükemmelleşmenin ve 

hayatınızın çeşitli alanlarda ilerlemenin ispatını ruhunuz göstermediği sürece, bana ister 

istemez sadece görünüşe göre büyük olan insancıl eserler sunacaksınız, ama bu eserler 

sevginin eksikliğinden olduğu ve ahlaki kapsamı olmadağı sürece, uzun sürmeyecek. (325, 

62 – 63) 

45. Şimdi ruhlar için çok önemli bir zamandır, gerçekten mücadele zamanıdır. Her şey kavga 

ve mücadele.  Bu savaş her insanın kalbinde vuku buluyor, ailelerin kucağında, kurumların 

içinde, bütün millerde ve bütün ırklarda. 

46. Sadece dünyada değil, ruhsal vadide (öbür dünyada) de savaşılıyor. Geçmiş zamanlarda 

peygamberler tarafından sembol olarak vizyon yoluyla görülen o büyük bir savaştır ve bu 

devrin peygamberleri tarafından da vizyon yoluyla görülüyor. 

47. Fakat bu savaşılacak ve her şeyi sarsacak harp, insanlık onun bir parçası ve şahidi 

olmasına rağmen, insanlar tarafından anlaşılmadı. 

48. İnsanlığın gidişatı bu günlerde hızlandı, fakat insanlık nereye gidiyor? Böyle aceleyle 

insan nereye gidiyor? Baş döndürücü yolunda mutluluğunu buluyor mu, özlediği barışa, 

kalbinin bencillikle istediği görkemli hayata ulaşıyor mu? 

49. İnsanın durmadan koşturmasıyla gerçekten ulaştığı büsbütün yorgunluk olduğunu size 

söylüyorum. Hayat yorgunluğu ve bitkinlik insan ruhuna ve kalbine karşıdır ve bu uçurum 

insanlar tarafından yaratıldı. 

50. Bu uçuruma insanlık düşecek ve bu büsbütün yorgunlukta, nefret duygularının 

kargaşalığında, eğlencelerden, tatmin olmamış güç arzusundan, günahtan ve zinadan, 

ruhsal ve insancıl kanunların çiğnenmesinden insanlığın ruhunun başına görünür bir “ölüm” 

kalbine de geçici bir “ölüm” gelecek. 
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51. Ama ben, insanın bu “ölümden” yaşama kalkmasını sağlayacağım. İnsanların dirilmelerini 

sağlayacağım. Yeni bir yaşamda yeni ideallerin yeniden doğması için çabalamasını 

sağlayacağım: ruhun özelliği ve ruhun kalıtsal niteliği olan bütün prensipleri ve erdemleri 

yeniden canlandırması için ki, onlar sizin kökeninizdir. Çünkü ruh benden oluştu, benden 

yaşam aldı, benim mükemmelliğimden içti ve inayetimle doyuruldu. (360, 6 – 8) 

 

 

XII. YARGI VE İNSANLIĞIN ARINMASI 

Bölüm 53 - Yargı Zamanı Geldi 
 

İnsanların Ektiklerinin Meyveleri 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Sevgili öğrenciler, bu zamanlar insanlığın yargı zamanıdır. Süreniz doldu öyle ki, 

suçlarınızı ödeyesiniz. Şimdi geçmişte ektiklerinizi, işlerinizin sonuçlarını ve etkilerini 

biçiyorsunuz. 

2. İnsanlara işini yapmak için bir süre verildi ve diğer bir süre de yaptıklarının hesabını 

vermek için verildi. Şu an siz yaptıklarınızın hesabını verme süresi içinde yaşıyorsunuz. 

Ondan dolayı da acı çekip hepiniz ağlıyorsunuz. Tıpkı ekme ve biçme zamanınız olduğu gibi, 

Tanrı da kanununu uygulamak için ekme ve biçme süresi tanıdı ve diğer bir süreyi de 

adaletini beyan etmek için hazırladı. 

3. Şu anda Tanrı’nın yargı zamanında yaşıyorsunuz. Acılar sizi ağlatıyor, insanlık kendisini 

gözyaşlarıyla arındırıyor, çünkü suçların telafisinden hiç kimse kaçamaz. 

4. Kaderiniz hakkında düşünmeniz gereken yargı zamanındasınız öyle ki, sizi yanıltmayan ve 

aldatmayan, bilakis barışın yoluna yönlendiren meditasyon ve ruhta gelişmeyle vicdanınızın 

sesini duyun. (11, 58 – 61) 

5. Bu insanlık için yargı zamanıdır. Her insan, her halk ve her millet ben Tanrı tarafından 

yargılanacak. Buna rağmen insanlar bunu fark etmediler, ne de hangi zamanda yaşadıklarını 

biliyorlar. Ondan ötürü size ruhen gelip ışığımı insan zekâsına yolladım ve o zekânın 

aracılığıyla sizinle kimin konuştuğunu, içinde yaşadığınız hangi devir olduğunu ve görevinizin 

ne olduğunu size beyan ettim. (51, 61) 

6. Size doğrusunu söyleyeyim: Siz “Rab´bin Günü´nü” yaşıyorsunuz, siz çoktan O´nun 

yargısı altındasınız. Yaşayanlar ve ölüler şu anda yargılanıyor, geçmişteki ve şimdiki 

eylemler bu terazide (yargı mahkemesinde) ölçülecekler. Gözlerinizi açın öyle ki, Tanrı’nın 

adaletinin her yerde kendini gösterdiğinin şahidi olun. (76 44) 

7. İlk çağdan beri size Tanrı’nın Yargı Günü´nden bahsettim ve şimdi o önceden bildirilmiş 

olan ve peygamberlerin onu bir günmüş gidi izah ettiği zaman geldi. 

8. Tanrınız´ın sözü kral sözüdür ve o söz geri alınmayacak. Bu sözün üstünden binlerce yıl 

geçmiş olması ne değiştirir? Baba’nın dileği değiştirilemez ve o dilek yerine gelmelidir. 
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9. Eğer insanlar sözüme inanmak haricinde, nöbet tutmayı ve dua etmekten anlamayı 

bilselerdi, o zaman asla o onlara sürpriz olmazdı. Fakat onlar sadakatsiz, unutkan, inançsız 

ve sınav geldiği zaman, onu ceza, intikam veya Tanrı’nın öfkesi sanıyorlar. Buna şunu 

diyorum, her sınav önceden bildirilecek öyle ki, hazırlıklı olun.  Onun için hep uyanık 

olmalısınız. 

10. Tufan, şehirlerin ateşle yıkılması, düşman saldırıları, eziyetler, salgın hastalıklar, açlıklar 

ve diğer musibetler dünyanın bütün milletlerine önceden bildirildi öyle ki, siz hazırlıklı olun ve 

o size sürpriz olmasın. Ayni şekilde bugün olduğu gibi Tanrı’nın sevgisinden hep uyanık ve 

hazırlıklı olmanız için mesajlar geldi öyle ki,  insanlar uyansın, hazırlansın ve güçlensin. (24, 

74 – 77) 

11 Size söylüyorum: Bu dünyayı çok büyük sınavların beklediği doğru olmasına rağmen, acılı 

günler kısaltılacaklar; çünkü insanların acıları öyle büyük olacak ki, bu insanların 

uyanmasına, gözlerini bana yöneltmesine ve kanunumu uygulamayı talep eden vicdanlarının 

sesini duymasını sağlayacak. 

12. Adaletim bu dünyadaki bütün kötülüklerin kökünü kurutacak. Önce her şeyi, dinleri, 

bilimleri ve sosyal kurumları inceleyeceğim ve sonra Tanrı’nın adaletinin orağı yabani otları 

kesip atacak ve buğdayları geride bırakacak. İnsan kalbinde bulduğum her iyi tohumu 

koruyacağım öyle ki, o insan ruhunda filizlenmeye devam etsin. (119, 10 – 11) 

Yargı Zamanında İnsanlığın Arınması 

 

13. İnsanlar daha ne kadar zaman gelişmek zorundalar öyle ki, benim sevgimi anlayıp 

varlığımı vicdanları yoluyla hissedebilsinler? İnsanlar onlara danışmanlık eden sesimi 

duydukları ve kanunumu uyguladıkları zaman, o materyalizm devrinin sona erdiğinin işareti 

olacak. 

14. Şimdilik insanlar, daha büyük güçlerin varlığı karşısında insanların materyalizminin çok 

küçük olduğu kanaatine varıncaya dek, çeşitli doğa güçlerinin musibetlerine uğramak 

zorundalar. 

15. Dünya sarsılacak, sular insanlığı temizleyecek ve ateş onları arındıracak. 

16. Çevresini saran her şeyle ahenk içinde yaşamayı bilmeyen insanlara doğanın bütün 

elementleri ve güçleri kendilerini dünyada hissettirecekler. 

17. Böylelikle doğa ona zarar verenleri yok etmeyi istemez; o sadece insanlar ve bütün 

yaratılanlar arasındaki ahengi arar. 

18. Yargı zamanı daha da güçlü bir şekilde görünürse, o insanların aykırı davranışları ve 

onların kanunla ahenk içinde olma eksikliğinden olduğu içindir. (40, 20 – 25) 

19. İnsanların eli Tanrı’nın yargısına yol açtı. İnsan beyninde bir fırtına kopuyor, kalbinde bir 

kasırga esiyor ve bütün bunlar doğada da kendini gösteriyor. Doğanın elementleri azdı, 

mevsimler soğuk, musibetler geliyor ve çoğalıyorlar, çünkü günahlarınız çoğaldı ve 

hastalıklara neden oluyorlar, aptal ve kendini beğenmiş bilim, Yaratan’ın belirlediği düzeni 

kabul etmiyor. 

20. Eğer ben size bunu sadece söyleseydim, ona inanmazdınız. Ondan dolayı eserlerinizin 

sonucuna kendi ellerinizle dokunabilmeniz gereklidir öyle ki, hayal kırıklığına uğramayın. 

Tam şimdi hayatınızın şu anında ektiklerinizin sonucunu görüyorsunuz. (100, 6 – 7) 

21. Bu dünyada insanların yaşamına hep sınavlar ve kefaretler eşlik etti; fakat şimdi olduğu 

gibi asla onun gelişme yolu acılarla dolu değildi, acıların kâsesi bu kadar acıyla dolu değildi. 
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22. Bu devirde insanlar olgunluk çağına gelinceye dek yaşam mücadelesine girişmek için 

beklemiyorlar. Kaç tane insan çoktan çocukluktan beri hayal kırıklıklarını, boyunduruğu, 

dayakları, engelleri ve başarısızlıkları biliyor. Size daha fazlasını söyleyebilirim: Bu devirde 

insanların acıları dünyaya gelmeden önce, yani anne karnında başlıyor. 

23. Bu devirde dünyaya gelen insanların kefaret görevi çok büyük! Fakat bu dünyada var 

olan acıların insanların eseri olduğunu unutmayın. Hayat yoluna diken ekenlerin o dikenleri 

şimdi kendileri biçmesine izin veren adaletimde daha büyük bir mükemmellik var mıdır? (115, 

35 – 37) 

24. Benim evrensel kurtuluş planını anlayamazsınız; fakat onun bir parçasını bilmenizi 

sağlıyorum öyle ki, benim eserimde payınız olsun. 

25. Sadece ben dünyanın yaşadığı zamanın anlamını bilirim. Hiçbir insan bu saatin gerçeğini 

kavrayamaz. 

26. İnsanlar, ilk zamanlardan beri durmadan kendilerini duyularını ve ruhlarını karartıncaya 

kadar lekelediler ve hasta, huzursuz ve üzgün bir yaşam yarattılar. Şimdi arınma saati çaldı. 

(274, 11 – 12)  

27. Bütün ruhlar için hasat zamanı geldi ve ondan ötürü insanlar arasında şaşkınlık 

görüyorsunuz. Ama size doğrusunu söyleyeyim, bu kargaşalıkta herkes kendi ektiğini 

biçecek. 

28. Fakat hep kanunuma karşı gelen çocuklarıma ne olacak? Doğrusu: bütün uyuyanlar ve 

talimatlarımı incelemeyenler ve dikkate almak istemeyenler fırtınaya kapılmış gibi sınavlar 

onları alaşağı edecekler. Fakat o talimatlarıma uymuş olan herkes için görev yapmaya heves 

gibi, Tanrı’nın güzel bir ödüllendirmesi gibi olacak. (310, 7) 

29. Bu zamanda kendisini yenilemeye hazır olmayan, en büyük acıları tatmak zorunda 

olacak ve bu dünyadan göçecek. Böylece kendi suçlarını telafi etmenin ve kanunla, hakikatle 

ve yaşamla barışmanın kıymetli fırsatını kaçırmış olacak. 

30. Buna karşın yerine getirilen görevlerin getirdiği barış ve hoşnutlukla ruhsal vatana (öbür 

dünyaya) göçenler, ışığımla aydınlanacaklar; fakat onlar dünyaya bir kez daha gelmesi 

gerekenlerden ise, onlar insancıl yaşama geri dönmeden önce, ben onları hazırlayacağım 

öyle ki, onlar temiz, daha da ruhen gelişmiş ve büyük bir bilgelikle yeni bir yaşama dirilsinler. 

(91, 38 – 39) 

Yargı Zamanında Tanrı’nın Sevgisi 

 

31. Acılar, içinde neyi varsa onu dünyaya döktü ve çeşitli şekilde kendini hissettiriyor. 

32. Nasıl da feci bir telaş içinde yaşıyorsun, insanlık! Nasıl bir zahmetle günlük ekmeğin için 

hamuru yoğuruyorsun! Ondan ötürü erkekler zamanından önce aşınıyor, kadınlar ise zamanı 

gelmeden yaşlanıyorlar, kızlar tam çiçekteyken soluyorlar ve çocuklar narin yaşta 

duygusuzlaşıyorlar. 

33. İçinde yaşadığınız bu zaman ıstırapların, kırgınlığın ve sınavların çağıdır. Yine de barışı 

bulmanızı, ahenge ulaşmanızı ve acıları defetmeniz istiyorum. Ondan dolayı size ruhen 

görünüp tesellinin çiğ damlası, ruhunuza şifa ve barış olan sözümü yolluyorum. 

34. Diriliş ve yaşam olan sözümü duyun. Onda imanı, sağlığı, mücadele sevincini ve yaşamı 

yeniden kazanacaksınız. (132, 42 – 45) 
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35. Bugün ruh için en önemli telafi zamanıdır. Yargı mahkemem açıldı ve herkesin eylemleri 

teraziye koyuldu. Eğer bu yargı mahkemesi ruhlar için ağır ve acılı olsa da, hâkim olarak 

sevecen Babası onlara yakındır. Şefaatçiniz Maria’nın sevgisi de etrafınızı sarar. (153, 16) 

36. Adaletim geldi, insanlık, o insanların kötülüğü ve materyalizminin ne kadar küçük 

olduğunu idrak ettirmek için insanların gururunu kıracak. 

37. Evet, halk, ışığımı görmesi ve ayağa kalkması için insanların kendi sahte büyüklüklerini 

yıkacağım öyle ki, insanlık hakikatte büyük olsun. Çünkü ışık dolu, yüce ruhlu, iyilik, güç ve 

bilgelik dolu olmanızı istiyorum (285, 15 – 16) 

38. İnsanlık beni tanımıyor, bu devirde varlığımı inkâr ediyor. Fakat ben onlara adaletimi ve 

merhametimi beyan ettiğimi tanımalarını sağlayacağım. Acı çektirmek için kamçıyla 

gelmediğimi, onları sadece lütfun yaşamına yükseltmek, sözüm ve hakikatim olan kristal gibi 

berrak suyla arıtmak istediğimi tanımalarını sağlayacağım. 

39. Dünya talimatlarımı öğrenmedi, putperestliği ve kendi fanatizmini besledi. Ondan dolayı 

şimdi büyük döküm potasını yaşıyor ve acıların kâsesinde içiyor: çünkü onu materyalizm 

benden uzaklaştırdı. (334, 29 – 39) 

40. Milletlere, ırklara, dillere ve ten rengine göre ayrılmış olan insanlık şimdi tanrısal 

ruhumdan kendi yargısını, herkese hazırlanmış sınavları, mücadeleyi, döküm potasını ve her 

insan ve her irk için hazırlanmış olan (suçlarının) kefaretini alıyor. 

41. Ama yargı mahkememin temelinde sevgi olduğunu biliyorsunuz, Baba’nın insanlara 

yolladığı sınavların sevgi sınavları olduğunu – her şeyin kurtuluşa, iyiliğe yönelttiğini 

musibetlerde görünüşte talihsizlik, felaket ve sefillik olsa da, biliyorsunuz. 

42. Bütün bunların arkasında ruhun kurtuluşu, onun kurtulması vardır. Baba hep “yitik oğul” 

benzetmesinde olduğu gibi, onu büyük bir sevgiyle kucaklamayı bekliyor. (328, 11) 

 

Bölüm 54 - Dünya Görüşleri, Dinler ve Kiliseler Arasındaki Çatışma  
 

Christus´un Barış Krallığından Önce Dünyada Ruhsal Savaşlar 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Size “İkinci Devirde” geri gelişimi önceden bildirdiğim gibi, şimdi de inançların, dünya 

görüşlerinin ve dinlerin savaşını insanlar arasında ruhaniyet krallığımın kuruluşunun yol açıcı 

işareti olarak önceden bildiriyorum. 

2. Sözüm ateşten bir kılıç gibi insanların yüzyıllar boyunca sarıldıkları fanatizmi yıkacak, 

bilgisizliğin perdesini yırtacak ve bana götüren aydınlık ve parlak yolu gösterecek. (209, 10 – 

11) 

3. Krallığımın barışı insanlar arasında sağlanması için önce inanç öğretilerinin, dinlerin ve 

ideolojilerin “savaşı” yaşanmak zorundadır ki, bu çatışmada insanların bir kısmı adımı ve 

hakikatimi diğer insanların sahte putlarıyla karşılaştıracaklar ve bir öğreti öbür öğretiyle 

çatışacak. 
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4. Bu sahte tanrıların tabanından devrilip yıkılacağı yeni mücadele, ruhsal savaş olacak ve 

gerçek sanılan her yalanın ebediyen foyası meydana çıkacak. O zaman şaşkınlığın 

kargaşalığından ve karanlıktan hakikatin parlayarak yükseldiğini göreceksiniz. (121, 40) 

5. Spiritüalizm dünya çapında dünya görüşleri, inançlar ve dini ibadetler arasında savaşa 

neden olacak. Fakat bu çatışmadan sonra bu öğretim insanlara çok ihtiyaçları olan barışı 

getirecek ve bütün ruhların üstüne tanrısal adaletimin güneşinin parlamasını sağlayacak. 

(141,11) 

6. Ben sizi hazırlıyorum ve dünya görüşlerinin kargaşalığı yüzünden ruhun iç çatışması ve 

düşüncelerin azabından kurtulabilmeniz için uyarıyorum.  

7. Çünkü insanların bütün dünya görüşleri, doktrinler, teolojiler, felsefeler ve inançlar 

sarsılacaklar ve bununla bir fırtınayı, gerçek ruhun fırtınasını sembolize edecekler. Onun 

azgın dalgaları üstünde dileğime göre yelkenle gidin ve fırtına ve karanlık geçinceye dek 

suyun üstünde kalasınız. 

8. Size bu sınavı sapasağlam geçebilmeniz için dua etmek ve sözlerimi uygulamaktan başka 

hiç bir sistem vermiyorum. Bu yolla imanınızı durmadan güçlenmiş hissedeceksiniz. 

9. O dünya görüşlerinin çatışması, inançların ve ideolojilerin çarpışması ve o meydan savaşı, 

her ibadet şeklinin ve her enstitünün temelinde birikmiş olan bütün sakatlıkların ve 

yanılgıların yukarıya çıkması için, gereklidir. 

10. Bu “fırtınadan” sonra insanların ahlaki ve ruhi temizlenmesi kendisini gösterebilecek; 

çünkü insanlar hakikatin açığa çıkmasını görecekler ve onu tanıyacaklar, içlerinde 

hissedecekler ve artık kendilerini düşlemelerle ve aldatmalarla besleyemeyecekler. 

11. Tıpkı bir insanın kendi dileğiyle ve kendisi için güneşin vücuduna yaşam için gerekli 

etkisinden faydalandığı gibi – çünkü onun ışığı, sıcaklığı ve maddi yaşama etkisini insan bilir 

– hakikatin ışığından da insanların ruhlarının sağlığı, güçlenmesi ve aydınlanması için gerekli 

olan her şeyden faydalanacaklar. 

12. O zaman insanlar tarafından hiç hissedilmemiş bir güç etkisini gösterecek, çünkü insan 

yaşamı daha da çok gerçek yaşam prensiplerine, kanunumun koyduğu normlara uyum 

sağlayacak. (323, 19 – 22) 

Dünyada Ruhsal Egemenlik İçin Mücadele 

 

13. Bu devirde dünya görüşlerinin ve inançların çatışması vardır. Herkes kendisini haklı 

görmek istiyor. Fakat bu bencillik ve çıkarcılık mücadelesinde kim haklıdır? Hakikate kim 

sahiptir? 

14. Eğer kendilerini mükemmel bir yolda olduklarına ve hakikate sahip olduklarına 

inanıyorlarsa ve ondan gurur duyuyorlarsa – size doğrusunu söyleyeyim, onlar o yolu henüz 

bilmiyorlar; çünkü insan ona alçakgönüllü olmalıdır ve diğer insanların inancının içerdiği 

hakikati kabul etmediği alçakgönüllü olmamak için yeterlidir. Fakat size çoktan “İkinci 

Devirde”: “Ne mutlu yumuşak huylu olanlara ve alçak gönüllülere!” demiştim. 

15. İnsanların inancını ve kanaatlerini yargılayan insan kendisini kurtuluştan uzaklaştırır, 

çünkü gururuyla ve düşüncesizliğiyle Tanrısına eşit olmaya çalışır. (199, 4 – 6) 

16. Bu devrin insanlığına ruhen kendimi beyan etmemle neye ulaşacağımı soruyorsunuz? 

Bunun yanıtını şöyle veriyorum: Işığa uyanmanız, ruhta gelişmeniz ve her devirde bölünmüş 

olduğunuz için birleşmeniz çabamdır. Çünkü bir kısım ruhun definelerini amaç ettiklerinde, 
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diğer kısmınız kendisini dünya zenginliklerini sevmeye verdi – spiritüalizm ve materyalizmin 

aralıksız savaşı; spiritüalistler ve materyalistler aralarında hiç anlaşamadılar. 

17. Hatırlayın: İsrail Mesih´i beklerken, O gözlerinin önünde durduğu anda, halk imanlı ve 

hakikatimi inkâr edenler olmak üzere ikiye bölündü. Bunun açıklaması basittir: Beni ruhen 

bekleyenler imanlıydılar ve beni “vücutlarının” duyularıyla bekleyenler beni inkâr ettiler. 

18. Bu her iki güç, bu mücadeleden hakikatin ışığı ortaya çıkıncaya dek, yeniden karşı 

karşıya durmak zorundadır. Mücadele şiddetli olacak; çünkü zaman ne kadar çok geçerse, 

insanlar da o kadar çok dünyevi şeyleri severler, çünkü onların bilimi ve keşifleri kendi 

krallıklarında, kendi yarattıkları dünyada yaşadığı duygusunu veriyor. (175, 4 – 6) 

19. Bugün herkes hakikati tamamen bildiğine inanıyor. Her din hakikate sahip olduğunu iddia 

ediyor. Bilim adamları hakikati bulduklarını açıklıyorlar. Size söylüyorum, hiç kimse mutlak 

hakikati bilmiyor, çünkü insan ona vahiy edilenlerin bir parçasını bile aklıyla kavramayı 

beceremedi. 

20. Bütün insanlar, hakikatin bir parçasını ve ışığın hakikatiyle karıştırdıkları yanılgıları 

içlerinde taşıyorlar. 

22. Herkes kendi dünya görüşünü kabul ettirmek istediği için bütün güçlerin çatışacağı 

mücadele yaklaşıyor. Fakat sonuçta insanların ne bir ideolojisi, ne bilimsel teori, ne de 

kendisini kabul ettiren dini bir inanç ayakta duracak, bilakis bütün iyi düşüncelerin ahenkli 

bağlantısı, bütün yüce inançlar, bütün en yüksek ruhaniyete ulaşmış ibadet şekilleri ve 

gerçek insanlığın ilerlemesine kendisini adamış bilimler ayakta kalacaklar. 

22. İnsanların düşünceleri hakkında konuşmalarına ve açıklamarına, diğer ibadet şekillerini 

ve ritüelleri toplumda göstermelerine, insanların tartışmasına ve birbirleriyle mücadele 

etmesine, bilim adamlarının en yeni teorilerini yaymalarına, her ruhta gizli varlığını sürdüren 

her şeyin ortaya çıkmasına ve kendisini beyan etmesine izin vereceğim. Çünkü orakçının 

günü  – vicdanın amansız bir orak gibi insan kalbinde var olan sahte şeyleri kökünden kestiği 

gün – yakındadır. (322, 15 – 18) 

Ruhaniyet Öğretisine Karşı Savaş 

 

23. Bu devrin din adamları, Jesus´un sembolik kurban edilişinde görev yapmak için krallar 

gibi giyiniyorlar ve adımı ve beni temsilcim olduklarını talep etmelerine rağmen, onların 

aklının şaşkın ve kalplerinin entrikaların fırtınasından ve tutkularından darmadağın duygularla 

dolu olduğunu keşfediyorum.  Peygamber olarak bir tanesi bile bu devirde insanlar arasında 

olduğumu söylemiyor. Onlar çok acı çekecekler, çünkü onlarda ruhi hazırlık yok. Jesus´un 

önünde O´nun izinden gideceğine yemin edenlerin uygulaması nerede? Elçilerimin izinden 

gidenler nerede? İlk elçilerimden olan Yuhanna´ya benzeyen veya daha sonraki elçim olan 

Pavlus´a benzeyen var mı? 

24. Ondan ötürü Usta Jesus size yeniden talimatını yeniden başlatmak için yaklaşıyor. 

Çoktan yeni Ferisilerin ve din bilginlerinin nefretle bana karşı saldırdıklarını görüyorum. Tam 

o zaman soracağım: “Öğrencilerim nerde?” Fakat gururlular, sahteler, zenginler güçlerini 

kaybetmekten korktuklarında, hakikatim yoluyla tehdit edilenler benimle yeniden alay 

edecekler ve beni kovalayacaklar ve şiddetli fırtınalar kopacak. Ama çarmıhın ağır yükü 

altında yığılan ben olmayacağım, onlara yaşam verenin (Jesus´un) kurban edilmesini 

isteyenler olacaklar. (149, 32 – 33) 

25. Materyalizmin dalgaları kükreyecek ve fırtınalı bir deniz  - acıların, çaresizliğin ve 

insanların haksızlığı karşısında korku denizi – olacak.  
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26. Sadece bir tek gemi tutkular, arzular ve nefret denizinin üstünde yelkenle gidecek ve o 

gemi kanunumun gemisi olacak. Ne mutlu, o an geldiği zaman, güçlü olanlara! 

27. Ama uyuyanların vay haline! Zayıfların vay haline! Güvenlerini dini fanatizme vermiş olan 

milletlerin vay haline, çünkü onlar azgın dalgaların kurbanı olacaklar! 

28. Ey insanlık, savaşı sezmiyor musun? Sözlerim seni kendini savunman için, zaman geldiği 

anda hazırlanmaya teşvik etmiyor mu? 

29. Işığım herkeste, fakat sadece onu dua edenler ve hazırlananlar görüyorlar. Işığım size 

önsezi, ilham, sezgi, rüyalar ve ipucu yoluyla konuşuyor. Fakat siz her ruhsal çağrı 

karşısında sağırsınız, Tanrı’nın her işareti karşısında uyuşuksunuz. 

30. Yakında sözümün gerçekleştiğini göreceksiniz ve bütün bunların gerçek olduğunun 

tanıklığını yapacaksınız. 

31. Öğretim ve benim adım bütün saldırıların ve zulümlerin hedefi olacak, hakikatin 

düşmanları size neden zulüm etmelerinin nedeni bunlar olacak. Fakat öğretim, ayağa kalkıp 

imanlarını savunanların ışıktan kılıcı olacak ve o masumların arkasında korundukları kalkan 

olacak. Adım, insanların bir kısmı tarafından kutsanarak, diğer kısmı tarafından lanetlenerek 

ağızlarda olacak,  

32. İnsanların bütün yetenekleri sınırlarını aşacak: zekâsı, duyguları, tutkuları, ruhi 

yetenekleri uyanacak ve savaşa hazır olacak. 

33. O zaman nasıl da bir şaşkınlık olacak! Bana inandıklarını sananlar onun gerçek iman 

olmadığının kanaatine varmak zorunda olacaklar! 

34. Birçok yuvalarda ve kalplerde sevginin ve ümidin ışığı sönmüş olacak. Çocuklar ve 

ergenlik yaşındaki gençler dünyadan başka bir Tanrı tanımayacaklar, ne de dünyanın 

kanunundan başka bir kanunu kabul edecekler. (300, 35 – 40) 

35. İnsanların dünyaya olan sınırsız sevgileri ve dünyevi şeylere tapmaları onları acılarla dolu 

bir başarısızlığa uğrattığının bilicine vardıkları anda, ne olacak? Onlar kaybettikleri yolu 

yeniden bulmaya, yüz çevirdikleri prensipleri ve kanunları meydana çıkarmaya çalışacaklar. 

Ve bu çabalarında doktrinler yaratacaklar, kurallar koyacaklar, felsefeler, dünya görüşleri ve 

teoriler gelişecekler. 

36. Bütün bunlar yeni ve büyük bir savaşın başlangıcı olacak – artık dünyevi güce sahip 

olmak için ahlaksız çabalamaya başvurmadan. Öldürücü silahlar artık yaşamı yok 

etmeyecek, yuvaları yıkmayacak veya kan dökmeyecek. Savaş başka türlü olacak, çünkü 

dinler o zaman yeni öğretilere ve yeni dinlere karşı savaşacaklar. 

37. Bu savaşta kim zafer kazanacak? Hiçbir din bu çatışmadan galip olarak çıkmayacak, 

tıpkı bugün içinde bulunduğunuz ( 2. Dünya Savaşı) bu öldürücü savaştan hiçbir millet zafer 

kazanmayacağı gibi.  

38. Egemenliği elde etmek için adaletim savaş hakkında hükmedecek ve sonra herhangi bir 

doktrin veya dinin kendini kabul ettirmesi için yapılan savaşta benim hakikatim yenecek. 

39. Tek ve en yüce hakikat fırtınalı bir gecede bir şimşeğin ışığı gibi parlayacak ve herkes bu 

tanrısal şimşeği bulunduğu yerde görecek. 

40. Benim mesajım herkese ulaşacak ve hepiniz bana geleceksiniz. Her şeyi gelecek 

zamanlar için hazırladım ve dileğim herkeste gerçekleşecek, çünkü ben ruhların, dünyaların, 

ırkların ve milletlerin Rab´biyim (288, 33 – 36+45) 
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Ruhun Beyanlarının ve Ruhsal Sağaltmanın Görmemezlikten Gelinmesi ve Onlara 

Karşı Savaşılması 

 

41. Ruhsal dünya, varlığına ve her yerde olmasına tanıklık etmek için insanlara daha da çok 

yaklaşacak. Her yerde yeni bir devrin başladığından ısrarla söz eden işaretler, ispatlar, 

vahiyler ve mesajlar ortaya çıkacak. 

42. Kavga olacak, uluslar arasında kızgınlık olacak, çünkü o mesajlara inanan din temsilcileri 

korku saçacaklar ve bilim o gerçekleri yalan olarak açıklayacak. 

43. Bunun üzerine basit insanlar cesaretlenip aldıkları mesajlarının hakikatini ispat etmek için 

ayağa kalkacaklar. Sağlığına - tıbbın pes ettiği – ruhsal sağaltıcılar tarafından kavuşanlar 

ayağa kalkacaklar ve onlar mucize şifaların, sonsuz bir güç ve mutlak bir bilgelikten aldıkları 

vahiylerin tanıklığını yapacaklar. 

44. Basit ve bilinmeyen insanlar arasından onların ışık dolu sözleri teologları, felsefecileri ve 

bilim adamlarını şaşırtan kadınlar ve erkekler ortaya çıkacaklar. Fakat münakaşa zirve 

noktasına ulaştığı anda ve yoksullar aşağılandığı ve onların tanıklıkları gururlu insanlar 

tarafından inkâr edildiği zaman, peygamber İlyas bilginlerden, efendilerden ve 

iktidardakilerden hesap soracak ve onları sınavdan geçirecek. 

45. O saatte sahtekârların ve ikiyüzlülerin vah haline, çünkü Mükemmel Adalet (Jesus) o 

zaman onlara aşağıya gelecek! 

46. O Yargı saati olacak. Ama birçok ruh gerçek yaşama yükselecek, birçok kalp imana 

dirilecek ve birçok göz ışığa açılacak. (350, 71 – 72) 

 

Bölüm 55 - Dünyanın ve İnsanlığın Yargı Günü Esnasında 

Temizlenmesi 
 

Tanrı’nın ve Doğanın Yargı Mahkemesi Öncesinde Uyarıcı Sesi 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. İnsanlığın üstüne çok büyük bir sınavın – öyle büyük bir sınav ki, böylesi dünya tarihinde 

yüzyıllar ve çağlar boyunca hiç görülmedi – gelmek üzere olduğunu size söyledim. 

2. İnsanların düşünüp taşınması ve kanunlarıma karşı benim akıllı kızlar benzetmemde 

olduğu gibi uyanık olması için hepinizin kalbine konuştuğumu ve size çeşitli mesajlar ve 

uyarılar gönderdiğim şimdi anlamalısınız. 

3. Milletler ve dünyanın çeşitli ulusları beni dinleyecekler mi? Kendimi bu şekilde beyan 

ettiğim bu halk beni dinleyecek mi? Onu sadece ben biliyorum; ama Baba olarak 

çocuklarımın yolunda her şeyi kurtuluşları için sunmak benim vazifemdir. (24, 80 – 81) 

4. Size doğrusunu söyleyeyim, eğer insanlar bu devirde ruhlarında neden oldukları lekeleri 

temizlemezlerse, doğa güçleri benim yargımı ve görkemimi bildirmek ve insanlığı her türlü 

pislikten temizlemek için tellal olarak gelecekler. 
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5. Ne mutlu – Yargı Günü´mün yaklaştığını anlayan – adımı öven erkeklere, kadınlara ve 

çocuklara, çünkü onlar “Rab´bin Günü´nün” geldiğini hissettiler. Çünkü onların kalpleri onlara 

kötülüğün egemenliğinin sonu yaklaştığını söyleyecek. Bunların imanları, ümitleri ve iyi 

eylemleri yoluyla kurtulacaklarını size söylüyorum. Fakat o günleri yaşayanların kaç tanesi 

Tanrı’ya küfredecek! (64, 67- 68) 

6. İlk insanların cenneti gözyaşı vadisine çevrildi ve şimdi ise o sadece kan vadisi oldu. 

Ondan dolayı öğrencilerime verdiğim vaadi yerine getirmek amacıyla geldiğim için insanlığı 

ruhi uykusundan bugün uyandırıyorum ve onları kurtarmak için sevgi öğretimi veriyorum. Bu 

devirde beyanlarıma ve sözüme eylemleriyle tanıklık etmek için belirlenmiş olan ruhları 

arıyorum. 

7. Benim tarafımdan işaretlenmiş olanlar kanunumun etrafında toplandıkları anda, yeryüzü 

ve yıldızlar sarsılacaklar ve gökyüzünde işaretler görülecek; çünkü o anda Rab´bin sesi 

dünyanın bir yanından öbür yanına kadar duyulacak ve O´nun ruhu adil ruhlarla, 

peygamberlerle ve şehitlerle birlikte, ruhsal ve maddi dünyayı yargılayacaklar. Sonra Kutsal 

Ruh´un zamanı bütün gücüne ulaşacak. (26, 43 – 44) 

7. Birçok milletler materyalizmin derin uçurumuna düştüler ve öbürleri ise düşmek üzere; 

fakat düşmelerinin getirdiği acı onların derin uykudan uyanmalarını sağlayacak. 

9. Onlar parlak bir dönemden sonra çökmüş olan ve acıların, kötü alışkanlıkların ve sefaletin 

karanlığına düşmüş olan milletlerdir. Bugün ölüme, kargaşalığa kör gibi koşan bir halk değil, 

bütün insanlıktır. 

10. Milletlerin gururuna benim adaletim musallat olacak. Ninova, Babil, Yunanistan, Roma ve 

Kartago´yu hatırlayın. Onlardan Tanrı’nın adaletinin dersini alacaksınız. 

11. Her ne zaman insanlar gücün asasını kapıp kalplerinin imansızlık, gurur ve saçma 

tutkularla dolmasına izin verdikleri anda ve böylece milletlerini yozlaşmaya sürükledikleri 

anda, onları güçlerinden mahrum bırakmak için adaletim onlara yaklaştı. 

12. Ama ayni zamanda onların önünde ruhlarının kurtuluş yolunu aydınlatan meşaleyi 

yaktım. Eğer ben insanların sınavları anında, onları kendi hallerine bıraksaydım, onlardan ne 

olurdu? (105, 45 – 47) 

13. İnsanlar ruhen uçurumdan uçuruma beni inkâr edinceye ve unutuncaya kadar – 

kendilerini inkâr etmenin doruk noktasına kadar kendi özünü ve ruhunun farkına varmamanın 

basamağına kadar – düştü. 

14. Sadece merhametim insanların bana gelmek için yolu yeniden kat etmenin getirdiği 

acıları önleyecek. Sadece ben sevgimle çocuklarımın yolunda kurtaran yolu keşfetmeleri için 

araçları hazırlayabilirim. (173, 21 – 22) 

15. Tufanın suları yeryüzünden geri çekildiği günde, Tanrı’nın insanlarla yaptığı antlaşmanın 

işareti olarak gökyüzünde barışın gökkuşağının görünmesini sağladım. 

16. Şimdi size söylüyorum: “Üçüncü Devrin” ey insanlığı, bu sınavlardan geçmiş olan ve 

kendisini arındırmış olan ayni kişisin. Yakında yeni bir kargaşalık yaşayacaksın. 

17. Ama ben benim seçtiğim halkı ve bu devirde anlatmaya çalıştığım bütün insanlığı 

uyarmak için geldim. Beni iyi dinleyin, çocuklarım: Nuh´un gemisi burada, girin, sizi davet 

ediyorum. 

18. Ey İsrail, senin için Nuh´un gemisi kanunumu uygulamaktır. Acılı günlerde ve ağır 

sınavlarda kanunlarımı uygulayan herkes geminin içinde olacak, güçlü olacak ve sevgimin 

korumasını hissedecek.  
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19. Bütün insanlığa bir kez daha söylüyorum: Nuh´un gemisi sevgi kanunumdur. İnsanları ve 

kendisini seven herkes kurtulacak. (302, 17 – 19) 

20. Hazırlanmanız için size hep zaman verdim ve sizi kurtarmak için araçları hazırladım. Size 

bir çağın veya zaman süresinin sonunda sizden hesap sormak için yargı mahkememi 

yollamadan önce, sizi uyarmakla, uyandırmakla ve pişmanlığı, iyileşmeyi ve iyiliği 

tembihlemekle size sevgimi beyan ettim. 

21. Fakat yargı zamanı geldiği anda, pişman olup olmadığınızı, hazırlanıp hazırlanmadığınızı 

veya hâlâ kötülükte ve itaatsizlikte inat edip etmediğinizi sormak için kendimi takdim 

etmedim. 

22. Yargım belirlenen saatte geldi ve gemisini zamanında inşa etmeyi beceren kurtulmuştu. 

Fakat yargı zamanı beyan edildiği zaman, alay edenler ve kurtuluşları için hiçbir şey 

yapmayanlar ölmek zorundaydılar. (323, 51) 

Kötülüğün Gücü Kırılacak 

 

23. Şimdiye dek dünyada kendisini kabul ettiren insan sevgisi değildi.  İnsanlığın 

başlangıcından beri egemen olan ve zafer kazanan şiddetti. Seven insan kötülüğün 

karşısında zayıf olan kurbandır. 

24. Kötülük krallığını genişletti ve dünyada güçlendi. Fakat tam bu devirde o güçlere 

silahlarımla karşı gelmek için geliyorum öyle ki, sevginin ve adaletin krallığı insanlar arasında 

kurulsun. 

25. Önce savaşacağım. Çünkü ruhumun barışını size vermek için savaşmam ve her kötülüğü 

yok etmem gereklidir. (33, 32 – 33) 

26. İnsanlar kendi yollarının sonuna ulaşacaklar ve ayni yolda geri dönecekler ve bu arada 

ektiklerinin bütün meyvelerini toplayacaklar – bu tek yöntemle kalplerde pişmanlık duyulur. 

Çünkü hatalarının farkına varmayan kişi onları telafi etmek için hiçbir şey yapamaz. 

27. Yeni bir dünya hazırlanıyor, yeni nesiller yakında gelecekler; fakat önce aç kurtların yok 

edilmesi gerekir öyle ki, koyunlar kurtların kurbanı olmasınlar. (46, 65 – 66) 

28. Fiziksel türden olmayan bir cüzzam dünyaya yayıldı, kalpleri kemiriyor, imanı ve 

erdemleri yıkıyor. Ruhsal paçavralarla örtülü olarak insanlar yaşamlarına devam ediyorlar ve 

hiç kimsenin bu sefaleti keşfedemeyeceğini sanıyorlar, çünkü insanlar maddenin ötesinde 

olan şeylere bakamıyorlar 

29. Fakat vicdanın saati yaklaşıyor. İster Rab´bin günü, isterse Yargı kapıda bekliyor deyin, 

hepsi aynıdır. Sonra insanların bir kısmında utanç, diğerlerinde pişmanlık görülecek. 

30. Bu içindeki yakıcı ve şiddetli sesi duyanlar, içinde yakan, yok eden ve arıtan ateşi, 

hissedecekler. Bu mahkeme ateşine ne günah ne de arınmamış olan herhangi bir şey karşı 

gelebilir. Sadece ruh ona dayanabilir, çünkü o tanrısal bir güçle donatılmıştır. İnsan vicdanın 

ateşinden geçtikten sonra, hatalarından temizlenecek ve yeniden dirilecek. (82, 58 – 59) 

31. İnsanların neden olduğu acılar bir tek kâsede toplanıp o acılara neden olanlar tarafından 

içilecek. Ve acılar karşısında hiç sarsılmayanlar, o zaman ruhlarında ve bedenlerinde 

sarsılacaklar. (141, 73) 

32. Kısa bir süre için göklerin herkes için kapanması gereklidir ve o, bir tek çığlık dünyadan 

geldiği anda, yine açılacak, çünkü insan, bütün yaratılanların Baba’sının bir tek olduğunu fark 

edecek. 
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33. Size doğrusunu söyleyeyim, kardeş kardeşi öldüren ve bencil dünyayı yargı 

mahkememin eline bırakacağım ve onlardan sevgi ve ışığın çıktığını görünceye dek, 

arıtacağım. Bugün kendi milletlerini kötülüğe sürükleyenleri, şu an her kötü alışkanlığı eken 

ve yayanları ve haksızlığın krallığını kuranları da suçlarını telafi etme görevini, ayartanlara 

karşı savaşmakla, pisliği temizlemekle ve kötülüğün ağacını kökünden söküp atmakla 

görevlendireceğim. (151, 14+69) 

34. İnsan irade özgürlüğünü kullanarak kendi gelişme yolunu kimden yaratıldığını 

unutuncaya dek, eğriltti. Ve o öyle bir noktaya geldi ki, erdem, sevgi, iyilik, barış, kardeşlik 

karakterine acayip görünüyor ve o bencilliği, kötü alışkanlıkları ve günahı en doğal ve serbest 

bir şey olarak görüyor. 

35. Yeni Sodom Şehri bütün dünyada ve yeni bir temizlik gereklidir. İyi tohum kurtarılacak ve 

ondan yeni bir insanlık oluşacak. Gözyaşları ve pişmanlıkla sulanmış olan verimli topraklara 

gelecekteki nesillerin kalbinde filizlenecek olan ve Rab´be daha yüce bir şekilde hürmet 

sunacak olan benim tohumum düşecek (161, 21 – 22) 

36. İnsanların elinin yıkım, ölüm ve savaş getirmesine izin vereceğim, ama sadece belli bir 

sınıra kadar. Bu sınırın ötesine haksızlık, ahlaksızlık, körlük ve insanların güç hırsı 

gidemeyecek. 

37. Sonra benim orağım gelecek ve dileğimin belirlediğini bilgelikle kesip atacak. Çünkü 

benim orağım bana özgü yaşamdır, sevgidir ve gerçek adalettir. (345, 91) 

38. Eskiden dünya gözyaşı vadisiydi, şimdi ise kan vadisi oldu. Yarın o ne olacak? İnsanlar 

ruhlarını ihmal ettikleri için üstünden yargı ateşinin günahı yakıp geçtiği ve sevgisiz insanların 

gururunu yıktığı savaş meydanının tüten harabeleri (olacak). 

39. Ayni şekilde bilgeliğin tapınağından bilimin tüccarları kovulacaklar, çünkü onlar hakikati 

darmadağın ettiler ve ışıkla tefecilik yaptılar. (315, 61 – 62) 

40. Büyük bir gururla büyük milletler ayağa kalkıyorlar, güçleriyle övünüyorlar, silahlarıyla 

dünyayı tehdit ediyorlar, yarattıkları sahte dünyanın hassaslığının bilincinde olmadan 

zekâlarından ve bilimlerinden gurur duyuyorlar; çünkü adaletimin hafif bir üflemesi bu sahte 

dünyanın yok olmasına yeter. 

41. Fakat kendi eserini yıkan, insanların kendi eli olacak; önceden yarattığının yıkma şeklini 

kendi aklı belirleyecek. 

42. İnsanlara sadece iyi meyveler vermiş olan insan eserlerinin uzun ömürlü olmasını 

sağlayacağım öyle ki, onlar gelecek nesillerin faydası için kullanılmaya devam edilsin. Fakat 

kötü ve bencil amaçlara hizmet eden her şey amansız yargımın ateşinde yok edilecek. 

43. Materyalist bir insanlık tarafından inşa edilmiş ve yıkılmış bir dünyanın harabesinin 

üstünde yeni bir dünya yükselecek ve onun temelleri tecrübe ve ruhsal gelişmeyi amaçlayan 

ideal olacak. (315, 55 – 56) 

Dünyanın Sonuna İşaret Eden Savaşlar, Salgın Hastalıklar, Azaplar ve Yıkımlar 

 

44. İnsanların kendisini acıların kâsesinden sonuna kadar içip bitirmekle arındırdıkları korku 

zamanında yaşıyorsunuz. Fakat kehanetleri incelemiş olanlar çoktan her yerde savaşların 

yakında patlayacağını biliyorlardı, çünkü milletler birbirlerini anlamıyorlar. 

45. Henüz bilim adamlarını şaşırtan bilinmeyen hastalıklar ve salgınlar insanlar arasında 

ortaya çıkmadı (1950´den önce). Fakat acılar insanlar arasında doruk noktasına ulaştığı 

zaman, onlar “Tanrı’nın cezası!” diye bağırmaya hâlâ güçleri olacak. Ama ben 
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cezalandırmıyorum, bedeninizi ve ruhunuzu yöneten kanunlarımdan uzaklaştığınız zaman, 

kendinizi cezalandıran sizsiniz. 

46. Eğer insanların akılsızlığı değilse, kim doğa güçlerini azdırdı ve onlara meydan okudu? 

Fakat size doğrusunu söyleyeyim, bu acılar insanların kalbinde büyümüş olan yabani otu 

kökünden çıkarıp atmaya yardım edecek. 

47. Tarlalar cesetlerle kaplı olacak, suçsuzlar da ölecekler. Onların bir kısmı ateşten, diğer 

kısmı açlıktan ve başka bir kısmı da savaşlardan ölecekler. Toprak sarsılacak, doğa güçleri 

harekete geçecek, dağlar lav püskürecekler ve denizler azacaklar. 

48. İnsanların ahlaksızlıklarını kendi özgür iradelerinin izin verdiği son sınıra kadar 

yapmalarına izin vereceğim öyle ki, kendi eylemlerinden dehşete düşüp ruhlarında gerçek 

pişmanlığı hissetsinler. (35, 22 – 26) 

49. Bilimin ağacı kasırganın etkisiyle sarsılacak ve meyveleri insanlığın üstüne düşecek. 

Eğer insan o güçlerin zincirini çözmediyse, kim çözdü? 

50. Aslında ilk insanlar da hakikate uyanmak, vicdanın ışığına uyandırılmak ve bir kanuna 

uyum sağlamak için acılarla tanıştılar. Ama bu devrin gelişmiş, bilinçli ve eğitilmiş insanı nasıl 

olur da yaşam ağacına zarar vermeye cesaret edebilir? (288, 28) 

51. Dünyada salgın hastalıklar ortaya çıkacaklar ve insanlığın büyük bir kısmı o 

hastalıklardan ölecek. Bilinmeyen ve seyrek hastalıklar karşısında bilim çaresiz kalacak. 

52. Bütün dünya yabani otlardan arındırılacak. Yargım bencilliği, nefreti, doyumsuz güç 

hırsını yok edecek. Büyük doğa fenomenleri görünecek. 

53. Milletler harabeye çevrilecek ve bölgeler ortadan kaybolacaklar. O kalbiniz için bir alarm 

olacak. (206, 22 – 24) 

Doğa ve Yeryüzü Faciaları 

 

54. İnsanlık, eğer kanlı savaşlar yapmak için kullandığın her şeyi hayırsever yardım için 

kullansaydın, varlığın Baba’nın lütuflarıyla dolu olurdu. Ama insan biriktirdiği zenginlikleri 

yıkım, acılar ve ölüm ekmek için kullandı. 

55. Bu kardeş ve Tanrı’nın çocuğu olan insanların sürdürmesi gereken gerçek yaşam 

olamaz. Böyle yaşam sizin vicdanınıza yazdığım kanunla ahenk içinde değildir. 

56. İçinde yaşadığınız yanılgının bilincine varmanız için yanardağlar patlayacaklar ve ateş 

yeraltından yabani otları yok etmek için püskürecek. Yeller azacaklar, dünya sarsılacak ve 

sular bütün bölgeleri ve milletleri harabeye çevirecek. 

57. Böylelikle doğa infialini insanlara karşı ifade edecek. İnsanlar, birbirlerini bağlayan 

çevresini saran doğayla arkadaşlık ve kardeşlik bağını çözdüğü için doğayla bağlantıları 

kopacak. (164, 40 – 42) 

58. İnsanlığın başına çok bela gelecek;  doğada radikal değişim olacak, elementler (doğa 

güçleri) zincirlerini koparacaklar: Ateş bütün bölgeleri harabeye çevirecek, azgın sular sele 

dönüşecek, denizler değişecekler. 

59. Sular altında gömülü kalmış bölgeler oluşacak ve suyun altından yeni kıtalar ortaya 

çıkacak. Birçok canlılar ölecekler ve insanlardan daha aşağı seviyedeki canlılar da ölecekler. 

(11, 77) 
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60. Doğa güçleri dünyaya saldırmak ve yeryüzünü temizlemek ve arındırmak için sadece 

saatini bekliyorlar. Bir millet ne kadar çok günahkârsa, yargım da onlara karşı çok ağır 

olacak. 

61. Bu insanlığın kalbi taştan ve sağır! Acıların kâsesinin insanlığa gelmesi gereklidir öyle ki, 

vicdanının sesini, Tanrı’nın kanununun sesini ve Tanrı’nın adaletini duysun. Bütün bunlar 

ruhun sonsuz yaşamının kurtuluşu için olmak zorundadır. Aradığım ruhtur. (138, 78 – 79) 

62. Dünyayı ve insanlığın pisliklerini temizlemiş olan tufanı ve Sodom Şehri’ne düşmüş olan 

ateşi günümüzde efsane olarak biliyorsunuz. Yine de siz bu devirde yeryüzü havanın, suyun 

ve ateşin etkisi altında sarsıldığı zaman,  insanlığın da sarsıldığını göreceksiniz. Fakat size 

yeniden kanunum olan ona binen kurtulsun diye bir Nuh´un gemisini yolluyorum. 

63. Musibetlerin geldiği saatte bana “Baba, Baba” diyenlerin hepsi beni sevmeyecekler, 

bilakis insanlara hep sevgi hizmetleri verenler sevecekler ve onlar kurtulacaklar. (57, 61 – 62)  

64. Yeryüzünü insanlığın ahlaksızlığından temizleyecek olan yeni bir tufan basacak. O sahte 

tanrıların kürsülerini devirecek, gururun ve imansızlığın kulesinin temellerinde taş üstünde 

taş bırakmayacak ve her yanlış öğreti ve her çarpık felsefeyi imha edecek. 

65. Fakat bu tufan eskiden olduğu gibi sırf sudan ibaret olmayacak; çünkü insanların elleri 

doğanın hem görülen, hem de görülmeyen bütün elementlerini kendisine karşı azdırdı. İnsan 

kendisi karar veriyor, kendisini cezalandırıyor ve yargılıyor. (65, 31) 

66. Doğa âlemi adalet diye bağıracak ve o âlem azdığı anda yeryüzünün bir kısmı yok olup 

deniz olacak ve denizler yok olup onun yerinde kıtalar ortaya çıkacak. 

68. Dua edin ki, iyi bir öğrencim gibi davranın, çünkü bu üçlü birlik ve Maria’nın ruh 

öğretisinin kalplere yayıldığı uygun bir zaman olacak. (60, 40 – 41) 

69. Yeryüzünün üçte dördü yok olacak ve sadece dörtte biri bu kargaşalıkta sağ kalanlara 

sığınak olmak üzere kalacak. Siz birçok kehanetin gerçekleştiğini göreceksiniz. (238, 24) 

70. Yanılmayın; çünkü “altıncı mühür” sona ermeden önce, büyük olaylar gerçekleşecekler: 

Yıldızlar anlamlı işaretler verecekler, dünyanın milletleri inleyecekler ve bu gezegenin üç 

parçası yok olacak ve sadece orada Kutsal Ruh´un tohumu olarak yeni bir yaşamın 

filizleneceği dünyanın bir parçası geriye kalacak. 

71. İnsanlık o zaman bir tek öğretiyle, bir tek dille ve bir tek barış ve kardeşlik bağıyla 

birleşmiş olarak yeni bir yaşam başlatacak. (250, 53) 

72. Size hak ettiğiniz ve hep çoğalttığınız ve saati geldiği zaman taşırdığınız acılardan 

bahsediyorum. 

73. Çocuklarıma asla böyle bir acıların kâsesini sunmam; ama adaletimden ötürü 

kötülüğünüzün, gururunuzun meyvesini biçmeye izin veriyorum öyle ki, bana pişmanlıkla geri 

dönün. 

74. İnsanlar, bilimleriyle onda her şeyin ahenk olduğu doğanın tapınağının kutsallığını 

bozduklarında, gücüme ve adaletime meydan okudular ve şimdi onların yargısı amansız 

olacak. 

75. Doğal güçler azacak, kozmos sarsılacak ve dünya sarsılacak. O zaman insanlarda büyük 

bir dehşet kendisini gösterecek ve onlar kaçmak isteyecekler, fakat kaçmak mümkün 

olmayacak. Azgın doğa güçlerini sakinleştirmek isteyecekler ve başaramayacaklar. Çünkü 

insanlar kendilerini suçlu hissedecekler ve cüretkârlıklarından ve aptallıklarından çok geç 

pişman olarak cezadan kaçmak için ölümü arayacaklar. (238, 15 – 17) 



349 
 

76. Eğer insanlar ruhi yeteneklerini bilselerdi, ne kadar çok acılar dindirilmiş olurdu! Fakat 

onlar en büyük acıların zamanı üstlerine gelirken, kör ve tembel olmayı tercih ettiler. 

77. Öğretim sizi aydınlatsın öyle ki, eski devirlerin peygamberlerinin insanlığa bildirdiği o 

acıları tatmayasınız. 

78. Doğanın azgın elementlerinin etkisinden kurtulmak için sadece hayatınızı düzeltmekle o 

güç veya yeteneklere kavuşabilirsiniz. Çünkü belalara ve musibetlere karşı zafer getiren 

sadece iman veya dua silah değildir: o iman ve duaya erdemli, temiz ve iyi bir yaşam eşlik 

etmelidir. (280, 14 – 15+17) 

79. Yakında dünya için büyük olaylar başlayacaklar. Dünya sarsılacak ve güneş yeryüzünü 

alazlayacak olan yakıcı ışınlarını dünyaya yollayacak. Kıtalara bir kutuptan öbür kutba kadar 

acılar musallat olacak, bütün yeryüzü temizlenecek ve şiddeti ve suçunun kefaretini 

hissetmeyen bir tek yaratık bile kalmayacak. 

80. Fakat bu büyük kargaşalıktan sonra milletler sakinleşecekler ve doğa güçleri de 

sakinleşecekler. Dünyada o “fırtınalı geceden” sonra barışın gökkuşağı görünecek ve her şey 

O´nun kanununa, dizenine ve ahengine geri dönecek. 

81. Gökyüzünü yeniden berrak ve tarlaları verimli göreceksiniz. Sular tekrar berraklaşacak ve 

deniz sakinleşecek. Ağaçlarda meyveler ve çayırlarda çiçekler olacak ve hasat çok bol 

olacak. Arınmış ve sağlıklı insanlık kendisini tekrar vakur hissedecek ve yükselişinin ve bana 

geri dönüsünün yolunu düzlenmiş olarak görecek. 

82. Herkes gelmek üzere olan yeni bir devri yaşamaya layık olmak için kökten ruhen temiz ve 

arınmış olacak. Çünkü ben yeni insanlığı sağlam temeller üstüne kurmak zorundayım. (351, 

66 – 69) 

Sevginin Adaleti ve Tanrı’nın Merhameti 

 

83. Yargı Günü’nün kendisini dünyada tamamen hissettireceği saat yaklaşıyor. Her eylem, 

her söz ve her düşünce yargılanacak. Ulusları yöneten dünyanın güçlülerinden en basit 

insanlara kadar, herkes benim tanrısal terazimde ölçülecekler. 

84. Fakat adaletimi intikamla karıştırmayın, ne de (suçların) telafisini cezayla karıştırın. 

Çünkü ben sadece ektiklerinizin meyvelerini biçmeye ve onları yemeye izin veririm öyle ki, 

onların tadından ve etkisinden iyi mi, yoksa zararlı mı olduğunu, iyilik mi yoksa kötülük mü 

ektiğinizi bilin. 

85. İnsanların kötülükleri yoluyla akıtılan masum kan, yas ve dulların, yetimlerin ve hor 

görülenlerin gözyaşları, sefalet ve açlık çekenler bunların hepsi adalet diye bağırıyorlar ve 

benim mükemmel ve sevgi dolu, ama amansız adaletim herkesin üstüne geliyor. (239, 21 – 

23) 

86. Adaletim herkesin üstüne gelecek ve her insan, tıpkı Tanrı’nın meleği Mısır’a gelip 

yargımı uyguladığı ve orada kapılarını kuzunun kanıyla işaretleyenlerin kurtulduğu gibi,  ayni 

şekilde uygulayacak. 

87. Size doğrusunu söyleyeyim, bu devirde nöbet tutan ve Kurtarıcı´nın sözüne ve vaatlerine 

inanan; size dua etmenizi öğretmek ve mükemmel bir sevgiyle kefaret yolunuzdaki görevleri 

yerine getirmeniz için kendisini kurban eden tanrısal Kuzu´ya inandığınız için, benim kanım 

sizi sevgi paltosu gibi koruyacağı için, herkes kurtulacak. (76, 6 – 7) 
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88. Eğer insanların en derinliklerinden imdat çağrısı bana yükselirse ve bana: “Babam, 

Kurtarıcımız, bize gel, geberiyoruz” dediği anda, varlığımı onlara hissettireceğim, sonsuz 

merhametimi beyan edeceğim ve onlara bir kere daha ispat edeceğim (294, 40) 

89. Alışık olduğunuz hayatınızın akışı aniden şiddetli fırtınalar tarafından değişecek. Ama 

sonra ışığın sonsuzluğunda ışınları barış, ışık ve sakinlik veren ve insan ruhunu sonsuzluk 

hakkında derin derin düşünmeye zorlayan bir yıldız parlayacak. (87, 52) 

Yargı Mahkemesinin Etkisi 

 

90. Eğer insanlar için her şey sona ermiş, ölüm zafer kazanmış veya kötülük galip gelmiş gibi 

görünüyorsa, karanlıktan bütün yaratıklar ışığa yükselecekler. Onlar ölümden gerçek yaşama 

dirilecekler ve ahlaksızlığın uçurumundan Tanrı’nın ebedi kanununu uygulamak için 

doğrulacaklar. 

91. Herkes uçurumla tanışmayacak; çünkü bazı insanlar tutkuların, hırsların ve nefretin 

savaşından uzak durmaya temkinliydiler ve yeni Sodom Şehri’nin sadece kenarında 

yaşadılar ve çok günah işlemiş olan diğer insanlar zamanında duraklayıp vaktinde pişmanlık 

ve tamamen yenilenmeyle birçok gözyaşından ve çok acılardan kurtulmuş olacaklar. (174, 53 

– 54) 

92. İnsanlığın bütün ahlaki ve maddi içyapısından “taş üstünde taş kalmayacak”. Çünkü 

böylece dünyada “yeni bir insan” görünecek. Her utanç lekesinin silinmesi, her günahın yok 

edilmesi ve sadece iyi tohumun korunması kaçınılmazdır. 

93. Varlığımın ve adaletimin ışığının parlaması bütün dünyada idrak edilecek ve o ışık 

karşısında putlar devrilecek, alışılagelmiş olan gelenekler unutulacak ve meyve vermeyen 

ritüeller bırakılacak. (292, 33 – 34)  

94. Sadece insanların kurtuluşu için bir tek kapı kalacak: O da ruhta gelişmenin kapısıdır. 

Kendisini kurtarmak isteyen, gururundan, sahte büyüklüğünden, adi tutkularından ve 

bencilliğinden vazgeçmek zorunda kalacak. 

95. İnsanların büyük savaşta içmek zorunda oldukları kâse çok acılarla dolu olacak. Yine de 

size söylüyorum; ne mutlu o kâseden içip arınmış bir insan olarak dünyayı terk edenlere! 

Çünkü onlar başka bir vücutla dünyaya geldikleri zaman, onların (dünyaya getirdikleri)  

mesajı ışık, barış ve bilgelikle dolu olacak. (289, 60 – 61) 

96. Henüz acılarla dolu “son çarpışmalar” ve “son fırtınalar” başlamadı. Henüz doğa 

güçlerinin hepsi ayaklanmadı, atomlar kargaşalık içinde dönüp durmadı öyle ki, her şeyden 

sonra ölümün görünümünü uyandıran letarji, yorgunluk, üzgünlük ve tiksinti kendisini belli 

etsin. 

97. Fakat hassaslaşmış olan vicdanda borazanın titreşen bir yankısının öbür dünyadan 

duyulacağını bildiren bir saat gelecek ki, o borazan iyi niyetli insanlara yaşamın krallığının ve 

barışın yaklaştığını beyan edecek. 

98. Borazanın her sesinde “ölüler dirilecekler” ve pişmanlık gözyaşları dökecekler ve Baba 

onları “yitik oğul” benzetmesinde olduğu gibi, uzun bir yolculuktan yorulmuş ve büyük 

savaşlardan takatsiz kalmış olan oğullarını kabul edecek ve onların ruhlarını sevgi 

öpücüğüyle mühürleyecek. 

99. O “günden” itibaren insanlar savaştan tiksinecekler. Onlar nefret ve garazı kalplerinden 

kovacaklar, günahın peşini kovalayacaklar ve telafi ve yeniden inşa etmenin bir yaşamını 

başlatacaklar. İnsanların birçokları eskiden görmedikleri bir ışıktan ilham aldıklarını 

hissedecekler ve bir barış dünyası yaratmak için yola koyulacaklar. 
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100. O inayet devrinin, barış çağının başlangıcı olacak. 

101. Taş devri çoktan gerilerde kaldı. Bilim devri de geçecek ve sonra insanlar arasında ruh 

devri gelişecek. 

102. Yaşam kaynağı büyük gizemleri beyan edecek öyle ki, insanlar iyi bilimlerde, adalette 

ve sevgide güçlü olan bir dünya kursunlar. (235, 79 – 83) 

 

 

XIII. DÜNYANIN DEĞİŞMESİ VE MÜKEMMELLEŞMESİ 

Bölüm 56 - Zafer ve Christus´un Ruh Eserinin Takdiri 
 

Ruh Öğretisinin Tanrı’nın Elçileri Tarafından Yayılması 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Kanunum bu zamanda kurtuluşun gemisi olacak. Size doğrusunu söyleyeyim: Kötülüklerin, 

acıların ve sefaletin tufanının suları azdığı zaman, diğer milletlerin insanları bu ülkeye 

(Meksika´ya) uzun kuyruklar oluşturarak ve ruhta gelişmesinden, misafir severliğinden ve 

barışından etkilenerek gelecekler. Ve bu vahiyleri öğrendikleri ve Kutsal Ruh olarak yeni 

gelişimde konuştuklarıma inandıkları zaman, onları da “ruhen İsrailli” olarak adlandıracağım. 

2. Bu insan kitleleri arasında onları kardeşlerine benim tanrısal mesajımı götürmeleri için 

ülkelerine geri göndereceğim elçilerim olacak. 

3. Fakat herkes bu millete size getirdiğim öğretiyi tanımak için gelmeyecek, çünkü onlar o 

öğretileri ruhen alacaklar. (10,22) 

4. Hepiniz hak ettiğiniz barışa kavuşacaksınız; fakat size daha iyi zamanlar vaat ediyorum.  

5. Dünyanın arınmasından sonra ki, bu arınmanın olması gerekir, benim yolladığım insanlar, 

büyük görevler verilmiş erdemli ruhlar itaatli insanlık ailesini yaratmak için ortaya çıkacaklar. 

6. Sizden sonra öğretimin dünyada yayılıp güzel meyveler vermesine kadar dört nesil 

geçecek. (310,50) 

Tanrı’nın Yeni Sözünün Kabulü İçin Mücadele 

 

7. Bugün etrafımı küçük bir grup sarıyor, ama yarın etrafımda toplanan sayısız insan kitleleri 

olacak. Onların arasında ferisiler, ikiyüzlüler olacak ve büyük kitlelerin fikrini benim eserime 

karşı kışkırtmak için benim öğretimde hataları arayacaklar. Benim eserimi incelemeden önce 

– onların içyüzü ortaya çıkarılacak. (66, 61) 

8. Eskiden beni üç hâkim yargıladı: Hannas, Pilatus ve Herodes ve halk onların yargısını 

yerine getirdi. Şimdi size birçok insanın benim hâkimim olduğunu ve bu devirde bana ıstırap 

çektireceklerin sayısının daha da büyük olduğunu söylüyorum. 
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9. Ama insanlar kanunumdan ve öğretimden ne kadar çok iğrenirlerse, bunlar en çok zulüm 

görüp reddedildiği anda, imanlı insanların sesleri yükselecek, çünkü “İkinci Devirde” olduğu 

gibi ayni şey olmayacak; şimdi ben yalnız olmayacağım. (94, 67) 

10. Bu devirde size verdiğim sözün dünyadan yok olmuş gibi izlenimini veren kısa bir süre 

olacak. 

11. Sonra insanlar ruhsal öğretiler icat etmeye, yeni kanunlar ve teklifler öğretmeye 

başlayacaklar. Onlar kendilerini usta, elçi, peygamber ve Tanrı’nın elçisi olarak 

adlandıracaklar ve ben onların bir süre boyunca ekmelerine izin vereceğim. Onlara kendi 

tohumlarını ekmelerini sağlayacağım öyle ki, onun meyvesini biçtikleri zaman, ne ektiklerini 

öğrensinler. 

12. Zaman ve doğa güçleri onların tohumlarının üstünden geçecek ve onların adımları bu her 

insan çocuğu için yargı mahkemesi gibi olacak. 

13. Dünyanın dolandırıcılığı tanıması gereklidir öyle ki, hakikati idrak etsin. Sonra size bu 

devirde verdiğim hakikat ve yaşam esansı insanlar arasında tekrar bütün berraklığı ve 

ruhaniyeti ile dirilecek. (106, 9 – 10) 

Kutsal Ruh´un Öğretisinin Gücü 

 

14. İnsanlık için yeni bir çağ başladı; o, varlığı ruhsal yolda bütün insanların zirve noktasını 

temsil eden ışık çağıdır öyle ki, onlar uyansın, derin derin düşünsün, kendisini geleneklerin, 

fanatizminin ve yanılgılarının ağır yükünden yeni bir yaşama yükselmek için kurtarsın. 

15. Bir kısmı önce, diğer kısmı sonra, böylece yavaş yavaş bütün dinler ve tarikatlar 

görünmez tapınağa, Kutsal Ruh´un tapınağına ulaşacaklar. Bu tapınak eserimde mevcuttur, 

sonsuzluğa doğru bütün insanların ve bütün millet ve aşiretlerin beklentisiyle yükselen bir 

sütun gibi kesindir. 

16. Herkes kutsal yerimin içine dua etmek ve derin derin düşünmek için girdiği zaman, birileri 

öbürleri gibi hakikatimin idrakine muktedir olacaklar. Bir kere bu yolda zirveye ulaşıldığı 

zaman, herkes ayni kanunla birleşip ayağa kalkacak ve Babaları´na ayni şekilde ve tarzda 

hürmet gösterecek. (12, 94 – 96) 

17. Yetiştirdiğim, karanlıktan ve bilgisizlikten kurtardığım halkla birlikte geçmişte verilmiş olan 

kehanetleri gerçekleştireceğim. İspatlarım ve mucizelerim karşısında dünya sarsılacak ve 

teologlar ve kehanetlerin yorumcuları kitaplarını yakacaklar ve vahiyleri incelemek için 

kendilerini içten hazırlayacaklar. Ünvanlı kişiler, bilim adamları ve asalı taçlı insanlar öğretimi 

duymak için duraklayacaklar ve onların çoğu: “Christus, Kurtarıcı yine geldi!” diyecekler. (84, 

60) 

18. Size doğrusunu söyleyeyim, sözüm şimdiki dünyanızın karakteristik görünüşünü ve bütün 

hayatınızı değiştirecek. 

19. Bu günün devrinin insanları için dünya ve eğlenceler yaşamlarının amacıdır. Fakat 

yakında ruhu bedenden daha değerli ve bedeni giyimden daha yüce derecelendirecekler. Ve 

dünyevi görkemin peşinden koşmak yerine onlar ruhun ölümsüzlüğünü tercih edecekler. 

20. Başlangıçta fanatizm ruhsal şeyler uğruna olacak, ruhaniyete çabalamak aşırı derecede 

abartılacak; fakat sonra kalpler sakinleşecek ve ruhaniyet hakikat ve berraklıkla gelişecek. 

(82, 30 – 31) 

21. Öğretim dünyada büyük radikal değişimlere neden olacak, adetlerde ve fikirlerde büyük 

değişmeler olacak ve hatta doğada bile değişmeler görülecek. Bütün bunlar insanlık için yeni 
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bir çağın başlangıcına işaret edecek ve yakında dünyaya yollayacağım ruhlar bütün bu 

kehanetlerden bahsedecekler. Onlar sözlerimi açıklayacaklar ve bu dünyayı yenilemede ve 

yukarıya doğru gelişmede katkıda bulunmak için olayları izah edecekler. (152, 71) 

22. “Yeni bir şarkı” beni göremeyenlerin ve beni sonunda görmüş olanların ruhlarından 

kaynaklanacak, çünkü beni mükemmelliklerinde eksikliğe rağmen aradılar ve biliyorsunuz ki, 

beni arayan hep bulur. 

23. Beni inkâr edenlere, benden uzak duranlara ve adımı belli etmeyenlere, varlığımı kabul 

etmeyenlere gelince; onların gözlerini açan ve ayni şekilde hakikati görmelerini sağlayan 

sınavlar onlara yollarında nasip olacak. (292, 35 – 36) 

24. Her şeyi birlikte sürükleyen deli nehir gibi, spiritüalistlerin oluşturacağı kitlelerin seli böyle 

olacak – öyle sel ki, onu hiç kimse durduramayacak, çünkü o başa çıkılamaz olacak. Ve 

onun akışına engel olarak yolunu kesmek isteyeni akıntı alıp götürecek. 

25. Kim bu dünyada ruhların gelişmesini veya Tanrı’nın kararlarını durdurma gücüne 

sahiptir? Hiç kimse. Mutlak güç ve adaleti olan tek kişi Babanız´dır ve O her ruhun 

mükemmelliğe doğru ilerlemesini belirledi. 

26. Eğer benim tanrısal kanunlarım insanlar tarafından kısa bir zaman süresi boyunca hiçe 

sayıldıysa, sesimin yüksek sesli bir çanın sesi gibi ruhsal yaşama ölü olanlar tarafından 

duyulmasını böylece sağlayacağım. (256, 40 – 42) 

27. Eğer insanlık benim talimatımı bilirse ve onun anlamını kavrarsa, o zaman insanlar ona 

güvenecekler ve onun güvenli yol, insanlarla adaletle, sevgiyle ve saygıyla yaşamak isteyen 

herkes için kılavuz olduğu inancında güçlenecekler. 

28. Bu öğreti insanların kalbinde yer ettiği zaman, aile hayatını anne-babaları erdemde 

güçlendirerek, eşleri sadakatte, çocukları itaatte ve öğretmenleri bilgelikle doldurarak, 

aydınlatacak. O yöneticilileri yüce ruhlu yapacak ve hâkimlere gerçek adaleti uygulamak için 

ilham verecek. Bilim adamları kendilerini aydınlanmış hissedecekler ve bu ışık onlara 

insanlığın iyiliği ve ruhi gelişmesi için büyük gizemleri beyan edecek. Böylece yeni bir barış 

ve ilerleme çağı başlayacak. (349, 35) 

Dünyada Christus´un Gelişinin Farkına Varılması 

 

29. İnsanlık, uçurumun en derin noktasına düştüğü anda ve mücadelelerden yorgun ve 

acılardan kendisini kurtarmak için gücü bile kalmamışken, kendi zayıflığının derinliğinden, 

çaresizliğinden ve hayâl kırıklığından ruhtan kaynaklanan bilinmeyen bir güç çıktığını 

hayretle görecek. Kurtuluşunun saati geldiğinin bilincine vardığı anda, kanatlarını açarak 

gururun, bencilliğin ve yalanın dünyasının harabelerinden yükselecek ve: “Hor görülmüş olan 

Jesus orada. O yaşıyor. Boşuna O´nu her gün her adımda öldürmeye çalıştık. O yaşıyor ve 

O bizi kurtarmak ve bütün sevgisini bize hediye etmek icin geliyor” diyecek. (154, 54) 

30. Size doğrusunu söyleyeyim, eskiden içinde doğduğum sefalete kralların bile hayret ettiği 

gibi, bu devirde de insanlar ayni şekilde size sözlerimi iletmek için seçtiğim sade tarzı 

duyduklarında, hayret edecekler. (307, 52) 

31. Şu anda insanlık hazırlık safhasında bulunuyor. İnsanların farkında olmadan kendisini 

belli eden adaletimdir. Çünkü gururlarıyla kibirli materyalizmleriyle hayatlarındaki bütün 

önlenmesi imkânsız olayların tesadüf olduğunu sanıyorlar. 

32. Ama yakında seslenişim kalplere kadar ulaşacak ve o zaman onlar bana pişmanlıkla 

yaklaşacaklar ve onların gururları ve hatalarını affetmemi rica edecekler. 
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33. O, sahte övgüsünün, gücünün geçersizliğinin ve ideolojilerinin yanılgılarının farkına 

vardığı anda, bu insan ruhunun büyük hayal kırıklıklarından sonra, kısa bir süre kesin bir 

boşluğu yaşadığı çarmıh saati olacak. 

34. Fakat bu şaşkınlık durumu uzun sürmeyecek, çünkü o zaman benim elçilerim ortaya 

çıkacaklar ve benim yeni mesajlarımı yayacaklar. 

35. Eskiden geçmiş yıllarda öğretimin elçileri sözlerimi doğudan batıya kadar yaydıkları gibi, 

bir kere daha dünya bu devirde benim elçilerim uluslara ve yuvalara bu mesajın ışığını 

götürecekler. 

36. Şimdi bu ışığın batıdan doğuya gitmesi insanlara acayip mi görünecek? Elçilerimin benim 

adıma götürdükleri mesajı bundan dolayı kabul etmeyecekler mi? (334, 42 – 45) 

37. Beni kabul etmeyen bütün ırklar var, inatla kanunlarımdan uzaklaşan, öğretimi bilmek 

istemeyen, onu çağdışı saydığı için ona karşı gelen milletler var. 

38. Beni anlamamış olanlar dünyevi özgürlüklere inat edenlerdir. Yüce ruhluluktan değil, 

çoğunlukta iyiliği kendi çıkarları için yapan böyleleri de vardır. 

39. Fakat her millete ve her ırka adaletim ve sınavlarım hazırlandı ve onlar günden güne 

onların kalplerini ve ruhlarını sonuçta verimli yapmak için, sanki onlar ekilen tarlalarmış gibi 

ve işledikten sonra tohumu sevgimin ve adaletimin ebedi tohumunu ekmek için 

gerçekleşiyorlar. 

40. O milletler benden sevgiyle bahsedecekler, o ırklar o zaman ümitlerini bana verecekler ve 

insanlığın bütün milletlerinin ruhları sevinç şarkıları, övgü ve sevgi koroları bütün insanların 

tek Rab´bi için söylenecek. (328, 12) 

 

Bölüm 57 - Her Alanda Dönüş ve Değişim 
 

Yeni ve Derin İdrakler 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Ruhi vahiylerin insanlara ışıklı yolu açacağı zaman yaklaşıyor öyle ki, insanlar doğanın 

kucağında gizli olan gizemleri tanısınlar. 

2. Ruhumun ışığı size gerçek bilime nasıl sahip olma şeklini vahiy edecek ki, o bilim yoluyla 

insanların çevresini saran yaratıklar ve doğa güçleri tarafından kabul edilmesini ve o güçlerin 

insanlara itaat etmesini sağlayacak. Böylece benim dileğim olan insanların dünyaya egemen 

olması yerine gelecek. Fakat bu, insanların vicdanı yoluyla ruhu aydınlanmış insanlar 

bedenin zayıflıklarına gücünü ve ışığını kabul ettirdiği zaman, gerçekleşecek. (22,19) 

3. İnsanların ruhun önemini kavrayacakları gün çoktan yaklaştı, çünkü kendisini imanlı sanan 

birçok insan inanmıyor ve gördüğünü sanan diğer insanlar ise görmüyorlar. Fakat onlar bir 

kere hakikati idrak ettikleri zaman, başka bir dünyaya ait olan bir özü ( Burada ruh 

kastediliyor.) bu dünyanın meyveleriyle beslemenin çocuksu, adaletsiz ve mantıksız 

olduğunun farkına varacaklar. 
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4. Sonra ışığı dinlerde arayacaklar ve kendi ruhi korkularıyla ve ıstıraplı hakikati bulma 

arzularıyla yanlış öğretileri yok edecekler ve çeşitli ibadetlerde buldukları bütün baştan 

savma ve yüzeysel olan şeyleri tanrısal bir özü buluncaya dek, ortadan kaldıracaklar. (103, 

42) 

5. İnsanlık kuşkusuz nefret, şiddet ve bencillik ekmeye devam etmekten bıkmış olacak. Her 

ekilen nefret tohumu kendisini öyle çoğaltacak ki, insanların güçleri nefretin getirdiği hasadı 

biçmeye güçleri yetmeyecek. 

6. Bu beklenmedik ve olağanüstü sonuç insanların nefes kesici ve çılgın koşularını 

engelleyecek. Ondan sonra ben sadece bencilliğin olduğu her kalpte insan sevgisini 

geliştirmekle orada mucizeler yaratacağım. 

7. İnsanlar bana tekrar bütün mükemmelliğe, bilgeliğe ve en yüce adaletime hak 

tanıyacaklar. Jesus´un: “Hiçbir yaprak Baba’nın dileği olmadığı sürece dalda kıpırdamaz” 

dediğini hatırlayacaklar. Çünkü bugün dünyanın fikrine göre ağaçlardaki yapraklar, canlılar 

ve yıldızlar tesadüfen hareket ediyorlar. (71, 30) 

8. Sesimin ruhen insanlar tarafından duyulmasını sağladığım zaman, insanlar o kendisini 

özgürce ifade edememiş olmasına rağmen, içlerinde hep var olmuş olan biraz titreşim 

hissedecekler. Efendisinin sesiyle cesaretlenmiş, dik duran ve seslenişime yanıt veren o ruh 

olacak. 

9. Sonra dünyada yeni bir çağ başlayacak, çünkü siz yaşama aşağıdan bakmayacaksınız, 

bilakis ruhunuzun yükselişinin yüksekliklerinden bakacaksınız, idrak edeceksiniz ve 

hoşlanacaksınız. (321, 38 – 39) 

10) Ancak ruhu yönlendiren akıl, bilimi incelemeye ve derinleştirmeye artık neden olmadığı 

anda, bilakis ruh aklı yükseltip kılavuzluk ettiği zaman, insanlık şu an keşfedilmesi imkânsız 

görünen şeyleri keşfedecekler ve bunlar insanlık zekâsını tinselleştirdiği anda, vahiy için 

belirlendi. (295, 37) 

11. Işığın her yerde, bütün ülkelerde ve bütün kıtalarda görüneceği zamanın geleceğini size 

söyledim. O ışık insanların ruhi eğitimine göre parlayacak. Fakat o yolla yeni ve daha doğru 

bir yaratılış fikri, yeni bir ruhi evolüsyon seviyesi ortaya çıkacak. Böylece ruhi gelişmenin yeni 

bir etabı başlayacak. (200, 41) 

12. İnsanlar sevgide evrensel düşünmeyi başardıkları anda, herkes diğer insanlara daha adil 

olmak ve hizmet etmek için kendisini mükemmelleştirmeyi amaçlayacak. Her ceza korkusuna 

gerek kalmayacak, insanlar kanunları korkudan değil, kanaatlerinden ötürü uygulayacaklar. 

Ancak o zaman insanlık ruhen ve zekâ yönünden gelişmiş olacak. (291, 25) 

13. Benim tohumum insanlığı teşkil eden milletlerin kalbinde filizlendiği zaman, insanların 

hayatında kesin bir değişim olacak. İnsan, eski devirlerde insanların yaşamı, inancı, ibadeti, 

“mücadelesi” ve düşüncesi arasındaki farkı ruhaniyetli insanlarla kıyaslayacak olursa, 

insanların hayatındaki ve Tanrı’ya gösterdiği ruhi hürmetleri arasındaki fark ne kadar da 

büyük olacak.  

14. Fanatizmin, putperestliğin, materyalizmin ve saçma inanç doktrinleri devrinden taş 

üstünde taş kalmayacak. Atalarınızın ve sizin gelecek nesillere miras bıraktığı bütün 

yanılgılar yok edilecekler. İyiliğin ve gerçeğin esansı içinde olmayan her şey uzun 

sürmeyecek. Ama miras aldığınız bütün iyilikler varlığını sürdürecek. 

15. Eski devirlerden daha ruhi şekilde verilen bu öğreti, insanlar, milletler, kiliseler ve 

tarikatlar arasında kendisini iddia etmesi ve kabul edilmesi için mücadele etmek zorundadır. 
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Fakat kısa bir süre şaşkınlık biter bitmez, barış insanlara gelecek ve içinde hep muhafaza 

ettiği sözlerimin anlamını onlar keşfettiği zaman, insanlar sevinç çığlıkları atacaklar. 

16. Benim tanrılığım, (öbür dünyadaki) ruhsal yaşam ve varlığınızın amacı doğru yola 

yönlendirilecek, çünkü her insan Ustanız Jesus´un, O´nun elçilerinin ve peygamberlerin size 

benzetmelerle söyledikleri sözlerin iyi yorumcusu olacak. 

17. O anlatım tarzı insanlar tarafından biraz anlaşıldı. O talimat insanların durmadan gelişen 

ruhi ve akli kavrayış kapasitesine göre belirlenmişti. Ama insanlar her şeyi bilmek istedikleri 

için kendilerini daha da çok çelişkilere ve yanlış yorumlara bulaştırdılar, çünkü sadece ruhsal 

açıdan bakılması gereken şeyleri maddi açıdan yorumladılar. (329, 22 – 26)  

 

Tanrı’nın Yolladığı İnsanlar Tarafından Aydınlanma 

 

18. Size büyük aydınlığa kavuşmuş ruhları aranızda yaşamaları için yollamayı vaat ettim. 

Onlar dünyaya yaklaşmak, insan olarak doğmak ve büyük bir tamir görevini yerine getirmek 

için zamanı bekliyorlar. 

19. Eğer o ruhlar o zaman dünyada yaşadığı zaman, siz onlara ne öğreteceksiniz? Size 

doğrusunu söyleyeyim: Hiçbir şey! Çünkü onlar öğrenmek için değil, öğretmek için 

gelecekler. 

20. Onların çocukluktan itibaren derin düşüncelerini duyduğunuz, bilim adamları ve 

teologlarla konuştuklarını gördüğünüz anda, şaşıracaksınız. Bu arada onlar yetişkinleri 

tecrübeleriyle şaşırtacaklar ve ergenlik çağındaki gençlere doğru yolu öğretecekler. 

21. Bu ruhları kucağına alan yuvalara ne mutlu! Benim elçilerimin görevlerini yerine 

getirmelerini engelleyenlerin suçlarının kefareti ne kadar da ağır olacak! (238, 30 – 31) 

22. Dünyada yolunuzu aydınlatan ve hayatınıza sevgi eken büyük ışıkla aydınlanmış 

insanların eksik olmayacağını size bir kez daha söylüyorum. 

23. İnsanlık hep öyle insanların varlığını dünyada gördü, fakat büyük ışıkla donanmış ruhların 

ordular kadar büyüklükte dünyaya geleceği zaman geliyor. Onlar, insanların orada barışın 

nefesini aldığı ve hakikatin egemen olduğu yeni bir dünya inşa etmek için sizin yaratmış 

olduğunuz sahte dünyayı yok edecekler. 

24. Onlar insanların kötülüklerinden çok acı çekecekler. Fakat bu yeni bir şey değil, çünkü 

Tanrı’nın elçilerinin hiç biri alay ve düşmanlıktan kurtulmadı. Onlar bu dünyaya gelmek ve 

burada yaşamak zorundadırlar, çünkü dünyada onların varlığı gereklidir. 

25. Onlar gelip insanların kalplerine sevgiyle hitap edecekler. Onların sözleri Baba’nın 

adaletiyle dolu olacak, onlar ruhlarının alçakgönüllülüğün giyimini gururun, kibrin, sahte güç 

ve sahte görkemin muhteşem giysileriyle değiştiren insanların gurur ve kibirlerini iyice 

etkileyecekler. 

26. Ayağa kalkıp öfkeden titreyen parmaklarıyla elçilerime işaret edecek olanlar bu 

insanlardır. Ama bu elçilerimin geçmek zorunda oldukları sınavda dünyaya getirdikleri 

hakikatimin büyük tanıklığını yapmaya hizmet edecek. 

27. Şu anda siz insan yaşamının hangi yollarında onların görüneceğini bilmiyorsunuz. Fakat 

onların bir kısmının büyük dinlerin kucağında görüleceğini size söylüyorum. Onlar bütün 

insanların ruhi ahengi için mücadele edecekler. 
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28. Onların diğer kısmı ise bilim adamları arasından yükselecekler ve ilhamlarının 

meyveleriyle bilimin esas amacının insanların ruhen gelişmesi olduğunu, sefaleti ve yıkımı 

olmadığını gösterecekler. 

29. Böylece her yaşam alanında hizmetkârlarım ortaya çıkacaklar ve kanunumu kalplerinde 

taşıyacaklar ve sözleriyle ve eylemleriyle size bu devirde konuştuklarımı tasdik edecekler. 

(255, 43 – 47) 

İnsanların Değişimi 

 

30. Size kehanet olarak yeni bir dünya ve ruhen gelişmiş bir insanlık bildiriyorum, fakat bu 

söz yayıldığı zaman, ona inanılmayacak. 

31. Nesiller gelip geçecek, insanların gururu fırtınaları, selleri, salgın hastalıkları ve belaları 

azdıracak ve insanların ıstırap çığlıkları uzayı sarsacak. 

32. Fakat bütün bunlardan sonra dünyaya yeni gelenler kendilerini incelemeye ve ruhta 

gelişmeye başlayacaklar ve bu arada eski nesillerin onlara miras bıraktığı sonsuz tecrübe 

definesinden faydalanacaklar ve tanrısal tohum filizlenmeye başlayacak. 

33. Her ruhta tanrısal bir tohum vardır, o benden kaynaklandığı için ve tıpkı sizin çocuklarınız 

anne-babalarının simasını ve karakterlerini miras aldıkları gibi, ruhlar da sonuçta göksel 

Baba´dan miras aldıkları sevgiyi beyan edecekler. (320, 9 – 11) 

34. Yeni tufandan sonra barış sembolü ve insanlığın Rab´le yapacağı yeni antlaşma olarak 

gökkuşağı parlayacak. 

35. Ağır bir mücadeleyle karşı karşıya geleceğinizi hesaba katmalısınız, çünkü hepiniz 

silahları şöhret arzusu, nefret, dünyevi güç arzusu, azgınlık, kibir, bencillik, yalan, putperestlik 

ve fanatizm olan kötülüğün ejderhasıyla savaşmak zorundasınız. Bütün bunlar insan 

kalbinde doğmuş olan kötülüğün gücüdür, onları yeninceye dek, büyük bir cesaret ve imanla 

savaşmak zorundasınız.  

36. Tutkularınızın ejderhası ışığınızın silahlarıyla öldürüldüğü zaman, insanların gözlerinin 

önünde yeni bir dünya görünecek. O ayni dünya olmasına rağmen, yeni bir dünya; ama o 

daha güzel görünecek. Çünkü o zaman insanlar bütün eylemlerine ruhta gelişmenin idealini 

vermekle onu iyilikleri ve ilerlemeleri için kullanacaklar. 

37. İnsanların kalpleri asilleşecek, akılları aydınlanacak ve ruh varlığının tanıklığını 

yapabilecek. Bütün iyilikler gelişecekler, bütün yükseltici şeyler insanların eserlerine tohum 

olarak hizmet edecekler. (352, 61 – 64) 

38. İnsanlık uçurumun dibine kadar düştü ve duyulmak için uygun bir zamanın beklentisiyle 

vicdan ona eşlik etti. Yakında bu vicdanın sesi kendisini öyle büyük bir güçle duyuracak ki, 

şimdi onu hayal bile edemiyorsunuz. 

39. Fakat bu, insanlığı gururun, materyalizmin ve günahın uçurumundan yukarı çıkarmayı 

pişmanlığının gözyaşı selinde yıkamak için ve böylece ruhi gelişme yolunda ilerlemeye 

başlaması için, bu aşamaya getirecek. 

40. Bütün çocuklarıma destek olacağım, çünkü “ölüleri” mezarından yukarı çıkaran diriliş ve 

yaşam Ben´im.  

41. İnsanlara bugün sunduğum o yaşamda insanlar dileğimi yerine getirecekler ve Baba’nın 

dileğini yerine getirenin ne ırgat, ne de köle olduğu, bilakis Tanrı’nın çocuğu olduğu 

kanaatiyle, insanlar sevgilerinden dolayı kendi irade özgürlüklerinden vazgeçecekler. O 
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zaman sevginin ve bilgeliğin meyvesi olan gerçek mutluluk ve mükemmel barışı 

tanıyacaksınız. (79, 32) 

42. Size söylüyorum, “Üçüncü Devirde” – size imkânsız gibi görünse de – insanlığın 

yenilenmesi ve kurtuluşu zor olmayacak, çünkü insanların günahlarından arınması Tanrı’nın 

yaptığı işti. 

43. İnsanları ışığın ve hakikatin yoluna geri götüren benim sevgim olacak. Her kalbe gizlice 

giren, her ruhu okşayan, kendisini o vicdan yoluyla belli eden sevgim sert kayaları hassas 

kalplere döndürecek, materyalist insanlardan ruhta gelişmiş yaratıklar ve ıslah olmaz 

günahkârlardan iyiliğin, barışın ve iyi niyetin insanları yapacak. 

44. Hiç kimse benden daha iyi ruhunuzun gelişmesini bilmediği için size böyle konuşuyorum 

ve bugünkü insanın büyük materyalizmine, dünya sevgisine ve en büyük günahlara kadar 

gelişmiş tutkularına rağmen, sadece görünüşte “bedene” ve maddi yaşama tutkun olarak 

yaşadığını biliyorum. Biliyorum ki, sevgimin sevecen dokunuşunu ruhunda hissettiği anda, 

yükünden kurtulmak ve bilinçaltında özlediği hakikatin yolunda izimden gitmek için hemen 

peşimden gelecek. (305, 34 – 36) 

45. Nöbet tutun ve siz beni inkâr etmiş olanların, tıpkı gerçek yoldan uzaklaşanların geri 

dönüşünü göreceğiniz gibi, Tanrı’ya dönüşünün şahidi olacaksınız. 

46. Hayatlarını yıkımın elementlerine ve güçlerine adamış olan bilim adamları, yargı 

mahkemelerinin yaklaştığını hissettikleri anda, son günlerini dünyanın ahlaki ve maddi 

tamirine adamak için hakikatin yoluna geri dönecekler. 

47. Gururlarıyla benim yerimi ruhlarda almaya çabalayan diğer insanlar ise tahtlarından inip 

alçakgönüllülükle benim gibi olmaya çalışacaklar. Ve eskiden milletleri ayaklandıranlar ve 

savaşlara neden olan insanlar suçlarının farkına varıp korkuyla insanların barışı için 

çabalayacaklar. (108, 39) 

48. Işığım bütün kalplere ulaştığı zaman ve milletleri yöneten, onlara talimat veren insanlar 

ve en önemli görevleri yapan herkes vicdan olan o yüce ışık tarafından yönlendirildiklerinde 

ve ilham aldıklarında, o zaman kardeşlerinize güvenebilirsiniz, çünkü benim ışığım herkeste 

olacak ve benim ışığımda varlığım ve sevgi adaletim hükmedecek. (358, 29) 

49 Benim talimatlarım insanlık tarafından tekrar duyulacak, fakat kanunum insanlara geri 

döndüğü için değil, çünkü o hep onların ruhlarında yazılıydı. Kanunun yollarına geri dönenler 

insanlar olacak. 

50. Bu dünya, İncil’de yitik oğul benzetmesinin aynisi olacak. O oğul gibi ayni şekilde 

Babası´nın oğlunu sevgiyle kucaklamak ve onu yemek masasına oturtmak için yerinde 

beklerken bulacak. 

51. Henüz insanlığın bana geri dönüş saati gelmedi, Baba’sının yüzüne bakmak için çıplak, 

hasta ve aç kalıncaya dek, şölenlerde ve eğlencelerde harcayacağı hâlâ mirasının bir 

parçası kaldı. 

52. Dünyanın mal ve mülkünün peşinden koşan insanlara biraz “müddet” tanımak gereklidir 

öyle ki, hayal kırıklıkları mükemmel olsun ve sonuçta altın, güç, unvan ve bedenin 

eğlencelerinin onlara asla barışın ve ruhlarının huzurunu veremeyeceği kanaatine varsınlar. 

53. Vicdanın ışığında insanlığın sınav saati bütün dünya için yaklaşıyor. O zaman bilginler, 

teologlar, bilim adamları ve güçlüler, zenginler ve hâkimler topladıkları ve onları insanlığa 

yemek için verebildikleri ruhi, ahlaki ve maddi meyvelerin neden ibaret olduğunu kendilerine 

soracaklar. 
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54. Bu andan itibaren birçok insan dünyada tadını çıkardıkları itibara sahip olmalarına 

rağmen, bir şey eksik olduğu için ve ruhlarının uğradığı bu boşluğu doldurmak için sadece 

ruhsal yaşamın meyveleri onu besleyebileceği için bana geri dönecek. (173, 19 – 20 + 57 – 

58) 

55. Bugünün ruhaniyetiz ve sevgisiz insanlarından sözüm yoluyla çok kez vahiy ettiğim 

nesillerin çıkmasını sağlayacağım. Ama önce bugün kendilerini yanlış tanıyan, savaşan ve 

yıkan bu milletleri işleyeceğim. 

56. O zaman yargı mahkemem herkesin üstünden geçtiğinde ve yabani otlar kökünden 

sökülüp atıldığında, “kanında” fesatlığın, nefretin veya hasetliğin tohumunu artık taşımayan 

yeni bir insanlık oluşmaya başlayacak, çünkü onların anne-babalarının “kanı” acıların ve 

pişmanlığın eritme potasında arındı. 

57. Ben onları kabul edeceğim ve tıpkı size “İkinci Devirde” söylediğim gibi, onlara: “Dileyin, 

dileyin, size verilecek” diyeceğim. (333, 54) 

Değişmeler ve Bütün Yaşam Alanlarında Radikal Değişimler 

 

58. Maddi dünyanın, gezegenin çözülmesi yaklaşmadı, ama bu dünyanın yanılgılarının, 

günahlarının, karanlığının ve kötü biliminin sonuna öğretimin ışığı sayesinde yaklaşmasına 

neden olacağım. Ve onun harabeleri üstüne ilerlemenin ve barışın yeni bir dünyasını inşa 

edeceğim. (135, 5) 

59. İnsanlığın kısa bir süre içinde başına geleceği değişme büyük olacak. Toplumsal 

organizasyonlar, temel ilkeler, inançlar, öğretiler, adetler, kanunlar ve insan yaşamının bütün 

düzenleri temelden sarsılacak. (73, 3) 

60. İnsan ruhu dünyadaki tutsaklığından usanarak ayağa kalktığında ve materyalizmin 

zincirlerini kırdığında ve ruhun özgürlüğe kavuşmasının sevinç çığlıklarını attığı anda, 

insanlar, milletler, ırklar ve uluslar, onların hepsi Tanrı’nın çağrısına uymak zorunda 

olacaklar. (297,66) 

61. Öyle bir zaman gelecek ki, kanunumu gerçekten seven ve ruhun kanununu dünyanın 

kanunlarıyla birleştirmesini bilen insanlar, yani sonsuz gücü zaman bakımından sınırlı bir 

güçle birleştirmesini bilen insanlar,  ortaya çıkacaklar. 

62. O eski çağlarda olduğu gibi insan ruhunu köle yapmak için olmayacak, bilakis onlara 

ruhun gerçek özgürlüğü olan ışığın yolunu göstermek için olacak. 

63. Sonra ahlak ailelerin kucağına geri dönecek, eğitimin ve ruhaniyetin gerçek yerleri 

oluşacak ve örf ve adetlerinizde ruhaniyet olacak. O vicdanın sesini duyuracağı ve 

çocuklarımın benimle ruhtan ruha anlaşacağı ve ırkların birbiriyle kaynaştığı bir zaman 

olacak. 

64. Bütün bunlar çeşitli farkların ve münakaşaların yok olmasını belirleyecekler, çünkü 

dünyanız küçük olmasına rağmen, şimdiye dek bir aile olarak birlikte yaşamayı anlamadınız. 

Bana ayni şekilde hürmet etmeye muktedir değildiniz. 

65. Eski Babil sizi milletlere ve ırklara ayrılmanıza lanetledi, ama insanların kalbinde benim 

ruhsal bir tapınağımın inşa edilmesi sizi o suçun kefaretinden kurtulmanızı ve gerçekten 

birbirinizi sevmenizi sağlayacak. (87,10) 

66. Bir zaman gelecek, insanların ruhlarını geliştirme arzusu öyle büyük olacak ki, onlar var 

güçleriyle bu gözyaşı vadisini ahengin egemen olduğu bir dünyaya dönüştürmek için 
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çabalayacaklar, imkânsız olanı mümkün yapacaklar ve savaşlara engel olmak için 

fedakârlıklara ve olağanüstü zahmetlere katlanacaklar. 

67. Bu dünyayı yükseltenler, insan hayatından acıların kâsesini yok edenler, eski nesillerin 

kör iktidar hırsıyla, materyalizmiyle ve düşüncesizlikleriyle yıktıkları her şeyi yeniden inşa 

edenler, bu insanlar olacaklar. 

68. Bana gerçek ibadetin nöbetini tutan onlar olacaklar – öyle ibadet ki, fanatizmsiz ve dış 

görünüşlü faydasız kültler olmadan. Onlar insanlığa insanların kanunlarıyla ruhun kanunları 

arasındaki ahengin ve onları yerine getirmenin insanların Tanrı’ya sunabileceği en iyi ibadet 

olduğunu öğretmeye çalışacaklar. (297, 68 – 69) 

69. Ritüellerin, kilise kürsülerinin ve kilise çanlarının devri şimdi insanlar arasında sona 

eriyor. Putperestlik ve dini fanatizm son nefesini verecekler. O size durmadan bildirdiğim 

savaşın ve kargaşalığın zamanı olacak. 

70. Fırtınadan sonra bütün ruhlara esenlik geri döndüğü zaman, insanlar artık benim 

şerefime krallara layık saraylar inşa etmeyecekler, ne insan kitleleri kilise çanlarıyla 

toplanmaya çağrılacaklar, ne de kendisini büyük hisseden insanlar kitlelere egemen 

olacaklar. O ruhi yeteneklerin eşdeğerliğini getiren alçakgönüllülüğün, kardeşliğin ve 

ruhaniyetin zamanı olacak. (302,37) 

71. Bu günün zamanında iyi meyve vermeyen her ağacı kesmek için bıçkıcı aranızdadır. Bu 

büyük güreşte sadece adalet ve hakikat yenecek. 

72. Birçok kiliseler yok olacaklar, birkaçı sağlam kalacak. Onların birkaçında hakikat 

parlayacak, diğerlerinde ise dolandırıcılık sunulacak. Fakat adaletin orağı yeryüzünde her 

tohum görününceye kadar, biçmeye devam edecek. (200, 11) 

73. Bu benim talimatlarımın devamıdır, fakat insanların yorumladığı gibi zamanın sonu 

değildir. Dünya uzayda yörüngesinde dönmeye devam edecek, ruhlar dünyaya gelmeye 

devam edecekler ve hedeflerine ulaşmak için insan olacaklar. İnsanlar gelecekte de bu 

gezegende yaşamaya devam edecekler ve sadece yaşam şekli insanlar arasında değişecek. 

74. İnsan yaşamıyla ilgili değişmeler çok büyük olacaklar, öyle büyük ki, o size sanki 

dünyanın batıp yeni bir dünya doğmuş gibi gelecek. (117,14) 

75. Hepiniz ona doğru, neşeli ve barışlı bir yaşama doğru hareket ediyorsunuz, kalbinizin 

sezdiğine inandığı uçuruma ve “ölüme” değil. 

76. Ruhen gelişme zamanınız gelmeden önce, aslında çok acılar yaşamak zorundasınız. 

Fakat ne ölüm, ne de savaş, ne salgın hastalıklar, ne de açlık hayatın akışını ve bu insanlığın 

ruhen gelişmesini engelleyecek. Ben ölümden daha güçlüyüm ve ondan dolayı sizi yaşama 

geri vereceğim. Eğer ölürseniz, her ne zaman gerekliyse,  sizi dünyaya tekrar yollayacağım. 

77. Size bildirecek çok şeylerim var, sevgili insanlık, benim tanrısal bilgeliğimin kitabı hâlâ 

çok sürprizler hazırladı. (326, 54) 

 

Bölüm 58 - Christus´un Barış Krallığı ve Yaratılışın Tamamlanması  
 

Christus´un Barış Krallığında Belirleyici Güç 
 



361 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Size büyük ıstırapların zamanını beyan ettiğim gibi, şaşkınlık sona erdiği zaman, insanlar 

arasına ahenk geleceğini de söylüyorum. 

2. Kibirliler, kendisini büyük sanan sevgisiz ve adaletsiz insanlar belli bir süre öbür dünyada 

tutulacaklar öyle ki, iyilik, barış ve adalet dünyada ilerlesin ve orada ruhta gelişme ve iyi bilim 

büyüsün. (50, 39 – 40) 

3. İnsanların hayatında kötülük hep iyiliğe baskı yaptı. Ama size bir kez daha kötülüğün galip 

gelmeyeceğini söylüyorum, bilakis benim sevgi ve adalet kanunum insanları yönetecek. (113, 

32) 

4. O günlerde dünyaya insan olarak gelen ruhlar, çoğunlukta iyiliğe öyle yükümlü olacaklar ki, 

kötülüğe eğilimi olan insanlar ortaya çıktığı zaman, kötüler ne kadar güçlü olsa da, – bugüne 

nazaran tam tersine  – onlar hakikatin ışığına iyi insanların etkisiyle boyun eğmek zorunda 

kalacaklar. Çünkü ahlaksızlar, çoğunlukta oldukları için kötülükten iyiliğe baskı yapan 

kötülüğü bulaştıran ve kapsayan güç yarattılar. (292, 55) 

5. O zamanda, ah öğrenciler, yeni Yeruşalim insanların kalbinde olacak. Siz yüksek 

derecede ruhen gelişmiş olacaksınız ve ben sadece yüksek derecede gelişmiş ruhların 

dünyada doğması için onların benim mesajlarımı size getirsin diye yollamayacağım. Size 

sizin erdemlerinize ihtiyacı olan ruhları da yollayacağım ve onlar sizinle dünyada yaşadıkları 

zaman, kendi günahlarını temizleyecekler. 

6. O zamanlarda bugün size (dünyaya) temiz ruhları yollayıp sizin bana onları (günahla) 

lekelenmiş olarak geri yollamanızın tam tersi vuku bulacak. (318, 46) 

Yeni İnsan 

 

7. İnsanlar, pislikten, çamurdan ve günahtan tanrısal kanuna ve erdeme yükselecekler ve 

sevginin ve merhametin yollarında gidecekler. Ruhum her yerde hissedilecek, her göz beni 

görecek, her kulak beni duyacak ve her akıl vahiylerimi ve ilhamlarımı kavrayacak. 

8. Beceriksiz ve cahil sayılan insanlar aniden aydınlanacaklar ve benim peygamberlerime 

dönüşecekler. Onların ağzından solgun kalplere iyi gelen berrak su gibi sözler çıkacak. 

9. Peygamberler, bu suyu bilgeliğin ve hakikatin kaynağından alacaklar. O kaynak da 

Ben´im. Onda insanlar sağlık, arılık ve sonsuz yaşam bulacaklar. (68, 38 – 39) 

10. Krallığım, Babaları´na ve insanlara sevgiden ötürü çarmıhlarına sarılan iyi niyetli 

çocuklara hazırlanmış olacak. Size sözünü ettiğim bu krallık herhangi bir yerde değildir, o 

hem içinde yaşadığınız bu dünyada, hem de (öbür dünyada) ruhi yurtlarda olabilir; çünkü 

benim krallığım barıştan, ışıktan, merhametten, güçten, ahenkten oluşur ve bütün bunlara – 

sınırlı şekilde olsa da – bu yaşamda kavuşabilirsiniz. O yaşamın ruhi mükemmelliğine 

sadece içinde yaşadığınız bu dünyanın ötesinde (öbür dünyada) ulaşacaksınız. (108, 32) 

11. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar bugün ruhtan çok madde olmalarına rağmen, onlar 

yarın maddeden çok ruh olacaklar. 

12. İnsanlar ruhlarını tamamen maddeleştirmeye çalıştılar, fakat onun tamamen 

maddeleşmesine ulaşmayacaklar. Çünkü ruh pırlanta gibidir ve o çamura düşmüş olsa bile, 

onun pirlantalığı yitirilmez. (230, 54) 

13. İnsanlar, bilimlerini, güçlerini, yeteneklerini ve kalplerini dünyadaki görevlerini ve 

ödevlerini ihmal etmeden, Tanrı’nın meselesine adayacaklar. Onlar ruhları ve bedenleri için 
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şifalı olan sağlıklı sevinçlere yönlenecekler. Onlar yenilenmeleri ve özgürlükleri için 

savaşacaklar, kendilerini bulaştırmayacaklar ve ihtiyaçları olmayan şeyleri almayacaklar. O 

zaman ahlaksızlık, utançsızlık bu dünyada kaybolacak. O zaman ruh, bedene mutlak 

egemen olacak. O hâlâ bedende varlığını sürdürmesine rağmen, sevginin, kardeşliğin ve 

barışın ruhsal yaşamını sürdürecek. 

14. Bu, savaşların yok olduğu, karşılıklı saygı ve yardımseverliğin olduğu, başkalarının ve 

kendinizin hayatına artık egemen olma hakkınız olmadığını idrak ettiğiniz bir zaman olacak. 

O zaman kendi hayatınızın, çocuklarınızın, eşinizin ve bu dünyanın sahibi olmadığınızı, 

bilakis benim bütün yaratılanların sahibi olduğumu bileceksiniz. Benim çok sevilen 

çocuklarım olduğunuz için ayni şekilde benim olan her şeyin sahibi olacaksınız. 

15. Fakat bütün yaratılanların efendisi ve sahibi olmama rağmen, canlılarımı öldürmeye, 

birisini incitmeye veya ona acı çektirmeye muktedir değilim. O zaman neden bu yaşamın 

sahibi olmayanlar onlara ait olmayanları onlara egemen olmak için zapt ettiler? 

16. Bu talimatım insanlar tarafından anlaşıldığı zaman, onlar bir adım ileriye ruhen gelişmiş 

olacaklar ve bu dünya gelişmiş ruhların yurdu olacak. 

17. Siz bu gezegende bir kez daha yaşayıp yaşamayacağınızı bilmiyorsunuz. Ben o 

merhamet zamanını yaşayacak ve başka bir çağda gözyaşı, yıkım ve ölüm vadisi olmuş olan 

bu dünyayı görecek olan insanları belirleyeceğim. 

18. O kadar çok ıstırapların şahidi olmuş olan o denizler, dağlar ve çayırlar, o zaman barışın 

yurduna, öbür dünyanın kopyasına dönüşmüş olacaklar. 

19. Savaşlar bittiği anda, krallığımın size yaklaşacağını ve o zaman ruhunuzun erdemlerle 

gelişeceğini beyan ettim. Öğretim bütün ruhlarda varlığını gösterecek ve ben kendimi 

erkekler ve kadınlar yoluyla beyan edeceğim. (231, 28 – 30) 

20. Size insanlığın itaatle yükseldiği bir çağ hazırladım. Torunlarınız bu dünyaya dökeceğim 

görkemi görecekler. 

21. Çünkü size dünyevi bir cennet olarak emanet ettiğim dünyada dileğim yerine gelmek 

zorundadır ve yüksek gelişme seviyesine sahip olmuş ve mücadele etmiş olan ruhların bu 

dünyaya geleceği zaman gelecek. Tanrısal ışığım dünyayı aydınlatacak ve dünyada 

kanunum egemen olacak. (363, 44) 

Vaat Edilen Ülke ve Cennetin İnikâsı Olarak Dünya 

 

22. Bu dünyanın kutsallığı günah yoluyla bozuldu, cinayetle lekelendi ve açgözlülük ve 

nefretle kirlendi ve o arılığına yeniden kavuşmak zorundadır. Sürekli iyilikle kötülük arasında 

bir mücadele olan insan yaşamı, Tanrı’nın çocuklarının, barışın, kardeşliğin, anlayışın ve asil 

çabaların yurdu olacak. Fakat bu ideale ulaşmak için insanlar ruhi letarjilerinden uyandıran 

sınavlardan geçmek zorundalar. (169, 14) 

23. Günahın, nefretin, kötü alışkanlıkların üstüne yeni bir dünya kurmayacağım, 

yenilenmenin, tecrübenin ve pişmanlığın sağlam temelleri üstüne kuracağım ve içinizde her 

şeyi değiştireceğim. Hatta karanlıktan bile ışık çıkacak ve ölümden yaşam yaratacağım. 

24. İnsanlar dünyayı lekelemiş ve kutsallığını bozmuş olsalar bile – onlar yarın iyi 

eylemleriyle bu yurdu vaat edilen ülke olmaya layık yapacağım ki, o vaat edilen ülke olarak 

tanınacak ve ona asil görevleri yerine getirmek için gelecekler. O zaman dünyanın 

değişiminden kim şüphelenebilir? (82, 44 – 45) 
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25. Şu an Kutsal Ruh´un tapınağını inşa ediyorum. Fakat o yapıldığı zaman, toplantı yerleri, 

kiliseler hac yerleri artık olmayacak veya onlar dini sembollerle, ritüellerle ve geleneklerle 

birlikte varoluş hakkını kaybetmiş olacaklar. Sonra benim büyüklüğümü ve yanınızdaki 

varlığımı hissedeceksiniz, evreni kilise olarak ve ibadeti ise insanlara sevgi olarak fark 

edeceksiniz. 

26. Doğanın kucağından biliminizden iyiliğin yolu yapacak olan yeni idrakler 

kaynaklanacaklar, çünkü bilim Tanrı’nın sesi olan vicdan tarafından doğru yola getirilecek. 

27. Beyin artık dünyanın efendisi olmayacak, bilakis o ruh tarafından yönlendirilecek ve 

aydınlandırılacak olan ruhun elemanı olacak. (126, 35 – 36) 

28. Sonra dünya yeniden özgürlüğüne kavuştuğu zaman ve İlyas’ın ışığıyla yönlendirilerek 

bu adil ve iyi yaşama girdiğiniz zaman, burada, dünyada ebedi barış ve Baba’nın ışığına 

sevinmeniz için öbür dünyada sizi bekleyen ruhsal yaşamın inikâsını yaşayacaksınız. 

29. Fakat bütün milletlerin bir tek millet olarak nasıl birleşeceğini tıpkı İsrail halkını teşkil eden 

aşiretler gibi, sorarsanız, size diyorum: Endişelenmeyin, çünkü milletler günün birinde “çöle” 

getirildiği zaman, musibetler onları (bir tek millet olarak) örseleyecek ve bu gerçekleştiği 

zaman, bütün muhtaç kalbe göklerden “yeni man” düşecek. (160, 39) 

30. Tıpkı vaat edilen ülke İsrail halkına taksim edildiği gibi, bütün dünya da ayni şekilde 

insanlığa taksim edilecek.  Bu zamanı geldiği anda, arınmadan sonra, gerçekleşecek. Bu 

taksim etme benim dileğim olduğu için adalet ve eşitlik hükmedecek öyle ki, bütün insanlar 

birlikte bir tek eserde çalışabilsinler. (154, 49) 

31. Ahlakı ruhen gelişmeden kaynaklanan bir insanlığın ilerlemesini düşünün, dünyayı 

çocuklarına hediye eden ve kardeşçe bölüşen sınırlamasız ve devlet sınırsız bir insanlığı 

düşünün. 

32. İnsanların birbirini sevmesi ideali olan ve aradıkları bilgileri dua yoluyla alan biliminin 

vasfını düşünmeye çalışın. 

33. Ritüellere ve dıştan kültlere sığınmadan, sevginin, imanın, itaatin ve alçakgönüllülüğün 

ibadetini insanlardan yaşamları yoluyla almak benim için ne kadar çok hoşnut edici olduğunu 

düşünün. 

34. Hele bu insanlar için yaşam olacak, çünkü o yaşamda barışın nefesini alacaklar, 

özgürlüğün tadını çıkaracaklar ve sadece hakikatle kendilerini besleyecekler. (315, 57 – 58) 

35. İnsanların günahları silinecek ve her şey yepyeniymiş gibi görünecek. Berraklık ve 

bakirelik dolu bir ışık bütün yaratıkları aydınlatacak, yeni bir ahenk insanlığı selamlayacak ve 

sonra insanların ruhundan Rabbi´ne doğru O´nun o kadar uzun süre boyunca beklediği bir 

sevgi şarkısı yükselecek. 

36. Eski devirlerden beri çocukları tarafından kutsallığı bozulmuş olan toprak ana, kendisini 

yeniden en güzel bayram kıyafetleriyle süsleyecek ve insanlar artık ona “gözyaşı vadisi” 

demeyecekler, ne de onu kan ve gözyaşı tarlasına çevirecekler. 

37. Bu dünya,  insanların göksel Babaları´na alçakgönüllülük ve sevgiyle ruhlarını oradan 

sonsuzluğa yükselttiği, uzayın ortasında küçük bir kutsal yer olacak. 

38. Kanunum, çocuklarımın ruhunda ve sözüm ise onların kalbinde yazılı olacak. Ve insanlık 

eski çağlarda kötülükten zevk aldığında ve günahta mutluluk bulduğunda, artık onun iyilikten 

başka bir ideali olmayacak, ne de benim yolumda gitmekten daha büyük bir eğlence bilecek. 
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39. Fakat insanların ondan dolayı bilimden veya uygarlıktan vazgeçeceğini ve basit bir 

yaşam sürmek için ıssız vadilere ve dağlara geri çekileceklerini düşünmeyin. Hayır, o kadar 

çok ilgiyle baktığı bilim ağacının meyvesinin tadını insanlar hep çıkaracaklar. Ve onların ruhta 

gelişmesi daha büyük olduğu zaman, bilimi de büyük olacak. 

40. Fakat zamanın sonuna doğru, insanlık bütün yolu kat ettiği ve ağacın son meyvesini 

topladığı zaman, eskiden ona büyük görünen eylemlerinin acınacak durumunun farkına 

varacak ve o ruhsal yaşamı kavrayacak ve hissedecek ve o yolla Yaratan’ın eserlerine 

önceden hiç hayran olmadığı şekilde hayran olacak. İlham yoluyla o büyük vahiyler alacak ve 

onun hayatı sadeliğe, doğallığa, ruhaniyete geri dönüş olacak. O gün gelinceye dek, biraz 

zaman geçecek, ama çocuklarım onu görecekler. (111, 12 – 14)  

Yaratılışın Tamamlanması 

 

41. Bütün çocuklarımı büyük evrensel yargı mahkemesine toplayacağım vadiyi hazırlıyorum. 

Ben mükemmel bir şekilde yargılayacağım, sevgim ve merhametim insanlığı saracak ve o 

günde bütün kötülüklerinizden arınma ve şifa bulacaksınız. 

42. Eğer bugün hatalarınızın kefaretini ödüyorsanız, bırakın ruhunuz arınsın. Bu yolla her 

biriniz için hazırladığım benden mirasınızı almak için hazırlıklı olacaksınız. (237, 6) 

43. Sevgim bütün insanları ve bütün dünyaları bir birlik olarak kaynaştıracak. Benim önümde 

ırkların, dillerin ve aşiretlerin farkı yok olacak ve hatta ruhen gelişme farkı da. (60, 95) 

44. Ruhum her ruhtan yaratığa çöktü ve meleklerim uzayın her yerinde ve her şeyi düzene 

sokmak, doğru yola koymak için emrimi yerine getiriyorlar. Onlar o zaman görevlerini yerine 

getirdikleri zaman, bilgisizlik yok olacak, kötülük artık olmayacak ve sadece iyilik bu 

gezegende egemen olacak. (120, 47) 

45. Çocuklarımın kendilerini mükemmelleştirdiği bütün dünyalar uçsuz bucaksız bir bahçe 

gibidir. Bugün siz henüz narin filizler gibisiniz, ama size garanti ediyorum, talimatlarımın 

kristal gibi berrak suyu eksik olmayacak ve siz sulamayla daha da çok bilgelikte ve sevgide 

büyüyeceksiniz. Sonsuzlukta günün birinde ağaçların bol bol olgun meyveleri oluncaya dek, 

tanrısal bahçıvan kendi sevgisinin meyvelerinin tadına bakmakla kendi eserlerinden 

canlanacak. (314, 34) 

46. Mücadelenin sonunda, bütün çocuklarım ebediyen ruhsal vatanda birleştikleri zaman, 

Yaratan olarak benim sonsuz mutluluğumu, her biriniz Tanrısal esere yapıcı ve onarıcı olarak 

katılmanızın takdiri olarak, paylaşmanızı istiyorum. 

47. Ancak ruh olarak başlangıçtan beri yarattığım hiçbir şeyin kaybolmadığını, her şeyin 

bende dirildiğini, her şeyin yaşama dirildiğini ve kendisini yenilediğini keşfedeceksiniz. 

48. Eğer birçok yaratık uzun zaman boyunca yanıldıysa; eğer birçokları yaşam eserleri 

yerine, yıkıcı eserler yaptılarsa, böylece onların yanılgı zamanının sadece geçici olduğunu 

keşfedeceksiniz ve onların eserleri ne kadar kötü olsa da, sonsuz yaşamda telafi edilecek ve 

onlar benim sürekli yaratıcı eylemlerimin elemanlarına dönüştürülecekler. 

49. İnsanların yeryüzünde geçirdiği birkaç yüzyıl süren günah ve karanlık ne ki, eğer onu siz 

sonsuzlukla, gelişmenin zamanıyla ve sonsuz barışla kıyaslarsanız? Siz irade özgürlüğünüz 

yüzünden benden uzaklaştınız ve vicdanınızın yönlendirmesiyle bana geri döneceksiniz. 

(317, 17 – 20) 

50. Bu dünya ebedi değil, ne de onun ebedi olmaya ihtiyacı vardır. Bu yurt, şimdi sahip 

olduğu varlık gerekçesinin amacına artık ulaştığı zaman, yok olacak. 
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51. Ruhunuzun artık bu yaşamın verdiği derslere ihtiyacı olmadığı anda, onu diğer bir daha 

yüksek dünyada, daha yüce dersler beklediği için, o zaman bu yaşam kavgasında 

kazandığınız idrakın ışığıyla: Şimdi nasıl bir berraklıkla bu yaşamın tersliklerinin sadece daha 

iyi anlamak için ihtiyacım olan tecrübe ve dersler olduğunu kavrıyorum, diyeceksiniz. Acılar 

beni ezdiğinde, “günlük iş” bana ne kadar da uzun göründü. Şimdi her şey geçtiği için, 

sonsuzluk karşısında ne kadar da kısa ve geçici görünüyor! (230, 47) 

52. En büyük yıldızdan gözünüze görünmesi hemen hemen hiç mümkün olmayan yaratıklara 

kadar bütün yaratılanların cizyesini aldım. 

53. Her şey gelişmek zorundadır, her şey kendi yolunda gider, her şey ilerliyor, her şey 

değişiyor ve yukarıya doğru gelişiyor ve mükemmelleşiyor. 

54. O mükemmelliğin zirvesine ulaştığı zaman, benim ruhi gülümseyişim uzayda sonsuz 

seher vakti gibi olacak ki, oradan her hata, bütün sefillik, acılar ve her kusurluluk yok olacak. 

(254, 28)  

Yeniden Tamir Edilmiş Olan Yaratılışın Ahengine Övgü Şarkısı 

 

55. Ruhumda hiç kimsenin o sesleri duymadığı övgü şarkısı vardır; hiç kimse onu bilmiyor, 

ne cennette, ne de dünyada. 

56. Her acı, sefillik, karanlık ve günah yok olduğu zaman, o şarkı uzayda duyulacak. 

57. O tanrısal sesler bütün ruhlarda yankı yapacaklar ve Baba ve çocukları bu ahengin ve 

mutluğunun korosunda birleşecekler. (219, 13) 

58. Kendimi sizde galip olarak yükseltmek istiyorum, içinizdeki kötülüğü yenen ve size ruhen 

haysiyetli, memnun ve huzurlu askerler olarak bakan Babanız´ı orduların kralı olarak görün. 

59. O zaman en büyük zaferde evrensel ahengin şarkısı duyulacak. O gelecek zaferde ne 

Babanız, ne de siz sevginiz yoluyla fatih olmaktan kederli olacaksınız. 

60. Bizim “mağluplar”, ruhlar olmayacak, o mağluplar kötülük, bütün karanlıklar, günahlar ve 

mükemmelleşmemek olacak. 

61. Baba’nın zaferi geride kalmış karanlıkta ve kötülükte kök salmış ruhların kurtuluşunda 

olacak. 

62. Eğer siz birisinin öbür dünyada yitik olacağına inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Eğer bir tek 

ruh bile kurtuluşa ulaşamasaydı, o zaman ben artık Tanrı olmazdım. 

63. Sizin şeytan (cin) dediğiniz ayni şekilde Tanrı’nın yarattığı ruhtan yaratıklardır. Ve eğer 

onlar hâlâ yanılgı içindeyseler, onlar da kurtuluşa kavuşacaklar. 

64. Şeytanlarda gerçek ışık ne zaman olacak? Siz, ışıklı (aydınlanmış) ruhların ordularıyla 

birlikte şeytanların bilgisizliklerine ve günahlarına karşı dualarınız, sevgi eylemleriniz ve 

merhametle savaşırsanız, o zaman (onlar da aydınlığa kavuşacaklar). 

65. Rab´bin büyük günü, Babanız’ın ve sizin mükemmel mutluluğunuz olacak. Hepiniz O´nun 

yemek masasında sonsuz yaşamın ekmeğiyle beslenirken, evrensel şölen yapılacak. (327, 

47 – 48) 

66. Görkemimin mirasçısı olduğunuzu size söylemedim mi? Sadece onların sizin olması ve 

tadını çıkarmanız için hak kazanmanız gerekir. 

67. Bütün yarattıklarım benim için değildi, bilakis çocuklarım içindi. Sadece sizin sevincinizi, 

sonsuz mutluluğunuzu istiyorum. (18, 60 – 61) 
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68. Yaratılanları canlandıran ve organizmalara can veren bütün güçler tekrar bana 

yönelecekler; dünyaları aydınlatan bütün ışık bana geri dönecek ve bütün yaratılanlara 

verilmiş olan bütün güzellikler yine Baba’nın ruhunda olacak ve o bana gelir gelmez, bütün 

ruhtan yaratıkların ve Rab´bin çocuklarının üstüne dökülecek o yaşam ruhi esansa 

dönüşecek. Çünkü ben sizi hediye ettiğim yeteneklerin mirasından mahrum etmeyeceğim. 

69. Onlar Rab´le mükemmelliğin yerinde yaşadıkları zaman, bilgelik, sonsuz yaşam, ahenk, 

sonsuz güzellik, iyilik, bütün bunlar ve daha fazlası Rab´bin çocuklarında olacak. (18, 54 – 

56) 

 

Bölüm 59 - Tanrı’nın Yeni Sözünün Yayılması İçin Görev  

 

Kitap Ciltleri, Özet Nüshaları ve Çeviriler İçin Talimat  

 

Rab şöyle diyor. 

 

 1. Bu insanlığa konuşmam gereken önceden bildirilen zamandır ve önceden söylenen 

sözlerimin gerçekleşmesiyle size verdiğim bu sözlerden kitap ciltleri oluşturmanızı istiyorum, 

sonra o ciltlerden özetler ve analizler yapın ve insanlara bildirin. (6,52) 

 2. Sözlerimden bir kitap oluşturun, onun özünü çıkarın ki, öğretimin arılığı hakkında gerçek 

bir fikriniz olsun. Konuşucularımın aktardığı sözlerde hatalar bulabilirsiniz, fakat o sözlerin 

anlamında değil.  

3. Sözümü aktaranlar her zaman hazırlıklı değillerdi. Ondan dolayı onu sadece baştan 

savma okumamanızı, onun anlamını kavramanızı söyledim öyle ki, onun mükemmelliğini 

keşfedebilesiniz. Dua ve meditasyon edin ki, anlayabilesiniz. (174, 30)  

4. Size bu sözlerimi getirdim ve onu kendi dilinizde duymanızı sağladım, fakat size daha 

sonra onu diğer dillere tercüme etme görevi veriyorum öyle ki, o herkes tarafından duyulsun. 

5. Böylece İsrail´in gerçek kulesini inşa etmeye başlayacaksınız ki, o kule bütün milletleri 

ruhen birleştirecek, Jesus´un ağzından: “Birbirinizi sevin!” diye duyduğunuz bütün insanları o 

değişmez ve ebedi tanrısal kanunda birleştirecek. (34, 59 – 60)  

6. Sözlerimden kitaplar yapıldığı zaman, bütün dünyada hatasız basılmış ve benden çıktığı 

gibi, halis olarak yayılmasını istiyorum.  

7. Sözlerimi kitaplara aktardığınız zaman, onlar insanlığı aydınlatacak olan ışık saçacaklar ve 

onların ruhi anlamı bütün insanlar tarafından hissedilip anlaşılacak. (19, 47 – 48)  

8. Size talimatlarımı emanet ediyorum öyle ki, siz onları size verdiğim şekilde insanlara iletin. 

Fakat onları öğrettiğiniz zaman, asla şiddetli tartışmayın. Bilmediğiniz bir şey hakkında karar 

vermekten kaçının, fakat halis bir önder olmak insanların ruhen gelişmesine karar vermesine 

yeter. (174, 66)  

9. Birçok insan tarafından kabul edilecek olan Sevindirici Haber´i yaymaya hazırlanın. 
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 10. Size “birçokları” diyorum, “herkes” tarafından demiyorum, çünkü bazı insanlar size 

Tanrı’nın Birinci Devirde vahiy ettiği ve Christus’un insanlara getirdiklerinin yettiğini 

söyleyebilirler.  

11. Tam o zaman benim tarafımdan hareket ettirilen ve ilham alan ağzınız, inançsız insanlara 

geçmiş devirlerde Tanrı tarafından verilmiş olan bütün hakikati idrak etmeleri için yeni 

vahiyleri bilmenin gerekli olduğunu söylesin. (292, 67)  

Tanrı’nın Yeni Sözünü Bilme Hakkı  

 

12. Ah, çok sevilen millet, dünyanın çeşitli yollarına koyulman gereklidir. Çünkü bakın, 

Meksika milletinde de birçok insan benim eserimi henüz kabul etmedi.  

13. Bakın, ruhen yoksul olmalarına rağmen, dünyada çoktan benim adıma etkinlik 

gösterdiğini iddia edenler nasıl da ayağa kalkıyorlar.  

14. Fakat Tanrınız olarak benden bolca hediyeler almış olan sizin göreviniz nedir? Öğretimi 

yaymak.  Dünyadan gizlenmemelisiniz, ne de ihtiyaçları olanlara yardımınızı esirgeyin. (341, 

16)  

15. Sizi sessizce hazırlıyorum; bundan sonra yolu açmak için yola koyulmanız gereken gün 

gelecek öyle ki, sözlerim bütün kalplere ulaşsın.  

16. O anda dünya acılarla arınmış olacak ve sözüm dünyaya artık yabancı bir dil olarak 

görünmeyecek, bilakis kalbin ve ruhun kolayca anlayabileceği ve hissedebileceği bir şey 

olarak görünecek.  

17. Size hakikatten ve sevgiden söz eden kitabı emanet ediyorum öyle ki, onu bütün 

insanlığa yayın.  

18. Dünyada bu vahye ihtiyacı olmadığı için ona gitmenize gerek olmayan hiçbir millet 

olmadığını söyleyebilirim. Hangi millet gerçekten Hristiyan olduğunu iddia edebilir – sadece 

adı Hristiyan olan değil, bilakis sevgisinden, merhametinden ve affından ötürü? Hangi millet 

ruhaniyetini ispat edebilir? Dünyanın hangi yerinde insanlar birbirlerini seviyorlar? 

Christus´un öğretisini insanlar gerçekten nerede uyguluyorlar? (124, 15 – 16)  

19. Bu mesajım tamamlandığı zaman, konuşucularım yoluyla konuşmayacağım, bilakis 

bundan sonra incelikle ruhlarda kendimi beyan edeceğim.  

20. Ama sözlerim onları duyanların kalbinde yazılıdır ve onlar bir kitapta yazılı olarak 

dünyanın halklarına ve milletlerine barış tohumu, gerçek bilginin ışığı, insanların bedenine ve 

ruhuma işkence eden her musibete karşı ilaç olarak götürülsün.  

21. Sözüm, elçilerim istedikleri zaman, kalplere ulaşmayacak, bilakis benim dileğim olduğu 

zaman. Çünkü tohumuma nöbetçilik yapan, toprağı hazırlayan ve yolu açan ben olacağım. 

Onu bilgelikle, zamanında halklara, milletlere ve ailelere ulaşmasını sağlayan ben olacağım.  

22. Kalpler bekleyiş içinde olduğu zaman, benim vaatlerimi hatırladıkları için onlar başına 

buyruk olmanın, gururun, materyalizmin ve kibrin derin rüyasından uyandıkları zaman, 

sözüm beklendiği anda, onlara yetişecek. (315, 28 – 29)  

23. Mesajımı bütün milletlere götürmeleri için halkıma araçları hazırlayacağım. Beyanlarımı 

dünyanın sonuna kadar götürmeleri için halkımın yolunda iyi niyetli insanlara rastlamasını 

sağlayacağım. (323, 75)  

24. Sizin aracılığınızla kanun yeni nesillere yeniden bildirilsin. Ondan ötürü size hazırlıklı 

olmanızı söyledim. Çünkü siz gelecek için yolu hazırlamak için geldiniz öyle ki, yeni nesiller 
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gelecekle artık putperest olmasınlar, ne de insanlığı aldatan sahte peygamberler onların 

arasından ortaya çıksın.  

25. İsrail, bütün bunları dünyaya beyan etmelisin. Çeşitli dünya görüşlerinin oluştuğu bu 

devirde, tarikatlar tarikatlara karşı gelecekler, mezhepler aralarında çatışacaklar ve sizi de 

reddedecekler.  

26. Fakat siz ışığın ve barışın çocukları olduğunuz için onlara: “Hakikat Üçüncü Antlaşma’nın 

mana içeriğindedir, onda şimdiki zamanın ve bu devirde Rab´bin gelişinin tanıklığı vardır” 

deyin.  

27. İnsanlığı bu kitaba işaret edin ve kanunlarımı uygulamakla onun hakikat olduğuna tanıklık 

yapın. (348, 42 – 43)  

Ruh Öğretisinin Yayılması İçin Direktifler  

 

28. Halk, anla: Bu “Üçüncü Devirde” tanrısal beyanların şahidi olan sizin göreviniz bu mesajı 

sadakat ve dürüstlükle yaymaktır. Siz, insanlığa Sevindirici Haber´i götürmek, tek barışa, 

gerçek ışığa ve her şeyi kapsayan kardeşliğe götüren ruhi yolu öğretmek için 

görevlendirildiniz ve seçildiniz. (270, 10)  

29. Sabırlı ve anlayışlı olun, çünkü insanlık sizi onaylamasın, eserimi, öğretimi onaylasın ve 

bu eser ebedidir. Göreviniz, sözleriniz ve eylemlerinizle insanların nasıl mükemmelliğe doğru 

bir adım atabilmelerini beyan eden mesajımı götürmektir. (84,11)  

30. Sağlam yerde inşa edin öyle ki, sizde inşa ettiğim ruhaniyet ve yenilenmeyi imansızlar 

yıkmasınlar.  

31. Fakat hakikati korkudan dünyadan gizlemeyesiniz; onu dünyada aydınlık gün ışığında 

gösterin. Bu zamanda dua etmek ve beni sevebilmek için katakomplara gitmeyin.  

32. Benim hakkımda herhangi bir şekilde konuştuğunuz veya bana tanıklık yaptığınız zaman 

çekingen olmayın, çünkü o zaman insanlar kendimi size beyan ettiğimi kabul etmeyecekler, 

hastaların ve yardıma muhtaçların sürüsünün şifa bulduğundan ve acıları dindiğinden 

şüphelenecekler, onlar imanınızı güçlendirmek için yarattığım mucizeleri inkâr edecekler.  

33. Size talimatlarımın kitabını bırakacağım öyle ki, siz dünyaya: “Bakın, Usta Jesus´un 

miras olarak bıraktığı, işte burada!” deyin. Ve doğrusu, kaç kişi sözümü duyduklarında, 

inanacaklar ve kaç tane günahkâr kendisini yenileyecek!  

34. Bütün talimatlarıma sıkı sıkıya sarılın öyle ki, hayatınızda sınavlar sizi hazırlıksız 

yakalamasın. (246, 69 – 70)  

35. Ne kadar çok öğreti, ne kadar çok Tanrı’ya hürmet şekli ve ne kadar çok ruhaniyet ve 

insan yaşamı hakkında yeni tasavvurlar bulacaksınız. Onları kavrayıp değerlendirmekten 

anlarsanız, her biri size iyi ve doğru bir parçasını ve diğeri hakikatten uzak yanılgı içeren 

parçası gösterecek; o da adalet, sevgi ve mükemmelliktir.  

36. Yanlışlık ve bilgisizlik veya kötülüğü keşfettiğiniz yerde, öğretimin özünü yayın, çünkü o 

benim olduğu için pislik veya yanılgı içermemelidir.  

37. Benim talimatım mutlak, geniş kapsamlı ve mükemmeldir. (268, 50 – 60)  

38. Size emanet ettiğim bu tohumu samimiyetle ekenlerin yollarında barışla gideceklerini size 

hemen söylüyorum. Çalındığı zaman kapalı kalan kapılar size açılacaklar ve saldırıya 

uğramalarına rağmen, asla mücadelede mağlup gelmeyecekler, çünkü onların erdemleri 

bütün sınavları atlatmayı sağlayacak.  
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39. Vicdanlarının sesini duymazlıktan gelenler, sözlerime itaat etmeyenler ve bana ihanet 

edenler düşmanlarının ellerine bırakılacaklar, huzursuz yaşayacaklar ve ölüm korkusu 

hissedecekler. (252, 24 – 25)  

40. Halk, savaşlar dünyada sona ermeden, bugün onun henüz nasıl olacağını bilemeseniz 

de, benim sevgi kanunum bütün insan ruhlarını etkilesin.  

41. Ruhsal ışığın bu mesajı insanlara ayni şekilde ulaşacak; fakat bu ancak, siz güçlendiğiniz 

zaman, gerçekleşecek.  

42. Eğer birisi, bu eserin hakikat olduğu kanaatinde değilse, ona hakikat demeye cesaret 

etmesin, çünkü o zaman size hiç kimse inanmayacak. Ama inancınız kesin, kanaatiniz 

samimiyse, bütün kalplere Sevindirici Haber´i götürmeye hiç kimse engel olamayacak. (287, 

52 – 53) 

 

Bölüm 60 - Christus´un Ruhuyla Etkinlik 
 

Yeni Öğrencilerin Gerekli Erdemleri ve Yetenekleri 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Görevinizi bu dünyada yerine getirmek için bir yolu açmak size ne kadar zor görünüyor. 

Fakat size onun zor olmadığını söylüyorum, çünkü insanlık benim mesajımı almaya 

hazırlandı. 

2. Güçlüler kanunuma inancın her şeyi yendiğini gösterirken, her devirde zayıflar mücadele 

karşısında cesaretlerini kaybettiler. İsrail, dünyaya hep yeni mesajları ve vahiyleri bildirmek 

için belirlendin. Ondan dolayı inanç bulup bulamayacağınızdan şüpheleniyorsunuz. 

3. Fakat tedirgin olmayın, size emanet ettiğim tohumu alın ve onu ekin. Onlar sözümün 

hakikatiyle verimli yapıldığı zaman, kaç tane verimsiz sandığınız tarlayı verimli bulacağınızı 

göreceksiniz. 

4. Kendinizi o göreve layık hissetmediğiniz için görevinizi yerine getirmeyi ihmal etmeyin. 

Size doğrusunu söyleyeyim, görevini yerine getirmeyi ihmal eden kişi, tıpkı kanuna kasten 

saygısızlık eden kişi gibi kötü davranır. 

5. Baba’nın sonuçta sizden hesap soracağını unutmayın – hem yaptığınız kötülüklerden, 

hem de yapmadığınız (iyiliklerden). Bilin ki, her iki hatanızın da ruhunuzda ıstıraplara neden 

olacağını bilin. 

6. Öğretimi yayın, insanlara sözlerim hakkında konuşun, onları sevgi eylemlerinizle ikna edin, 

beni dinlemeye davet edin ve onlar sürüyle geldikleri zaman ve kalplerinde iman alevlendiği 

zaman, onları yeni İsrail halkının çocukları olarak adlandıracağım. (66, 14 – 17) 

7. Bataklıktan, pislikten ve bencillikten hizmet yaşamına ve insanlar için aktif sevgiye kalkan 

insanları, öğretimin günahkârları yenilemek için ışık ve inayet içerdiğini örnek olarak 

göstereceğim. Bu örnek bütün kalplere sıçrayacak. 

8. Bana şahitlik edenlerden birisi kim olmak istemez? Fakat size doğrusunu söyleyeyim, eğer 

eylemleriniz gerçekten kalpten gelmezse, insanlara meyve vermeyeceksiniz ve çok kez 
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onların sizi ikiyüzlü ve sahte vaazci olarak adlandırdıklarını duyacaksınız. Ve sizin başınıza 

bunun gelmesini istemiyorum. 

9. Bilmelisiniz ki, bu devirde insanları kandırmak çok zordur. Onların ruhları uyanıktır ve onlar 

materyalizmin yanılgısına düşmüş olsalar bile, her ruhi demeç karşısında hassastırlar. Fakat 

siz çevrenizdeki insanları kandıramazsanız, o zaman Babanız´ı kandırabilir misiniz? 

10. Ustanız Jesus´un sevgisi varlığınızda yer etsin öyle ki, tıpkı O sizi affettiği gibi, 

düşmanlarınızı affedin. O zaman kalbiniz insanlar arasında kurtuluş çaresi olacak. (65, 44 – 

46) 

11. İnsanlardan korkmayın; çünkü size doğrusunu söyleyeyim: Sizin ağzınızla konuşacağım, 

sözüme sizin aracılığınızla tanıklık edeceğim ve onun yankısı dünyanın sonuna kadar 

büyüklere, küçüklere, yöneticilere, bilim adamlarına ve teologlara kadar ulaşacak. (7, 37) 

12. Size münakaşadan çekinmemeniz gerektiğini yeniden söylüyorum. İnsanlara en büyük 

doğallıkla Rab´bin size geldiğini söyleyin. 

13. Onlara çarmıhta ölenin Jesus – O´nun bedeninde Christus gizliydi, “Tanrı’nın Sözü” o 

yaşayan tapınakta yaşıyordu – olduğunu söyleyin; ama Tanrısal sevgi Christus´un yaşadığını 

ve onları Ruhsal krallığına götüren yolu çocuklarına öğretmek için ruhen geldiğini söyleyin. 

(88, 62 – 63) 

14, Tarikatların ve mezheplerin yargılarından ve alaylarından korkmayın. Kutsal kehanet 

kitaplarını ellerinde tutmalarına rağmen, onlar o kitapları doğru yorumlamayı bilmediler ve 

beni ondan ötürü beklemeyi bilmediler. Buna karşın siz, benim Kutsal Ruh olarak 

geleceğimden söz eden kehanetleri bilmiyordunuz, beni beklediniz. Şimdi “Üçüncü Devir” 

geldi, fakat insanlık Sevindirici Haber´i doğru yorumlamayı beceremedi. (33, 26) 

15. Büyük bir maddeleşme ve ruhi şaşkınlık çağında insanlığın ruhaniyete ulaşmasını nasıl 

sağlayabileceksiniz? 

16. İşinizin zor olduğunun ve mücadelenizi yerine getirmek için güçlü ve sabırlı olmanız 

gerektiğinin bilincinde olun. 

17. Kanunlarım hakkında yapılan yanlış yorumları ve Tanrı’ya sunduğunuz mükemmel 

olmayan hürmet şeklini düzeltmek için çok zahmet göstermelisiniz. 

18. Ama sizin, tasavvurları ve Tanrı’ya hürmet şekillerini bir anda değiştiremeyeceğinizi göz 

önünde bulundurmalısınız, bilakis bunu başarmak için sabır ve iyi niyetle tedbirli olmalısınız 

ve eylemlerinizde sevgi örneğini vermelisiniz. (226, 60) 

19. Sadece kalbi temiz olanlar diğer ülkelere ve milletlere mesajlarımı yaymak için yola 

koyulabilirler, çünkü sadece onlar bu eserin hakikatine tanıklık etme onuruna sahip olacaklar. 

20. Elçiler beklendikleri o ülkeye gitmek için yola koyulduğu zaman, onların kalbinden çoktan 

dini fanatizmin silinmiş olması gereklidir, artık iltifat ve hayranlığa karşı küçücük bir istek bile 

olmamalıdır, ne de yerine getirdikleri sevgi eserini dünyanın parasıyla kirletsinler. 

21. Siz mucize satmayasınız, ne de birbirinizi sevgi için bir fiyat koyun. Siz hizmetkâr olun, 

efendi değil. 

22. Gerçek alçakgönüllülüğün büyüklüğünü kavrayacağınız zaman gelecek ve o zaman siz 

hizmetkâr olmaktan anlayan kişinin aslında iyilik yapma ve merhamet yayma görevinde 

özgür olduğunun ve onun hayatına iman, güven ve huzur eşlik ettiğinin farkına varacaksınız. 

(279, 11 – 12) 
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23. Öğretimi insanlara öğretmek için ruhunuz hazırlandığı zaman, onu hissedeceğinizi size 

söylüyorum. Çünkü o kendinize geldiğiniz zaman olacak. O zaman vicdanınızın sesini 

berraklıkla duyacaksınız. Onu hissetmediğiniz sürece, beni gerçekten hissedemeyeceksiniz. 

(169, 36) 

24. Bu sözleri dikkatlice dinleyin öyle ki, siz onları ona göre yorumlayın ve insanların kalbine 

ekin. Onları anlamakla yetinmeyin: o sözlerden bahsedin, örnek olun ve eylemlerinizle 

öğretin. Duyarlı olun öyle ki, konuşmak için uygun zamanın geldiğini ve eylemlerinizin benim 

öğretime ne zaman şahitlik yapması gerektiğini bilesiniz. 

25. Sözlerimi yaymak için size bir tek dil veriyorum ve o da bütün insanlar tarafından 

anlaşılacak ruhi sevginin dilidir. 

26. O insanların kalplerinde inşa ettikleri Babil kulesinin taşlarının birer birer yıkacak olan 

insanların kulağına ve kalbine iyi gelen dildir. O zaman benim yargı mahkemem sona erecek, 

çünkü herkes birbirini kardeş olarak görecek. (238, 27 – 28) 

27. Ancak siz içten değiştiğiniz zaman, sizi mesajlarımı yaymanız için dünyaya yollayacağım. 

Çünkü ruhaniyet öğrencilerimde esas olduğu anda, benden aldıkları gibi mesajlarımı 

yaymayı becerecekler. (336, 38) 

28. Talimatlarımın sizin tasavvurlarınıza ve aklınıza kadar sınırlı olmadığını göz önünde 

bulundurun. Benim tanrısal bilgeliğim sınırsızdır. Hiç kimse benim vahiylerimin herhangi bir 

tanesini bildiğini veya anladığını ona beyan etmeden önce, iddia edemez. 

29. Bilim adamları her şeyi kendi maddi bilgileriyle açıklamaya çalışırken, alçakgönüllülere 

asıl yaşam olan ruhsal yaşamı vahiy ediyorum. O yaşamda var olan her şeyin gerekçesi, 

nedeni ve açıklaması vardır. 

30. Verdiğiniz bilgilerden insanların eserlerim hakkında yapacağı tasavvur oluşacak. Birçok 

insan anlayışsızlıklarından ötürü öğretimi sizin sadeliğinize göre değerlendirecekler, tıpkı 

“İkinci Devirde” Christus olan Jesus´u sade görünüşüne ve basit giyimine göre 

değerlendirdikleri gibi ve çünkü O´nun izinden giden on iki elçi de basit giyinmişlerdi. Fakat 

size hakikati söyleyeyim, onlar paçavralarla giyimli değillerdi ve talimatlarım yoluyla ruhun 

gerçek değerinin neye bağlı olduğunu kavradıkları için sadece dünyevi kibirlere tenezzül 

etmediler. 

31. Öğrenciler, size söylüyorum: Eğer insanlar benim eserimi incelemeye kalkarlarsa ve 

sormak için size gelirlerse, benden aldığınız bilginizden ötürü kendinizi üstün görmekle 

şeytana uymayın. Ne kadar alçakgönüllü görünürseniz, onlara o kadar asil ve güvenilir 

görüleceksiniz. 

32. Böylece fanatizmi çözen ve ruhu özgürlüğe kavuşturan ışık yavaş yavaş insandan insana 

ulaşacak. Ve kendilerini Hristiyan olmadan Hristiyan sananlar Christus´un gerçek talimatlarını 

bu ışık yoluyla tanıyacaklar ve yorumlayacaklar. Çünkü o onlara Jesus´un talimatlarında 

bahsettiği ruhsal yaşam hakkında yükseltici bir tasavvur getirecek. (226, 17 – 21) 

33. Siz insanlara sahte veya sadece rol yapılan hazırlıkla gidemezsiniz; çünkü onların ruhu 

gelişti ve onların gözlerini kapatan bağ çoktan uzun zamandan beri düştü. 

34. Onlara ruhaniyet götürün, barış sunun ve çevrenizde huzurun ve kardeşliğin atmosferini 

yaratın, o zaman onların sizi dinlediğini ve içinde ilhamım ve gücün yatan sözlerinizi kabul 

ettiklerini göreceksiniz. 

35. Vaaz verdiğiniz ve barışı öğrettiğiniz zaman, kendiniz barışsever olun; sevgiden söz 

ettiğiniz zaman, onu ifade etmeden önce, sevgiyi içinizde hissedin; insanlar size ayni şekilde 
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meyvelerini sundukları zaman, onları reddetmeyin. Tanıdığınız her şeyi sınayın ve onların 

öğretisinde izin verilenlere ve doğru olan şeylere sarılın. 

36. Dini ibadetlerinde kendisini fanatizme kaptırmış olanlara, kavrama yetenekleri kültlerinin 

maddeleşmesiyle azalmış olanlara da rastlayacaksınız. Onlara sabırla bilgilerini 

genişletmelerine yardım edin, benim talimatlarımı inceledikleri zaman, onlara ruhlarının 

ulaşabileceği ufukları gösterin.  

37. Siz onlara benim evrensel ruhum, ruhun ölümsüzlüğü ve sürekli gelişmesi hakkında 

konuşun. Onlara gerçek duayı ve ruhtan ruha konuşmayı öğretin ve onları önyargılarından ve 

yanılgılarından özgür kılın. Bu size tavsiye ettiğim sevgi ve sabır eseridir. (277, 6 – 7)  

38. Hem bedenin, hem de ruhun bütün hastalıklarına şifa getirin, çünkü sizin vazifeniz 

insanları teselli etmek, güçlendirmek ve onlara şifa vermektir. Fakat size soruyorum: Eğer 

kendiniz hastaysanız, ıstırap çekenlere nasıl şifa getirebilirsiniz? Eğer ruhunuz dertlerden, 

ıstıraplardan vicdan azabından ve adi tutkulardan sarsılmışsa, ruhunuzda hangi barışı 

verebilir? 

39. Sadece kalbinizde biriktirmiş olduklarınızı insanlara sunabileceksiniz. (298, 1 – 2) 

40. Size berrak ve basit bir talimat getiriyorum öyle ki, günahkârlar arasından kendinizi 

günaha bulaştırmadan yaşamayı; dikenler arasındaki yolunuzu kendinizi incitmeden kat 

etmeyi; zulümleri ve rezaletleri öfkelenmeden görmeyi; sefillik dolu bir dünyadan kaçmaya 

çalışmadan yaşamayı öğrenin, bilakis daha ziyade acı çekenlere mümkün olan her iyiliği 

yapmak ve her yolda iyiliğin tohumunu ekmek için öyle yaşamın ortasında kalmayı arzulayın. 

41. Dünyevi cennet insanların günahı yoluyla cehenneme dönüştüğü için onların utanç 

lekelerini yıkamaları ve böylece hayatlarına eski orijinal temizliğini geri vermeleri gereklidir. 

(307, 26 – 27) 

42. İnayet yaşamına ölü olanları elçi olarak yollamayacağım, çünkü onların verecek hiç bir 

şeyleri olmayacak. Bu misyonu kalplerini bencillikten arıtmamış olan kişilere emanet 

etmeyeceğim. 

43. Sözlerimin elçisi sadece basit varlığıyla barışımı kalplerde hissettirebilen bir öğrenci 

olmalıdır. O hayatın en zor anlarında bile insanları teselli edebilme yeteneğine sahip 

olmalıdır ve onun sözleri ruhun veya aklın karanlığını dağıtan ışık yaymalıdır. (323, 60 – 61) 

Sözün Yayılmasında Doğru Davranış 

 

44. Bu kutsal tohumu yaymak için benim yeni öğrencilerimin birçok yolları ve yöntemleri 

olacak, fakat alçakgönüllülüğü ve sadeliği asla unutmayın, çünkü ben size öyle geldim ve 

ayni şekilde kalplere, evlere ve milletlere yaklaşasınız. Eğer öyle gelirseniz, ruhsal bir 

mesajın elçisi olarak kabul edileceksiniz ve mücadeleniz gerçek ruhta gelişmenin, 

yenilenmenin ve kardeşliğin meyvelerini verecek. (82, 66) 

45. İnsanlar arasında ne yapmanız gerektiğini bilmek istiyorsanız, sözümü ilk defa 

duyduğunuzda, size o andan itibaren yaptıklarıma bakmanız yeter. 

46. Sizi affettim, sonsuz merhametle ve sevgiyle kabul ettim ve zahmetli günlük işinizden 

dinlenmenizi sağladım. Sizin sosyal seviyenizle, konumunuzla veya sosyal tabakanızı 

değerlendirmekle vakit harcamadım. Günahlarınızın cüzzamını temizledim ve özürlerinize 

şifa getirdim. 
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47. Sizin kusurlarınıza hüküm vermede anlayışlı, hoşgörülü ve iyi niyetli davrandım. Diğer 

insanları kurtarmakla kendinizi kurtarmayı muktedir kılan sevgi öğretimi size vermekle, sizi 

gerçek yaşama geri getirdim. 

48. Size sürüyle gelecek olan fiziksel ve ruhsal hastalarda onları uygulamak için her birinize 

yaptığım bütün eylemlerimde en güzel örneği bulabilirsiniz. 

49. Eğer bu halka konuşuyorsam, bütün insanlığa konuşuyorum. Göreviniz, yarın insanların 

kalplerine yönelmektir ve onlara (günahlarından) arınma eylemini tamamlayacak olan 

sözlerimi kardeşçe bildirmenizdir. (258, 21 – 24) 

50. Alçakgönüllü olmalısınız. İnsanlar sizi incittiği zaman, etkilenmemelisiniz. Uysal olun. 

İnsanlar sizi aşağılayacaklar ve acı çektirecekler. Ama benim mesajım olan sözünüzü 

ruhlarından defedemeyecekler. Onun için size diyorum: Eğer bazı insanlar sizin çağrınız 

karşısında vurdumduymaz ve sağır kalırlarsa, onun yerine diğer insanlar uzun uykularından 

uyanacaklar ve ilerlemek ve hayatlarını yenilenme ve (Tanrı’ya) dönüş yoluna koyulacaklar. 

51. Cesaret, iman ve güçle tedbir alın öyle ki, mücadele edebilesiniz. Fakat sizi uyarıyorum: 

İnsanlarla konuştuğunuz zaman, onlardan birisi iyi giyimli olduğu veya prens, efendi veya 

bakan diye insanlar ona hitap ettiği için, gözünüzün korkmasına izin vermeyin. 

52. Dünyanın efendi diye adlandırdığı insanlara karşı sesini yükselten Pavlus ve Petrus´tan 

örnek alın. Onlar büyük ruhluydular ve buna rağmen hiç kimseye karşı efendiymiş gibi 

böbürlenmediler; daha ziyade hizmetkâr olduklarını beyan ettiler. Onlardan örnek alın ve 

hakikatime eylemlerinizin sevgisiyle şahitlik edin. (131, 60 – 62) 

53. İnsanları incitmek için sözümü kılıç olarak veya aşağılamak için asa olarak kullanan kişi 

kendisini öğrencim diye adlandıramayacağına da işaret ediyorum. Ayni şekilde, bu öğreti 

hakkında konuştuğu zaman, heyecanlanan ve soğukkanlılığını kaybeden kişi buna dâhildir, 

çünkü onun iman tohumunun ekilmesine faydası olmayacak. 

54. Hazırlıklı öğrenci, imanında, kanaatlerinin en kutsalının saldırıya uğradığını gördüğü 

anda, sakin kalmasını bilen kişidir, çünkü o fırtınada bir deniz feneri gibi olacak (92, 9 – 10) 

55. Eğer bir günahkârı iyiliğe geri dönmesi için uyarmak isterseniz, eğer o geri dönmezse, 

onu yargımla, doğa güçleriyle veya acılarla tehdit etmekle yapmayın, çünkü onda öğretime 

karşı antipati uyandırmış olursunuz. Ona bütün sevgi, merhamet ve af olan gerçek Tanrı’yı 

gösterin. (243, 36) 

56. İnsanların alayları tarafından kendinizi incinmiş hissetmeyin, çünkü onu yapan kişinin 

bilgisizliğinden hakikati görmeyi beceremediği için yaptığının bilincinde olun. Dengeyi sizi 

keşfetmek için gelen insanlarda bulacaksınız ve gerçek öğrencilerimin saçtığı iç huzura 

şaşakalacaklar. 

57. Kendi dini fanatizmlerinin putperestleriyle asla alay etmeyin. Çünkü onlar beni maddi bir 

şekilde arasalar da, bana o maddi şeylerde hürmet ediyorlar. 

58. İnsanların yanılgılarına onların yok olmasını sağlamak için işaret etmeniz gerekmez. 

Daha ziyade bununla onları öfkelendirirsiniz ve fanatizmlerini daha da güçlendirirsiniz. 

İnsanların yanılgılarını hakikatin ışığına çıkarmak için öğretimi gereken ruhaniyetle hayatta 

uygulamanız yeter. 

59. Eğer insanlığın yakında sözlerimin ruhsal anlamını fark etmesini ve ona gerçek hürmeti 

göstermeyi öğrenmesini, hem de her insanda ruhsal ve dünyevi kardeşinde Tanrı’yı 

tanımasını istiyorsanız, siz çok sabır, büyük merhamet ve gerçek sevgi göstermek 

zorundasınız. (312, 20 – 22) 
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60. Cahillerin veya körü körüne inananların gözündeki bağı onlara zarar vermeden, onları 

incitmeden veya yaralamadan alabileceğimi size ispat ettim. Sizin de böyle davranmanızı 

istiyorum. Ben size kendinizde sevginin, affın, sabrın ve hoşgörünün sertlikten, lanetten ve 

şiddetten daha güçlü olduğunu ispat ettim. (172, 63) 

61. Bir kez daha izimden gidin diye iz bırakıyorum. Eğer insanlara Sevindirici Haber´i vermek 

istiyorsanız insanları ararken, onların sizi dinlemesi için yalvarmayın. Görevinizi onurla 

taşıyın ve size inananlar onlardan öğrencilerim yapmak için seçtiklerim olacaklar. (10, 50) 

Sözün Beyanının Doğru Şekli 

 

62. Size sözümü caddelerde ve meydanlarda bildirin diye vermedim. Jesus bunu yaptı, ama 

O her türlü soruya yanıt vermeyi ve O´nu sınamaya çalışanları sınavdan geçirmesini 

biliyordu. 

63. Siz küçük ve zayıfsınız, ondan dolayı insanların öfkelenmesine yol açmayın. Dikkati 

kendinize çekmeye çalışmayın, önemli bir şeyiniz olmadığını düşünün. İnsanlara onların 

hepsinin yanıldıklarını ve sadece sizin hakikati bildiğinizi ispat etmeye çalışmayın; çünkü bu 

yolla tohumunuzla iyi bir şeye ulaşamayacaksınız. 

64. Eğer ruhen ve ahlâken gelişmiş olmak istiyorsanız, ayni yanılgıya düşmemek için 

insanların hatalarını yargılamayın. Mükemmellikte kusurlarınızı düzeltin ve Ustanız Jesus’a 

alçakgönüllülükle dua edin öyle ki, O size uysallığıyla ilham versin ve O´nun size verdiği asla 

iyiliklerinizi yaymama nasihatini hatırlayın. Böylece sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını asla 

bilmesin. 

65. Benim öğretim hakkında konuşmak için insanları aramanız gereksiz olduğunu da size 

söylüyorum; çünkü merhametim sizin yardımınıza ihtiyacı olanları size yollayacak. 

66. Fakat insanlara sevgi eyleminde bulunmak için kanunumu yerine getirmeyi hissettiğiniz 

anlarda, yakınınızda hiçbir yoksul yoksa, ondan dolayı üzülmeyin ve sözlerimden 

şüphelenmeyin. O an, yakında olmayan kardeşleriniz için dua etme saati olacak, eğer 

gerçekten imanınız varsa, onlar merhametimi alacaklar. 

67. Kardeşlerinizden daha çok bilgi sahibi olmaya çabalamayın. Hepinizin gelişmenize göre 

idrake ulaşacağınızı anlayın. Eğer size hak etmeden ışığımı verseydim, kendinizi büyük 

görürdünüz, kibrinizle kötüleşirdiniz ve bilgeliğiniz sahte olurdu. 

68. Sizi alçakgönüllü görmek istiyorum. Fakat önümde alçakgönüllü olmak için diğer 

insanlara karşı da alçakgönüllü olduğunuzu göstermelisiniz. 

69. Öğrenciler, sevgi ve bilgelik asla ayrı değildir, birisi öbürünün bir parçasıdır. Bazıları bu iki 

erdemi birbirinden ayırmayı nasıl amaçlarlar? İkisi de öğretimin tüm idrakine ulaşmak için 

size kutsal yerin kapısını açmayı sağlayan anahtardır. 

70. Size söyledim: Çok arkadaşa sahip olmak istiyor musunuz? O zaman iyilikten, 

samimiyetten, sabırdan ve merhametten faydalanın. Çünkü sadece bu erdemlerin yardımıyla 

ruhunuz çevrenizdeki insanların yolunda parlayabilecek, çünkü onlar direkt sevginin 

ifadesidir. Çünkü ruh özünün içinde tanrısal kıvılcım olan sevgiyi içerir ve Tanrı sevgidir. (30, 

29 – 36) 

71. Şimdi diğer ülkelerde görevlerini elçi ve peygamber olarak yerine getirecek olanlara 

konuşuyorum öyle ki, onlar onlara emanet ettiğim görevleriyle övünmesinler. Onlar dinlere ve 

inançlara saldırmasınlar. 
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72. Diğer insanlar ise öğretimi yaymak için size yardım ettiklerini bilmeden, bilincinde 

olmadan size karşı öfkelenecekler. Böylece onlar birçok insanın merakını uyandıracaklar ve 

o meraklılar bundan sonra imanlı olacaklar. (135, 28) 

73. Eğer size benim tanrısal mesajımın demirini atıyorsam, o kardeşçe bir mesaj olmalıdır. 

Fakat onun bu insanlığın materyalist kalbini duygulandırıp etkilemesi için size beyan ettiğim 

hakikatin damgasına sahip olması gereklidir. Eğer bir şey gizli tutarsanız, eğer bir şey belli 

etmezseniz, böylece benim vahyimin Üçüncü Devirde gerçek şahitliğini yapmadınız, 

böylelikle inanç bulamayacaksınız. (172, 62) 

74. Rastladığım insanlığın ahlaki ve ruhi geri kalmışlığı ne kadar da büyük! Bu devirde inayet 

ve sözümün ışığını alanların sorumluluğu ne kadar da büyük! 

75. Öğrenciler, usta olun, kalbinizden insan korkusunu atın, uyuşukluğu ve tembelliği 

defedin, gerçekten göksel bir mesajın postacısı olduğunuzun farkına varın. Bu devirde vuku 

bulan bütün olayları açıklayanlar, insanlığın unutmuş olduğu öğretimin prensiplerini 

göstermeye çabalamak zorunda olanlar siz olacaksınız. 

76. İnsanlara sözlerimi size söylediğim gibi tekrar etmeyin. Onları açıklayabilmek için 

kendinizi yetiştirin. Hünerli konuşmalarınızla insanları etkilemek için sözler aramayın. Ruhun 

hakikatini en iyi şekilde ifade eden sade bir dille konuşun. (189, 11 – 12) 

77. Yeni öğrenciler, bu hakikat hakkında konuştuğunuz zaman, yorulmak bilmez birisi olun. 

Sözümden korkudan bahsetmeyen pratiksiz ağızlar, kararınız anında onu açın. Benim adıma 

söylenen bir tek söz, bir günahkâr kurtarabilir, uçurumları kapatabilir ve kötülükte inat 

edenleri yollarında durdurabilir. Sözümün sahip olduğu gücü biliyor musunuz? Yetkinizin 

gücünü biliyor musunuz? 

78. Örnek eylemler yoluyla konuşun ve size emanet ettiğim eserimin her parçası için sizden 

beklentileri yerine getirmiş olacaksınız. Gerisini ben yapacağım. (269, 6) 

79. Eğer diğer insanların Christus´un adını ve sözlerini insanlara öğretirken görürseniz, onları 

hor görmeyin. Çünkü benim (ikinci) gelişimin size “İkinci Devirde” verdiğim sözlerimin bütün 

dünyaya yayılmış olduğu anda, olacağı yazılıdır. 

80. Fakat dünyada hâlâ o mesajları almamış yerler olduğunu size söylüyorum. O milletler, 

önce Kurtarıcı Mesih Christus´un size sözleriyle ve kanıyla verdiği tanrısal sevgi tohumunu 

almadan, bugünkü çok derin ruhi öğretiye (3. Antlaşma’nın öğretisi) nasıl ulaşabilirler? (288, 

44) 

81. Eğer hakikati bir kere kavradığınız ve hissettiğiniz zaman, ruhun Usta Jesus´un 

adımlarının izinden gitmesinin ne kadar kolay olduğunu ve hatta en zor sınavlarda bile 

göreceksiniz. Mümkün olanı yapın, çünkü ben sizden yapabileceğinizden daha fazlasını 

istemeyeceğim. O zaman yeni nesiller için yolu açmış olarak bırakacaksınız. 

82. Çocukları ısrarla size tavsiye ediyorum ve onları doğru yola yönlendirme görevini 

veriyorum. Onları toplayıp onlara sevgi ve istekle benden bahsedin. 

83. Sefalet ve kötü alışkanlık altında yitik olarak yaşayan hor görülenlere gidin. Sözlerinize 

ruhsal gücü vereceğim öyle ki, o sözler ağzınızdan çıktığı anda, bu yol onlara kurtuluş 

getirsin. 

84. Bilmeyenlere Gerçek Yaşamın Kitabı’nı (Meksika´da verilen 1866 – 1950 yılına kadar 

verilen vahiyler) açın öyle ki, onların ruhları uyansın ve Kutsal Ruh´un vahiylerini incelerken 

büyüsün. Ustanız Jesus´a benzeyin ve (o zaman) sizi dinleyecekler. (64, 70) 
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85. Yolu bulmuş olanların o vahiyleri kolay anlaşılır şekilde öğretmelerini ve o yolu insanlara 

kolay yapmalarını ve birçok insanın insanların beni aramalarını ve bana gelmemelerini 

engelledikleri gibi, tökezleme taşları döşememelerini istiyorum. (299, 34) 

86. Siz spiritüalistlere insanlık ve Tanrı arasına yığılmış bariyeri yıkma görevini veriyorum – 

yanlış inançtan, maddeleşmeden ve gereksiz ibadetlerden ötürü Ebedi olana sadece 

görünüşte imandan oluşan bariyer.  

87. Halk, sana insanların kendilerini putperestlik ve pagan kültüründen çok uzakta 

sanmalarına rağmen, hâlâ taptığı altın buzağıdan putu tabanından devirme görevini 

veriyorum. (255, 54 – 55) 

88. Sanki bu öğretiler bilgisizlik, yanıltma ve dolandırıcılığa dayanıyormuş gibi, insanların 

spritüal öğretiler hakkında aldıkları yanlış izlenimleri yok edin. Bütün öğretimi halisliği ve 

asilliğiyle gösterin öyle ki, insanlar ruhun özgürlüğünü çaldıkları ve onların ruhaniyeti 

düşünmeyi engelleyen bilgisizliği, fanatizmi ve taş kalpliliği ortadan kaldırsınlar. (287, 42) 

89. Bu vahiyleri almış olan siz, benim insanlığa insan aklı yoluyla verdiğim yeni beyanlarımı 

bildirmek için seçildiniz. Bu tanıklığı siz yapmazsanız, kim yapsın? 

90. Dinlerde yüksek makam sahipleri veya din adamlarının insanlığa bu Sevindirici Haber´i 

getireceğini bekliyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, onlar beni 

görmüş bile olsalardı, insanlığa: “Bakın, Christus orada, O´na gidin!” diye ağızlarını 

açmazlardı. (92, 13) 

91. Size sözünü ettiğim zamanın beklentisiyle, o zaman geldiği anda kalkıp insanlara: “ Şimdi 

gözlerinizin önünde olan çoktan önceden bildirildi” diye, uyumayın. 

92. Hayır, halk, onları önceden beyan etmen mutlaka gereklidir. Size önceden söylediğim ve 

vaat ettiklerimi önceden bildirmen ve bütün her şeyin gerçekleşmesi için yolları açman 

kaçınılmazdır. O zaman dünyada ruhen gelişmenin yol hazırlayıcıları olarak görevinizi 

yapmış olacaksınız. 

93. Dünyada mucizeler görünmeye başladığı anda ve Rab´bin Ruhu size hiç görülmemiş 

olaylar yoluyla konuşunca ve insan ruhu hiç tahmin edilmemiş yetenekler ve beceriler 

göstermeye başladığı anda, bütün dinlerin, teorilerin, normların, müesseselerin ve bilimlerin 

sarsıldığını göreceksiniz ve o zaman insanlık alçakgönüllülükle görünüşte acayip bir öğretiyi 

öğretenlerin haklı olduğunu itiraf edecek, çünkü onların sözleri gerçekleştiği anda tasdik 

edilecek. 

94. O zaman dünyanın milletleri ruhi talimatlara ilgi duyduğunu, teologlar Christus´un 

öğretilerini O´nun yeni vahiyleriyle kıyasladığını göreceksiniz. Ve ruhaniyete karşı hep 

umursamaz kalmış kişilerin hevesle geçmiş ve bu devrin vahiylerini öğrenmeye ilgi 

duyduklarını göreceksiniz. (216, 16 – 17) 

Fiziksel ve Ruhen Acı Çekenleri Teselli Etme ve Şifa Verme Görevi 

 

95. Seçkinlerime büyük yetenekler emanet ettim. O yeteneklerin birisi de şifa getirmektir – 

şifa balsamı, bu yetenekle insanlığa en güzel görevi yerine getirebilmek, çünkü gezegeniniz 

acılarla hep dolu gözyaşı vadisidir. 

96. Bu yetenekle dileğime göre insanlara teselli vermek için önünüzde geniş bir alan vardır. 

Bu balsamı özünüze, kalbinizin en ince tellerine koydum ve siz onda canlandınız, onun 

mucizeleri karşısında boynunuz eğildi, insanların acıları karşısında kalbiniz yumuşadı ve hep 

merhametin yolunda gittiniz. 
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97. Elinizde olmayan bu şifa balsamını hediye edin, çünkü o merhametli bakışlarla ve 

anlayışla iletilir, iyi düşüncelerle diğer insanlara ulaşır ve şifalı öğütlere ve ışıklı sözlere 

dönüşür. 

98. Şifa yeteneğinin sınırı yoktur. Sizin şifa iliklerinize kadar işlemiş olduğunu asla 

unutmayın. Fakat bir sınavdan geçtiğiniz için acıların kurbanı olduysanız, o acıları bu şifa 

balsamıyla yok edemiyorsanız, talimatlarımı unutmayın, acılarınızı unutun ve ıstırapları daha 

ağır olan diğer insanları düşünün. O zaman kendinizde ve diğer insanlarda mucizeler 

göreceksiniz. (311, 18 – 19) 

99. Kalplerin içine bakmak ve orada gizli olanları, gizledikleri ve ihtiyaçları olan şeyleri 

bilebilmek için ne kadar çok hazırlıklı olmanız gerekiyor! 

100. Ben size ruhları beslemeyi, onlara şifa getirmeyi, ışık vermeyi ve gelişmesi için yolu 

göstermeyi öğrettim. 

101. Bunu duyan ve kalbinde saklayan kişi ruhun yönlendiricisi, doktor ve danışman olma 

gücüne sahip olacak. Öyle insanın, ışığa ihtiyacı olanlar için sözlerinde barış ve teselli 

hediyesi olacak. (294, 3 – 4) 

102. Size bir damla şifa balsamı veriyorum öyle ki, zulüm gördüğünüz zaman insanlara 

mucize şifalar getirir. Çünkü büyük salgın hastalıklar esnasında, bilinmeyen ve bilim 

adamlarının bilmediği hastalıklar yayıldığı anda, öğrencilerimin yetkisi kendisini göstersin. 

103. Size paslanmış kilitleri açabileceğiniz bir anahtar emanet ediyorum; yani inatçı kalbi ve 

hatta suçsuzları özgürlüğe kavuşturan ve suçluları kurtaran hapishane kapılarını açan bir 

anahtar. 

104. Hep barış içinde ve bana güvenle, nereye giderseniz gidin, meleklerim yoluyla 

korunduğunuz için, yaşayacaksınız. Melekler sizin görevleriniz kendi görevleri yapacaklar ve 

onlar size evlerde, hastanelerde, hapishanelerde, düşmanlığın ve savaş alanlarında eşlik 

edecekler – benim tohumumu ekmek için her nereye giderseniz gidin. (260, 37 – 38) 

105. İnsanlar size gelecekler ve onların arasında bilim ve materyalizmin temsilcileri açıkgözlü 

“Thomas” da incelemek için olacak ve bu sadece gözleriyle değil, elinin parmaklarıyla da 

dokunmak için, çünkü o sadece bu yolla varlığıma ve insanlar arasında arka arkaya vuku 

bulacak olan ruhsal olaylara inanabilir. Ve “Üçüncü Devrin Thomas’ı” şüphe ve 

materyalizmiyle sevgime yenik düşebilmesi için o ruhsal olayların tanıklığını yapması gerekir. 

(319, 38) 

106. Size ne zaman başlamanızın talimatını vereceğim; çünkü o büyük ve berrak bir işaretin 

olduğu bir zaman olacak ki, siz, mücadele saatinin geldiğini olaylarla gösterecek olan ruhsal 

dünyanın ve bu dünyanın çağrısını duyacaksınız. Ben size ruhtan ruha konuşacağım ve sizi 

yolda yönlendireceğim.  

107. Fakat sizin insanlara öğretmen olarak gitmeden önce, onlara doktor olarak gitmenizi 

istiyorum. Siz onların acılarını dindirdiğiniz zaman, onlar sözümün berrak suyunun 

kaynağından içebilirler. Önce yarayı, tümörü veya hastalığı arayın, sonra ruhlarıyla 

ilgilenmeniz için acılarına şifa getirin. 

108. “İkinci Devirde” Jesus´un insanlara gittiği gibi, insanlara gidin ve benim sözlerimin şifa 

balsamını götürün. Fakat ah öğrenciler, o balsam neden ibarettir? Yoksa o kutsanmış, 

hastalara şifaya dönüşen kaynakların suyu mu? Hayır, halk. Size sözünü ettiğim balsam 

kalbinizdedir. Onu kıymetli bir esans olarak kalbinize koydum ve onun durmadan akması için 

sadece sevgi muktedirdir. 
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109. Eğer siz o esansı herhangi bir hastaya dökmek istiyorsanız, şifa getiren elleriniz 

olmayacak, bilakis sevgi, merhamet ve teselliden dolup taşan ruhunuz olacak. 

Düşüncelerinizi yönelttiğiniz yerde mucize olacak. 

110. Herkese teselli getirmek için doğanın özelliklerini ve elementlerini çeşitli yollarla 

etkileyebilirsiniz. Fakat size şunu da söyleyeyim: Hastalıklardan korkmayın ve herkese sabırlı 

ve merhametli olun. 

111. Cinlilere ve aklı şaşkınlara gelince, ayni şekilde onlara da şifa getirebilirsiniz, çünkü siz 

bu yeteneğe sahipsiniz ve çaresizliğin ve unutulmuşluğun eline düşenlerin hepsine hizmet 

edin. Onları cinlerden kurtarın ve imansızlara bu yetkinizi beyan edin. Karanlığın olduğu yere 

ışık getirmek, her ırgatlığı, her haksızlığı kırmak ve Tanrısı´nı tanıması için bu dünyanın 

uyanmasını sağlamak ve kendisini, kendi içini hakikatin idrakiyle görmek bu halkın en büyük 

görevlerinden biridir. (339, 39 – 41) 

Bütün Dünyada Misyona Kalkış Zamanı 

 

112. Dünya şu an kör olduğu için, hakikatin ışığını göremediği için ve kendi içinde seslenişimi 

duyamadığı için dua edin ve ruhen ilerleyin. Çünkü şu anda sizi dinlemeyecekler, çünkü 

bütün milletler yıkmakla ve kendilerini savunma hazırlıklarıyla meşguller. 

113. Çaresizlik, nefret, terör ve acılar sınırlarına ulaşınca, insanlar da kör olmak zorundalar. 

114. Bu da mesajımı onlara götürmek için uygun zaman değildir, çünkü o zaman çölde 

seslenen birisi gibi olurdunuz ve hiç kimse sizi dikkate almazdı. (323, 27 – 29) 

115. Ancak dünya bir kutuptan öbür kutba kadar musibetlere uğradığı zaman, bütün milletler, 

sosyal müesseseler ve bütün evler köklerine kadar yargılandıkları zaman ve insanlık her 

utanç lekesini temizledikten sonra, hazırlıklı olarak benim adımla öğretimi kardeşleriniz 

götürmek için yola koyulun. (42, 54) 

116. Zaman geldiği anda, çok sevgili millet, yola koyulasın ve insanlara benim kutsal 

sözlerimi hissettiresin. Siz iyi öğrenciler olarak bütün dünyaya dağılacaksınız ve size 

bıraktığım bu yeni Sevindirici Haber yayılacak. Altıncı mühürden çıkan ışık bu devrin 

insanlarını aydınlatacak ve bununla gizemler açıklığa kavuşacaklar.  

117. Öğretim bütün milletler tarafından kabul edilecek ve insanların keşfetmedikleri her şeyi 

(İncil’in Vahiy bölümünde adı geçen) yedi mührün verdiği ışık yoluyla tanıyacaklar. Fakat siz 

aldığınız bu talimatlardan bahsedin ve insanların kanunlarımı uygulamaları için talimat verin. 

(49, 43) 

 

 

XV. TEMBİHLER, UYARILAR VE TALİMATLAR 

Bölüm 61 - Rab´bin Tembih ve Uyarıları 
 

Teklifler ve Görevler 
 

Rab şöyle diyor… 
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1. İsrail, sadece dünyaya karşı üstlendiğin sorumluluklarını yerine getirme. Tanrı’nın 

kanununu da yerine getir; çünkü Baba´dan bir görev aldınız ve onun yerine getirilmesi, ciddi, 

yüce ve ruhen olmalıdır. 

2. Size öğretiyorum öyle ki, materyalizme sırtınızı çevirin ve fanatizmi ve putperestliği bırakın, 

insan eliyle yapılmış olan maddi eşyalara tapmayın, ne de onlara ibadet edin. Kalbinizde 

putperestliğin, fanatizmin ve sahte ibadetlerin köklerinin olmasını istemiyorum. Bana 

ulaşmayan kurbanlar sunmayın; sadece sizin yenilenmenizi ve ruhaniyette gelişmenizi talep 

ediyorum. 

3. Eski alışkanlıklarınız hususunda kendinizi yenileyin, geriye bakmayın ve vazgeçtiğiniz 

şeylere ve artık yapmamanız gereken şeylere bakmayın. Yukarıya doğru gelişme yoluna 

koyulduğunuzu kavrayın ve duraklamayın. Yol dardır ve o yolu iyi bilmelisiniz, çünkü yarın 

kardeşlerinizi o yola yönlendirmek zorunda olacaksınız ve yolunuzu kaybetmenizi 

istemiyorum. 

4. Ben size lütuf ve merhametimi yağdırmak için pişmanlığınızı ve iyi niyetinizi bekleyen 

sabırlı Baba’yım. (23, 60 – 63) 

5. Sözüm hep size iyiliği ve erdemi önerir: İnsanlar hakkında kötü konuşmamanızı ve onları 

utandırıcı olaylara maruz bırakmamanızı, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış olanları hor 

görmemenizi, savaşlara teşvik etmemenizi, ahlakı çökerten ve kötü alışkanlıkları destekleyen 

utandırıcı işler yapmamanızı, yaratılanları lanetlememenizi, başkalarının malını izinsiz 

almamanızı ve de batıl inancı yaymamanızı önerir. 

6. Hastaları ziyaret edin, sizi incitenleri affedin, erdemi koruyun ve iyi önderler olun ve beni 

ve insanları sevin, çünkü bu iki kanunda benim bütün kanunum toplanmıştır. 

7. Derslerimi öğrenin ve onları uygulamakla öğretin. Eğer öğrenmezseniz, o zaman benim 

öğretimin vaazını nasıl vereceksiniz? Ve eğer öğrendiğinizi hissetmezseniz, o zaman nasıl 

benim iyi elçim olarak öğreteceksiniz? (6, 25 – 26) 

8. Halk, eğer ilerlemek istiyorsan, içindeki uyuşukluğu yen. Eğer büyük olmak istiyorsanız, 

eylemlerinizde benim temel ilkelerimi uygulayın. Kendinizi tanımak istiyorsanız, sözlerim 

yoluyla kendinizi keşfedin. 

9. Sevgi, bilgelik, öğüt ve yardım sunan sözlerime ne kadar çok ihtiyacınız olduğunu anlayın. 

Ama ayni zamanda size verdiklerimden kendinizi sorumlu hissedin, çünkü dünyada tek 

yoksul siz değilsiniz. Bu talimatlara aç ve susuz olan pek çok insan vardır ve sevgimin 

mesajıyla onlara gitmek için hazırlanmanız gerektiğini hatırlayın. (285, 50 – 51) 

10. Bu halkın insanlığa olan sorumluluğu çok büyüktür. O halk gerçek ruhaniyette gelişmiş 

olmanın örneğini vermelidir. O içten dini ibadet, hoşnut edici fedakârlık ve Tanrı’ya layık bir 

şekilde hürmet sunma şeklini göstermelidir. 

11. Kalbinizi açın ve orada vicdanınızın sesini dinleyin öyle ki, davranışlarınızı değerlendirip 

talimatlarımı doğru bir şekilde yorumlayıp yorumlamadığınızı veya siz de mi öğretimin 

anlamını yanlış anlayıp anlamadığınızın farkına varın. (280, 73) 

12. Eğer öğretimi uygulamazsanız, anlamını yitirir. 

13. Sevgili öğrenciler, kanunumun ve öğretimin amacı iyi olanı yapmak olduğunu ve onları 

eylemlerinde uygulamadan sadece aklında ve ağzında tutan kişi görevine aykırı davranmış 

olur. ( 269, 45) 

14. Bu yaşamın tecrübesinin ışığını kalbinde taşıyan ve çeşitli zamanlarda dünyada yaşamış 

olmanızın ruhunuzda bıraktığı gelişmenin ışığına sahip olan insanlar – neden ruhunuz 
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faydasız olan şeylerle meşguldür ve neden çoğu kez üzülmeye değmeyen şeylerden ötürü 

ağlıyorsunuz? Her şeyde hakikati arayın, o her yolda, aydınlık ve gün ışığı gibi berraktır. 

(121, 48 – 49) 

15. Unutmayın ve insanlarda uyandırdığınız iman hep sizin dürüst ve erdemli yaşamınıza 

bağımlıdır. Yani eylemlerinizde öğrettiğiniz öğretinin tasdikini aramak için onlar sizi özel 

hayatınızda inceleyip gözetleyecekler. (300, 57) 

16. Söyleyin bana: Siz suç işlediğiniz zaman, sizi reddettim mi? Herhangi bir tökezleme sizi 

alıkoyduğu anda, sizi bırakıp gittim mi, yarı yolda bıraktım mı? Acılar tarafından yenilerek 

düştüğünüz anda, kendimi size öfkeli gösterdim mi? 

17. Buna rağmen o kadar çok sevgiyle öğrencilerim dediğim kişiler insanları felakette yarı 

yolda bırakıyorlar, doğru yoldan sapanı sevgiyle onları kendine çekmek ve düzelmesi için 

ona yardım etmek yerine reddediyorlar. Ve bazen yargılamak onlara düşmese de, onların 

işine karışarak yargıç oluyorlar. 

18. Bu benim talimatlarıma uyar mı? Vicdanınız bana hayır diyor, çünkü kendinize iyice 

hüküm vermenizi istiyorum öyle ki, duygularınızı hasta eden birçok pürüzleri törpüleyebilin ve 

öğrencim olmaya başlayabilin. (268, 46)  

İman, Ümit, Sevgi, Alçakgönüllülük ve Geleceğe Güven 

 

19. Eğer alçakgönüllüyseniz, büyük olacaksınız. Büyüklük birçok insanın inandığı gibi kibirde 

ve gururda yoktur. “Kalpten uysal ve alçakgönüllü olun” diye her zaman size söyledim. 

20. Beni Baba olarak tanıyın, sevin, bedeniniz için sizi diğer insanlardan üstün yapan ne taht, 

ne de şan arayın. Sadece insanlar arasında bir insan olun ve içinizde iyi niyet olsun. (47, 54) 

21. Sizde “İkinci Devirde” bana gelen hastaların, özürlülerin, körlerin ve şifa bulamayan 

kadının gösterdiği imanı görmek istiyorum. Kendimi sevilen bir Baba olarak, imrenilen bir 

doktor olarak ve sözü dinlenen bir Usta olarak hissetmek istiyorum. (6, 46) 

22. Ne imanda, ne de ümitte zayıf olun. Bu hayat gezisinin sonu geleceğini hep göz önünde 

bulundurun. Kaynağınızın bende olduğunu ve hedefinizin de ayni şekilde bende olacağını 

unutmayın ve bu hedef sonsuzluktur, çünkü ruhun ölümü yoktur. 

23. Çabalamanızın amacı sonsuzluk olsun ve hayatın iniş ve yokuşlarında cesaretinizi 

kaybetmeyin. Bu dünyadaki yaşamınızın son reenkarnasyon olup olmadığını biliyor 

musunuz? Bugün sahip olduğunuz bu bedende benim adaletime karşı yüklediğiniz bütün 

borçları ödediğinizi kim söyleyebilir? Onun için size söylüyorum: Zamandan faydalanın, fakat 

düşüncesiz davranmayın. Acılarınızı imanla ve teslimiyetle kabul ederseniz ve (acıların) 

kâsesini sabırla boşaltırsanız – size doğrusunu söyleyeyim, hak ettikleriniz verimsiz 

olmayacak. 

24. Ruhunuzun hep ilerlemesini sağlayın öyle ki, mükemmelleşmede asla ve asla durmayın. 

(95, 4 – 6) 

25. Kardeşleriniz olan Baba’nın çocuklarını sevmekle, Baba için yaşayın ve ölümsüzlüğe 

ulaşacaksınız. Eğer bencilliğin eline düşerseniz ve bencilliğinizle kendinizi izole ederseniz, 

geride bıraktığınız tohum ve hatıranız çok zor uzun ömürlü olacak. 

26. Kalpten uysal ve alçakgönüllü olun ve hep lütfumla dolacaksınız. (256, 72 – 73) 

27. Sizin için belirlenmiş olan hedef çok büyüktür! Fakat kendinize kötü belirtilerin egemen 

olmasına izin vermeyin, yaklaşan acı günlerin insanların uyanması ve arınması için gerekli 
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olduğunu düşüncesiyle daha ziyade cesaret ve ümit dolu olun. Bunlar olmadan ruhta 

gelişmenin zaferli zamanını göremeyeceksiniz.  

28. Aksiliklere aldırmamayı öğrenin, moralsizliğin kalbinize egemen olmasına izin vermeyin 

ve sağlığınıza dikkat edin. Benden bahsetmekle ve iman ve ümidi tutuşturan öğretimi 

göstermekle kardeşlerinizin kalbini canlandırın. 

29. Birçok insanın nasıl da morali bozuk olarak yaşadığına bakın. Onlar kendilerinin hayat 

mücadelesinde yenilmesine izin veren insanlardır. Onların ne kadar erken yaşlandıklarına ve 

saçları ağardığına bakın, yüzleri solgun ve bakışları melankolik. Fakat güçlü olması 

gerekenler zayıf ise, genç yaştakiler solacaklar ve çocuklar çevrelerinde sadece sıkıntı 

görecekler. 

30. Sen, halk, o geçici olmasına rağmen, tadını çıkarmanıza izin verilen kalbini sağlıklı 

neşeden mahrum bırakma. Yavan ekmeğinizi barışla yiyin ve size doğrusunu söyleyeyim, siz 

onu daha nefis ve değerli bulacaksınız. 

31. Sizden istediğimin geleceğe güven, iman, iyimserlik, iç huzur ve güç olduğunu 

sözlerimden anlayın ve kederler ve sıkıntılara rağmen, kalbinizde acılık olmasın. Eğer 

kalbiniz acılar, dertler veya hoşnutsuzlukla dolu olsaydı, hangi sevecenliği veya neşeyi 

ihtiyacı olanlara verebilirdiniz? 

32. Tam hayat sınavlarınızda yükseliş, iman ve alçakgönüllülüğün en güzel örneğini gösterin. 

33. Her kim hayatına bu ruhaniyeti vermeye muktedirse, hep barışı hisseder ve hatta 

uyurken bile, uykusu sakin ve dinlendiricidir ve onun ruhu onunla beslendiği ve bedene de 

verdiği öbür dünyadan tanrısal kuvveti almak için kendisini bedenden çözmek için kullanır. 

(292, 45 – 51) 

Dua, Öğrenim, Tetikte Olmak, Yenilenme ve Ruhen Gelişme 

 

34. Sevgili öğrenciler, size bir kez daha söylüyorum: Nöbet tutun ve dua edin, çünkü beden 

zayıftır ve o zayıflıklarıyla ruhu doğru yoldan saptırabilir. 

35. Nöbet tutmaktan anlayan ruh, Rab´bin ona çizdiği yoldan asla sapmaz ve o gelişmesine 

ulaşıncaya dek, mirasını ve yeteneğini kullanmasını bilir. 

36. Böyle insan, tetikli olarak yaşadığı ve asla bedenin ona egemen olmasına izin vermediği 

için sınavlarını geçecek. Nöbet tutan ve dua eden kişi hep zaferle hayat krizlerinden çıkacak 

ve hayat yolunda sağlam adımlarla yürüyecek. 

37. Dua etmeyi ve nöbet tutmayı unutan kişinin davranışı ne kadar da farklıdır! Gönüllü 

olarak kendisini insanların içine koyduğum en iyi silahlarla savunmaktan vazgeçer ki, o 

silahlar iman, sevgi ve bilginin ışığıdır. Sezgi, vicdan ve rüya yoluyla ona konuşan içindeki 

sesi duymayan o kişidir. Ama onun kalbi ve aklı bu dilden anlamaz ve kendi ruhunun 

mesajına inanmaz. (278, 1 – 3) 

38. Şaşkın ruhlara, dünyaya bağlı olan ruhlara ve mezarda kendisini bedenden çözememiş 

olan ruhlara ve ölülere yanlış yere yastan ötürü bu dünyada tutulan, acı çeken ve ağlayan 

ruhlara dua edin. 

39. Kalbinize kötülüğü ekenleri affedin ve onları artık yargılamayın. Eğer gözleriniz onların 

diz çökerek af dilediklerini görebilseydi, onlara o kadar adaletsiz olmazdınız. Onların 

sonsuzluğa yükselmesine yardım edin, sevgi dolu düşüncelerinizle onların (sonsuzluğa 

doğru) yükselmesini sağlayın ve onların artık bu dünyaya ait olmadığını anlayın. (107, 15) 
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40. Ruhunuzun gelişmesi için yeteri kadar hak kazandığınızı düşünerek ilk eylemlerinizle 

yetinmeyin. Fakat her gün yeni dersleri öğrenmeniz ve daha büyük vahiyleri keşfetmeniz için 

eserlerimi öğrenmek amacıyla biraz zaman ayırın. 

41. Meraklı öğrenci hep sorularına yanıtı duyacak ve sınav anlarında hep benim Baba olarak 

öğütlerimi duyacak. 

42. İlerlemiş olan öğrenci insanlar için bir sevgi kaynağı olacak, o kendisini gerçekten Babası 

tarafından mirasla donanmış hissedecek ve büyük ruhi misyonunu yerine getirmek için yola 

koyulma zamanını fark edecek. (280, 40 – 42)  

43. Ne kadar çok kendinizi mükemmelleştirirseniz, hedefi o kadar yakın göreceksiniz. 

Kurtuluşunuzdan sadece bir adım uzak olup olmadığınızı veya uzun bir yol kat etmek 

zorunda olup olmadığınızı bilmiyorsunuz. Tanrısal ruhun sesi olan bu sözlerin size gönüllü ve 

itaatkâr bir şekilde önderlik etmesini sağlayın. 

44. Kanunuma karşı gelmekten ve tekrar tekrar ayni hatayı yapmaktan kaçının. Islaha davet 

olan bu çağrıma – Babanız’ın size yönelttiği ricaya – sıkı sıkıya sarılın, çünkü sizin dünyada 

boşuna yaşadığınızı ve bundan sonra kendi itaatsizliğinize ağladığınızı görmek istemiyorum. 

(322, 60) 

45. İnsanların dedikodusundan ve yargılarından korkmayın, Tanrınız´ın yargısından korkun. 

Hâkim olarak amansız olduğumu size söylediğimi hatırlayın. Baba olarak, Tanrı olarak hep 

beni arayın öyle ki, hayat yolunuzda hiçbir şeyiniz eksik olmasın. (344, 31) 

46. Size sürpriz olmasını önleyin, halkım. Hep nöbette yaşayın ve sadık nöbetçiler olun. 

Kendi kardeşlerinizin yanılgıda olduğunuza ikna etmek için size söylediği sözlerden 

korkmayın. 

47. Bu dünya görüşlerinin şaşkınlığının, inançların ve dinlerin birbirlerine karşı olduğu zor 

zamanlarda metanetli olun, çünkü benim davama sadık “askerlere” büyük ödüller vereceğim. 

48. Benim eserime çok değer verdiğiniz gibi, bütün insanlara ayni şekilde değer verin ve size 

yeniden bırakacağım talimatıma işaret edin. Eğer insanlar sizinle alay ederlerse, bırakın alay 

etsinler; çünkü Kutsal Ruhum´un ışığı onlara ulaşacak ve o zaman kalpleri pişmanlık içinde 

olacak. (336, 18) 

49. Ey öğrenciler, durmayın! Size hep söylediğim gibi adımlarınız iyiliğin ve ilerlemenin 

yolunda sağlam kalsın, çünkü sadece iyiliğin insanlara faydası olacağı ve sadece erdem ve 

hakikati savaş ve tartışma yolunda muhafaza edeceğiniz zamanlar geliyor. 

50. Dolandırıcılığın yıkılacağı, sahtekârlık, ikiyüzlülük, bencillik ve her kötü tohumun ağır 

musibetler, devrimler ve darbeler yoluyla sona ereceği günler yaklaşıyor. 

51. Onun için Usta Jesus şöyle diyor: Hep iyilikte daha güçlü olun! Halkım, yaptığın iyilik için 

kötü bir karşılık alamayacağının kanaatinde ol. Eğer bu dünyada yaptığınız iyilik için kötü bir 

meyve veya kötü bir karşılık alırsanız, bu meyve geçicidir, nihayet bir meyve değildir diye 

doğrusu size söylüyorum. İnsan hasat edinceye dek, sebatlı olmalıdır. (332, 31) 

Vahiyleri Almış Olan Cemaatlere Yönelik Uyarılar 

(…ayni şekilde bütün okurlara ve izleyicilere - Theo) 

52. Sözümü kendi keyfine göre yorumlayanın vay haline, çünkü o bana hesap vermek 

zorunda kalacak.  

53. Dünyada birçok insan, Baba´nın Sevgi eserinin elemanı olarak sorumluluğunun bilincinde 

olmadan, hakikati sahteleştirmeye adadı. 
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54. Yaşadıkları olayların anlamını bilmedikleri için birçok insanın bilmediği bu Yargı 

Zaman’ında yargı her ruhtadır ve o ruhun dünyada haccı esnasında sevgi kanununun içinde 

ve dışında ondan hesap sorar. 

55. Her kim ilham yoluyla verilmiş olan vahiylerimin anlamını bu yazılarda değiştirirse, benim 

önümde sorumlu olacak. 

56. Ondan dolayı dürüst hareket edin, çünkü bu talimatlar detaylı talimatlar bekleyen 

çocuklarıma – onlar ister bu dünyada olsun, isterse öbür dünyada – sevgi vasiyetidir. (20, 12 

– 14) 

57. İsrail, sende yalan görmek istemiyorum, çünkü bu günün birinde keşfedilecek ve sonra 

dünya: “Bunlar Usta’nın öğrencileri mi? Onlar sahte öğrenciler ise, o zaman onların arasında 

yaşayan onlara yalan öğreten Usta da sahteydi” diyecek. (344, 10) 

58. İnsanların acılarını dindirmek için ve ruhlarını duayla yükseltmeden uzun zaman kalan 

insanlara, Tanrı’ya hakaret edenlere dua etmeyi öğretmek için görevlendirildiniz. 

59. Fakat her gün daha çok ruhta gelişmelisiniz ve kendinizi maddeleşmeden özgür 

kılmalısınız. 

60. Çünkü çılgın spiritülalist olmanızı istemiyorum, hayır. Benim gözümde fanatizm iğrençtir 

ve aranızda yok etmek istediğim odur.  Vicdanınız her şeyle nasıl ahenk içinde yaşamanız 

gerektiğini size söyleyecek. (344, 17 – 18) 

61. Halk, duy beni, öğrenciler duyun beni: Size şu an ışık veriyorum ve karanlığın 

zincirlerinden ve bağlarından kurtarıyorum. Fakat bu eserden bir din daha yapma yetkisi 

vermiyorum, ne de sizin onu alıştığınız gibi resimlerle ve ritüellerle doldurmanızı istiyorum – 

hayır! 

62. Size getirdiğim özgürlüğün neden ibaret olduğunu kavrayın öyle ki, onun yerine yeni bir 

fanatizm koymayın. 

63. Aklınız ve onunla birlikte ruhunuzun gelişmesinin durdurulduğunun hâlâ bilincine vardınız 

mı? Sizi onlardan özgür kıldığım tufanı ve atalarınızdan miras aldığınız sahte korku ve 

önyargıları hatırlamıyor musunuz öyle ki, hakikati gerçekte olduğu gibi görün ve ışığı alabilin? 

(297, 20 – 21) 

64. Ekicilerimin tohumlarının beklentisiyle toprak nemli ve kabul etmeye hazır olacak ve 

burada bir kere ekicilerin sorumluluğunu düşünmeniz uygundur. Eğer bu halk, insanlık 

fanatizmden ve duyuları kandıran ibadetten kurtulduktan sonra, yeni bir putperestlikle gelirse, 

doğru mu olur? Hayır, sevgili elçiler ve öğrenciler. Ondan dolayı yolunuzda her adımda 

dersler ve sınavlar vardır. (292, 44) 

1950 Yılından Sonra Sahte “Christus Beyanlarının “ Devamı Hakkında Uyarı 

-Rab şöyle diyor… 

65. Ben, Tanrınız tarafından belirlenen günden sonra, sözlerimi artık duymayacaksınız. Ama 

o sözler vicdanınızda, kalbinizde ve kitaplarda yazılı olacaklar. 

66. Her kim o tarihten sonra kendisini “Tanrı’nın konuşucusu” olarak ortaya çıkıp ışınımı 

çağırırsa, o başına getirdiği yargıyı bilmiyor. 

67. Sizi uyarıyorum öyle ki, sahte peygamberlere, sahte konuşuculara ve sahte Christuslar´a 

kulak vermeyin. Sizi uyandırıyorum öyle ki, zamanında şaşkınlıktan sakının ve karanlığın 

ruhlarının aranıza girmesini önleyin. Nöbet tutun, çünkü eğer hazırlıklı değilseniz, bu 

talimatlar hakkında bana hesap vermek zorunda kalacaksınız. (229, 40 – 41) 
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68. Bu sizinle bu şekilde beraber olduğum son zaman dönemidir. Ona inanın ve sözümü 

fiziksel (maddi) bir şekilde duyabilir hale getirmek için ve insan olarak bile bu dünyaya geri 

dönmeyeceğime de inanın. 

69. Tedbirli olun, çünkü geri geldiğimi, Christus´un dünyaya geri geldiğini iddia eden 

insanlardan size söylentiler kulağınıza gelecek. O zaman siz bana sadık kalın ve kanaatle: 

“Rab ruhen bütün çocuklarının yanındadır!” deyin. 

70. Şayet uyursanız ve ruhen gelişmezseniz, sözlerimi geri çektiğimi (artık konuşmadığımı) 

inkâr edeceksiniz ve ışınımın insan kitlelerine geldiğine yemin eden ve “Bırakın, bizimle 

konuşmaya devam edeceğini vaat edene rica edelim. O´na bizi duysun diye şarkılar ve 

övgüler sunalım” diye Tanrı’ya hakaret edenlerden ve itaatsizlerden birisi olacaksınız. 

71. Fakat size doğrusunu söyleyeyim: Işınım insan zekâsına geri dönmeyecek, çünkü sizin 

aptallığınızı desteklemeyeceğim. 

72. Sahte ışığın (şeytanın) sözleri sizi yanıltmasıyla elinize ne geçerdi? Kalbiniz bunu 

istemiyor mu? O zaman o sınava hazırlanın ve itaat ve alçakgönüllülüğünüze benim 

ilhamımın ışığı düşecek. 

 

73. Eğer 1950 yılından önce bu cemaatlerin bir halk olarak birleşmesi gerçekleşmezse, 

yakında şaşkınlık hâkim olacağını size önceden bildiriyorum, çünkü bazı kişiler Usta 

Jesus´un kendisini beyan etmeye devam ettiğini iddia edecekler ve sonra o halkın vay haline! 

Bu tehlikeye henüz önceden hissetmediniz mi? 

74. Hâlâ aranızda kardeşliğin ve birliğin ruhu uyanmadı ve sizi olayların birleştireceğini 

bekliyorsunuz. Fakat siz bunu beklerseniz, onun yerine salgın hastalıkların, kargaşalığın, 

savaşların ve doğa güçlerinin yargısını, dünyada barışın egemen olduğu hiçbir yer 

kalmayıncaya dek – ne yeryüzünde, ne yeraltında, ne denizlerde, ne de havada – 

göreceksiniz. (146, 24 – 26) 

75. Hazırlıklı olun, o zaman toplandığınız zaman hep – ister cemaat odalarında, evlerinizde 

veya dışarda doğada – toplantılarınızda benim ruhen varlığımı hissedeceksiniz. 

76. Ama nöbet tutun, çünkü Baba´yla direkt konuştuklarını her tarafa yayan ve sahte 

talimatları ve ilhamları aktaran sahte öğrenciler de ortaya çıkacaklar. 

77. Ben size hakikati sahtekârlıktan ayırmayı, ağacı meyvesinden tanımayı öğrettim. (260, 65 

– 66) 

78. Birçok spiritüalizmlerin ortaya çıkacağı zamanın geleceğini önceden bildirdim ve kimde 

hakikat, kimde sahtekârlık olduğunu keşfetmeniz için eğitilmiş olmanız gerektiğini söyledim. 

79. Benim olduğu iddia edilen sahte vahiylerin meydana çıkmasını göreceksiniz; Tanrı’nın 

elçilerinin dünyaya getirdiği söylentileri; yedi mühür adındaki tarikatları ve birçok karmaşık ve 

iki anlamlı öğretileri. 

80. Bütün bunlar insanların hazırladığı büyük ruhsal şaşkınlığın sonucu olacak. Fakat tedirgin 

olmayın; nöbet tutarak ve dua ederek yaşamayı sağlayın, o zaman ruhi şaşkınlığın etkisi 

altında kalmayacaksınız, çünkü benim sözüm en büyük karanlık anlarında size benim kristal 

gibi berrak sonsuz hakikatimi gösterecek. (252, 15 – 17) 
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Kötü Huylar, İkiyüzlülük ve Kötü Alışkanlık 

 

81. Kibir, çoğu kez yanıldıklarının bilincinde olmadan, bütün hakikatin idrakine ulaştıklarını, 

kendisini bilgili, güçlü, hatasız, büyük ve kesin sananlarda yer etti. 

82. Tam bu talimatların ışığında oluşmaya başlayan bu halkta yarın – kibrin getirdiği 

şaşkınlıkla – insanların Christus´un yeniden insan olduğunu veya yeni Mesihler olduklarını 

yaymasını istemiyorum. 

83. Böyle davranışta bulunanlar benim bütün hakikatimi anladıklarını sanan insanlar 

olacaklar. Aslında onlar Christus´un işaretlediği alçakgönüllülüğün yolundan uzak olanlardır. 

84. Jesus´un dünyadaki hayatını inceleyin ve orada derin ve unutulmaz bir alçakgönüllülük 

öğretisi bulacaksınız. (27, 3 – 6) 

85. En ağır karakter hatalarından birisi ikiyüzlülüktür. Beni insanlarda sevmeye muktedir 

olmadığınız sürece, yüksek sesle sevgiden bahsetmeyin. 

86. Yahuda’nın öpücüğünü yargılayan birçok kişi, kardeşine sahte kardeşlik öpücüğü 

verdiklerinin ve ona arkadan ihanet ettiklerinin farkına varmak istemiyorlar. Dar durumda 

kalanlara hizmet ettiğini söyleyenlerin kaç tanesinin para karşılığında ışık, hakikat verdiklerini 

ve yardım yaptıklarını görüyorum. 

87. Birisi sorularıyla sizi korkuttuğu zaman, neden zayıf anındaki Petrus gibi davrandınız, 

beni inkâr ettiniz ve beni bilmediğinizi bile iddia ettiniz? Neden insanların hükmünden 

korkuyorsunuz da, benim hükmümden korkmuyorsunuz? 

88. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın adaleti ile günahlarınız arasına sizin için hep 

rica eden göksel anneniz Maria’nın şefaati girer. (75, 34) 

89. Hiç kimse insanların davranışlarını yargılamaya hakkı yoktur, çünkü eğer temiz 

(günahsız) olan (Jesus) yargılamıyorsa, o zaman kalbinde utanç lekeleri taşıyanların 

yargılamaya neden hakkı olsun? 

90. Hep kardeşinizin tohumunu onda hata bulmak ümidiyle incelemeye niyetli olduğunuz için 

ve sonra ona kendi tohumunuzu göstermek, onu hor görmek için kendi eserlerinizin daha 

temiz ve daha mükemmel olduğunu söylemenizden ötürü, bunu söylüyorum. 

91. Eylemlerinizi ölçmeyi bilen hâkim göklerde yaşayan Babanız´dır. O terazisiyle göründüğü 

anda, O´nun gözünde çok bilip anlayan kişi değil, bilakis insanların kardeşi ve Rab´bin 

çocuğu olmaktan anlayan kişi daha büyük hak kazanmış olacak. (131, 55 – 57) 

92. Öğrenin ve davranın, talimat verin ve o anda ne yaptığınızı ve söylediğinizi hissedin, 

eylemlerinizle öğretimi vurgulayın. Öğrencilerim arasında ikiyüzlüler istemiyorum. Eğer bu 

kadar çok sevgi ve sabırla temeli atılan bu eser, hayatınızda ahlâk, erdem ve hakikat azlığı 

yüzünden suya düşseydi, insanlık ve siz ne hallere gelirdiniz, düşünün. (165, 25)  

93. Dünyanın eğlencelerinin veya açık saçıklıklarının peşinden koşmayın. Hayatınızı 

kusursuz yapma idealinin peşinden gidin, çünkü ben varlığınız boyunca kalbinize coşku 

veren tatminleri vereceğim. (111, 61)  

94. Ruhunuzda sahip olduğunuz kötü eğilimler erdemlerden daha güçlüyse ve talimatlarım 

meyve vermezse, vay halinize! Eğer sözüm hakkında derin derin düşünmezseniz, idrak 

etmezseniz ve benim dileğimi yerine getirdiğinizi sanırsanız, ışığım sizi ayıltacak. Fakat 

bütün hakikati idrak ettiyseniz, iyi eylemler yapmanız için sizi dünyaya yolladığımı 

hatırlayacaksınız. (55, 6) 
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95. Bu devirde utanç verici davranışları ve itaatsizliğiyle ruhsal misyonla dünyaya yolladığım 

çocuklara kötü örnek olan insanların vay haline! Bağrışma ve alayla Jesus´u Golgota´ya 

süren ve bu olayla insanlara hep lütuflar dağıtan bir insanın işkence edilip öldürülmesini 

anlamayan çocukların kalbine dehşet eken insan sürüsü gibi mi olmak istiyorsunuz. 

96. Her seferinde Jesus yıkıldığı anda, o suçsuz çocuklar ağlıyordu. Fakat size doğrusunu 

söyleyeyim, onların ağlayışı bedenlerinden çok, ruhlarından geliyordu. Onların çoğu bir 

zaman sonra izimden gittiler ve suçsuz gözlerinin görmek zorunda kaldığı dehşetli anların 

hatıraları kalplerinden silinmeden, beni sevdiler. (69, 50 – 51) 

 (Günahlardan) Sahte Pişmanlık ve Sahte Beklentiler 

 

97. Günahın sahte pişmanlığından kaçının ve bedeninizi ihtiyacı olan şeylerden mahrum 

bırakmayın. Buna karşın, o fedakârlık olsa bile, bedeni zararlı olan şeylerden mahrum 

bırakın. Bu ruhunuza faydalı olan pişmanlık olacak ve ondan dolayı Baba’yı hoşnut eder. (55, 

40) 

98. Siz Tanrı’da hâkimden daha ziyade mükemmel ve sonsuz sevgili Baba’yı görüyorsunuz. 

Ve size Tanrı’da Babanız´ı görmenin iyi olduğunu söylüyorum. 

99. Buna rağmen sizi uyanık tutmak için sizin de o eski halk gibi bir hataya düşebileceğinizi 

söylemek zorundayım ve bu hata ahlaken ve ruhen mükemmelleşmeye uğraşmadığınız için 

veya Babanız her şeyden önce sevgi olduğu ve sizi affedeceği düşüncesiyle sürekli ve büyük 

günah işlemekten kaygılanmadığınız için olabilir. 

100. Elbette Tanrı sevgidir ve ne kadar ağır olsa bile, O´nun affetmeyeceği suç yoktur. Ama 

bu tanrısal sevginin amansız adaletten kaynaklandığını iyice bilesiniz.  

101. Her şeyin bilincinde olun öyle ki, aldığınız öğretimin idraki hakikate denk düşsün ve 

olabilecek bütün yanlış düşüncelerinizi yok edin. 

102. Baba’nın sevgisi sizi affettiğini, ama utanç lekenizin – affıma rağmen – ruhunuzda 

kaldığını ve onu hak ettiklerinizle temizlemeniz gerektiğini ve böylece sizi affeden sevginin 

taleplerine yanıt vermiş olacağınızı unutmayın. (293, 43 – 44) 

103. Sizi ışığın ve yaşamın krallığına çağıran iyimser ve teselli edici bir ses uyandırdı, ama 

ruhunuzu küçük düşürmeyi ve kanuna itaatsizlik etmeyi tercih ederseniz, bu ses adalete 

dönüşebilir. 

104. İtaatkârlara ve alçakgönüllülere sözüm şunu diyor: Metanetli ol, çünkü benden çok lütuf 

göreceksin ve kardeşlerin için çok şeye ulaşacaksın. 

105. Aptallara sesim şunu diyor: Eğer içinde yaşadığın günahın kirinden veya bilgisizliğin 

karanlığından kurtulmak için kutsanmış fırsattan faydalanmazsan, hem Rab´bin mesajında 

ne getirdiğini bilmeden, hem de O´nun halkına vahiy ettiği ruhsal yeteneklerin ne olduğunu 

bilmeden, ruhunun üstünden zamanlar ve çağların geçtiğini göreceksin. 

106. Aslında herkes için kendisini kurtarmak ve yükselmek için uygun bir zaman gelecek. 

Ama o günü erteleyenin vay haline! Ruhunun gelişmesini sağlamak için fırsatları kaçıranın 

vay haline, çünkü o bu dünyanın önemsiz şeylerine kendini verdi! O kişi hem yeni bir fırsat 

zamanının gelmesi için ne kadar uzun süre beklemek zorunda olacağını, hem de suçlarının 

telafisinin acısını bilmiyor. 

107. O beklemede Baba´dan gelen ufacık bir intikam veya hafif bir ceza yoktur, ama O´nun 

sert ve amansız adaleti vardır. 
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108. Aranızda toplandığım için, yoksa bugün eskiden bir fırsatı kaçırıp kaçırmadığınızı veya 

fırsatı kullanmadığınızı biliyor musunuz? Yoksa ruhunuzun bu yeni fırsatı almak, ona uzun bir 

zaman öncesinde emanet edilen misyonu yerine getirmek için ne kadar uzun süre beklediğini 

biliyor musunuz? 

109. Kalbiniz ve aklınız ruhunuzun geçmişinden, onun yazgısından, suçlarından, 

görevlerinden ve suçunun kefaretlerinden ne biliyor? Hiçbir şey! 

110. Ondan dolayı ruhunuzun mükemmelleşmesini durdurmayın, ne de ruhunuzu dünya 

malına olan sevgiden dolayı ayartın. O ruh başka bir yoldan, diğer hedeflere ve diğer 

ideallerin izinden gitmek zorundadır. (279, 16 – 19) 

Milletlere ve Dünyanın Güçlülerine Uyarı 

 

111. Eğer kalplerde nihayet merhamet ve aktif sevgi harekete geçmezse, o insanların vay 

haline! Eğer insanlar kötü eylemlerini idrak etmezlerse, onların vay haline! O insanların kendi 

elleri doğa güçlerinin öfkesinin azmasına neden olup başına bela getirir ve acıların ve öfkenin 

kâsesini dökmeye çalışır. Kendi yaptıkları işlerin sonuçlarını biçseler de, onların birkaçı hep: 

“O Tanrı’nın cezası!” diyecekler. (57, 82) 

112. İnatla putperestliğe, fanatizme ve geleneklere bağlı kalan milletlerin vay haline! Onlar 

ışığımı göremeyecekler, ne de ruhun uyanışının sonsuz mutluluğunu hissedecekler. 

113. Öğretim ama dünyayı sarsacak. Fakat savaş sona erdiği anda, insanlık dünyada gerçek 

barışı hissedecek – benim ruhumdan kaynaklanan barışı. Sadece aptallar, inatçılar ve taş 

kalpliler acı çekmeye devam edecekler. (272, 12 – 13) 

114. Taş kalpli insanların – savaşı sevenlerin -  kalbinde kendimi hissettiriyorum öyle ki, 

benim dileğim onların savaşçı niyetlerinden daha güçlü olduğunu görsünler. Eğer o erkekler 

taş kalpli kalmaya devam ederlerse ve dileğime itaat etmezlerse, adaletim bütün dünyada 

hissedilecek. (340, 33)  

115. Diğer taraftan Nuh´un zamanında olduğu gibi, insanlar kehanetlere gülecekler ve ancak 

suların onların bedenini gömdüğünü gördükleri anda, inanacaklar ve pişman olmaya 

başlayacaklar. 

116. Merhametim hep sizin düşüncesizliğinizi durdurmak istiyordu, fakat siz beni dinlemek 

istemediniz. Sodom ve Gomorra ayni şekilde uyarıldı öyle ki, korku ve pişmanlık hissetsin ve 

yıkımını önlesin. Fakat onlar benim sözümü dinlemek istemediler ve öldüler. 

117. Yeruşalim’i de dua etmeye ve Tanrı’ya gerçek hürmete geri dönmeye çağırdım. Fakat 

onun inançsız ve bedensel tutkulara bağlı kalbi baba gibi uyarımı reddetti ve olaylar yoluyla 

hakikatin kanaatine varmak zorunda kaldı. O günler Yeruşalim için ne acıydı! 

118. Şimdi sizin hâlâ ayni olduğunuzun hakikatini idrak ediyor musunuz? Çünkü siz ruhen 

çocukluk çağınızı terk etmek, büyümek ve sözümdeki bilgelik yolunda yükselmeyi 

istemediniz. 

119. Bütün milletleri, ulusları uyandırsın, uyanık kalmaya hizmet etsin diye, hepinize bu 

mesajı yolluyorum. Ne mutlu bu mesajımın içindekilerine inananlara! 

120. Onun anlamı hakkında derin derin düşünün, fakat nöbet tutun ve dua edin, çünkü onu 

yaparsanız, o zaman sizi içten bir ışık yönlendirecek ve daha yüce bir güç güvenlikte 

oluncaya dek, sizi koruyacak. (328, 73 – 77) 
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Bölüm 62 - Ruhunuzu Özgürlüğe Kavuşturun! 
 

Her Dinleyiciye ve Okura Hitaben Sözler  
(Eskiden Meksika´da vahiy anında ve bugün genelde) 

 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Öğrenciler, kalbinizin sesini dinleyin, beni eskiden olduğu gibi duyun ve hissedin. Bu sözün 

hayatınız ve bu ışığın kaderiniz olduğunu nasıl itiraf ettiğinizi hatırlayın. Bugün size 

ihtiyacınız olan şeylerin zamanında verileceğini söylediğimi unutmayın. 

2. Lambalarınıza yeniden gazyağı doldurun öyle ki, imanın ve bilginin alevleri ışık saçsın. 

3. Uyumayın, nöbet tutun ve dua edin, çünkü Usta (Jesus) eskisi gibi ruhi coşku günlerinde 

olduğu gibi, her adımda benim varlığımı hissettiğiniz için evinize girerse, size sürpriz 

yapabilir. 

4. O zaman bilincinde olmadan hayatınızın sizi aydınlatmayı bırakmış olan o ışıkla yeniden 

aydınlanacağını göreceksiniz. Ve o bolluk ve bilgelik dolu bir geleceğe güveni yeniden 

verecek. (4, 27 – 29) 

5. Birçoklarını insan aklı yoluyla verdiğim beyanlar esnasında benim yanlarındaki varlığıma 

inandıkları için ve çoğu kez sözümü duymak amacıyla orada oldukları için kendilerine 

spiritüalist diyorlar. Ama sizin iyilik yapmak yoluyla, hayatın özünü idrak etmek yoluyla, 

insanları sevmek yoluyla ve Tanrı’ya hizmetinizi yüce ruhlu verimli ve erdemli varlığınız 

yoluyla spiritüalist olmanızı istiyorum. (269, 55) 

6. Birkaçınıza dünyada gösterişsiz bir soy verdim öyle ki, hayatınızda Usta’yı örnek alın; 

diğerlerine ise zengin bir ev verdim öyle ki, onlar da ayni şekilde kral olmasına rağmen, 

tahtını terk edip yoksulara, hastalara ve günahkârlara hizmet etmiş olan Jesus gibi olmaya 

heveslensinler.  

7. Kim olursa olsun, toplumdaki mevkisinden insanlara hizmet etmek için aşağı inen birisinin 

hak ettiği şey, sevgi yolunda zavallı ve ünsüz hayatından adillerin yüksekliklerine 

havalananlar kadar büyüktür. (101, 55 – 56) 

8. Neden size geldiğimi bana soruyorsunuz: çünkü kaynağınız olan geri dönmeniz gereken 

kucağa götüren yolu unuttunuz ve size yeniden onu gösteriyorum. 

9. Yol benim kanunumdur ve o kanunları uygulamakla ruhunuz ölümsüzlüğe ulaşacak. Size 

yol gibi dar olan eskiden talimatlarımla gösterdiğim kapıyı gösteriyorum. (79, 2 – 3) 

10. Beni duyanlar sizler beni ruhen duyacak olanlara yolu hazırlayasınız. Onları yanıma 

getiren, talimatlarımı alanlar tesadüf değildi, tıpkı yanlarındaki varlığımı Tanrı’nın konuşucusu 

olarak görev yapan birisine gerek duymadan ruhi yetenekleri gelişen insanların ortaya 

çıkması da tesadüf olmadığı gibi. (80, 4) 

11. Sizi dünyada gerçek ruhaniyet olan iyiliği yaymak için belirledim. 

12. Kendinizi beceriksiz ve önemsiz mi hissediyorsunuz? Böyle bir görevi ruhunuza 

yükleyebilmek için kendinizi mundar mı sanıyorsunuz? Bunun nedeni benim bilgeliğimi ve 

merhametimi bilmemenizdir ve doğa yoluyla size her adımda verdiğim örnekleri berrak 

duyularla gözetlememenizdir. 
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13. Güneş ışınlarının her şeyi aydınlatarak, hatta en pis su birikintisine kadar ulaşarak onu 

buharlaştırdığını, atmosfere yükselttiğini, temizlediğini ve sonuçta toprağın üstünde gezen ve 

onu verimli yapan bir buluta dönüştürdüğünü görmüyor musunuz? (150, 51 – 53) 

14. Burada benim yanımda ruhunuzu bütün pisliklerden arındırın ve onu özgür bırakın. 

Korkmayın, çünkü bana hiçbir sırrı açıklamayacaksınız. Ben sizi sizden daha iyi biliyorum. 

Bana suçlarınızı içinizden itiraf edin, ben sizi herhangi birisinden daha iyi anlayacağım ve 

kanuna aykırı davranışlarınızı ve suçlarınızı affedeceğim, çünkü sizi yargılayabilen tek kişi 

Ben´im. 

15. Fakat Babanız´la barıştığınız zaman ve benliğinizde ruhunuzun söylediği zafer şarkısını 

duyarsanız, barışla masama oturun, sözlerimin anlamında olan ruhun yemeklerini yiyin ve 

için. (39, 71) 

16. Acıları lanetledikten sonra, birçokları ağlayarak bana geliyorlar. Bilgisizliğinizden 

kaynaklanan hatalarınızı affediyorum. 

17. Kalbinizi sakinleştirin ve aklınızı idrake hazırlayın öyle ki, size şimdi ne söylediğimi 

kavrayın, hayatın çocuk öğrencileri: Eğer kalbiniz yine acılarla dolu olduğunu hissederseniz, 

kısa bir süre için çevrenizi saran her şeyden uzaklaşın ve yalnız kalın. Orada, yatak odanızın 

samimiyetinde ruhunuzla konuşun, acılarınızı alın ve herhangi bir objeyi incelemek için ele 

alıyormuş gibi onu inceleyin. 

18. Böylece derdinizi keşfedin, nereden kaynaklandığını ve neden onun geldiğini tanıyın. 

Vicdanınızın sesini dinleyin ve size doğrusunu söyleyeyim, o incelemeden bir ışık definesi ve 

kalbiniz için barış çıkaracaksınız. 

19. Işık size acıyı yok etmenin yol ve yöntemini söyleyecek ve barış size sınav geçinceye 

kadar katlanmak için güç verecek. (286, 26 – 28) 

20. Ruhen ve fiziksel olarak dayanıklı olmaya sürekli çabalamalısınız. Çünkü aranızda 

şimdiye dek hastalıklar varsa, ruhta gelişmenin ve imanın eksikliğinden dolayı bu hayatın 

sefillik ve acılarının üstünden yükselmeyi beceremediğiniz içindir. 

21. Benim öğretim sadece Tanrı’nın gücüne inanmayı değil, kendinize de inanmanız 

gerektiğini öğretir. (246, 40 – 41) 

22. Gerçi bugün: “Tanrı bizimledir” diyorsunuz, ama onu hissetmeden ve anlamadan 

söylüyorsunuz, çünkü sizin maddeleşmeniz benim varlığımı benliğinizde hissetmenizi 

engelliyor. Ama bir kere ruhaniyet hayatınızın bir parçası olduğu zaman, sizde varlığımın 

gerçeğini her insanda göreceksiniz. Sesim her ruhta çınlayacak ve içinizdeki hâkim 

duyulacak ve Baba’nın sıcak kalpliliği hissedilecek. (265, 57)  Diese Unterweisung gelangt in 

euer Herz, wo Vorsätze zur Besserung und zu edlen Gefühlen geboren wurden. 

23. Bu talimat, iyi niyetlerin düzelme ve asil duygular olarak doğduğu kalbinize ulaşır. 

24. Bana kalbinizin kapısını açmaya hazır oluncaya dek, çok acı çekip ağladığınız gibi – size 

doğrusunu söyleyeyim, çok acı çekmiş olan böylece hatalarının kefaretini ödedi ve o kişi affa 

kavuşsun. (9, 37 – 38) 

25. Halkım, pişmanlık dolu kalbinde Usta’nın sevgisini hissettiğin için ağlıyorsun. Ruhunda 

ağır bir suçla Baba’nın önüne gelen insanların asla affa uğramayacağı ve onların ebedi 

lanete uğrayacağı size söylendi. 

26. Fakat benim tanrısal adaletimi nasıl da bu kadar çirkin bir şekilde kavrayabildiniz? Jesus 

yoluyla açıkça en güzel sözleri ve en sevimli bakışlarımı en çok günah işleyenlere 
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gösterdiğimi fark etmediniz mi? Dünyada bir öğretiyi beyan edip öbür dünyada bunun tam 

tersini nasıl yapabilirim? (27, 41) 

27. Hayatınızın acı ve zor anlarında benim bilge ve mükemmel kanunumun her şeyi 

düzelteceği düşüncesiyle kendinizi teselli edin. 

28. Ben sizin acılarınızdaydım öyle ki, siz beni acılar yoluyla arayın. Ben size fakirlikle 

musallat oldum öyle ki, rica etmeyi, alçakgönüllü olmayı ve diğer insanları anlamayı öğrenin. 

29. Hatta bana güvenenlerin yarını kendine dert etmeyen kuşlar gibi olduğunu göstermek 

için, sizi günlük ekmeğinizden mahrum bıraktım, kuşlar seher vaktini benim varlığımın 

sembolünün yükselişi olarak görüyorlar ve onlar uyandıkları anda yaptıkları ilk şey teşekkür 

duası olarak öterler ve güvenlerinin ispatı olarak o duayı yukarıya yollarlar. (5, 55 – 57) 

30. Bazen bana: “Rab, eğer her şeye sahip olsaydım, hiçbir şeyim eksik olmasaydı, senin 

ruhi eserinde çalışırdım ve yardımseverlik yapardım” diyorsunuz. Fakat bilin ki, insan olarak 

döneksiniz ve eğer dilediğiniz her şeyi verseydim, bütün bugünkü niyetleriniz, hiç bir şeye 

sahip olmadığınız için, değişirdi. 

31. Sadece Tanrı’nın çocuklarına olan sevgisi değişmezdir. 

32. Eğer ben size bollukla armağan verseydim, önceden mahvolacağınızı biliyordum, çünkü 

sizin kararlarınızı ve zaaflarınızı biliyorum. (9, 55 – 57) 

33. Size eğlencelerden vazgeçin diye söylediğim zaman, benim sözlerimi yanlış yorumladınız 

ve sonuçta sizin acı çekmeniz benim sizi sevinçli görmekten daha da çok hoşnut ettiğini 

sandınız. 

34. Babanız olduğum için nasıl olur da sizi gülmekten daha ziyade ağlarken görmek 

istediğimi düşünebilirsiniz? 

35. Eğlencelerden vazgeçin dediğim zaman, sadece ruha ve bedene zararlı olan eğlenceleri 

demek istedim. Fakat size ruha ve kalbe iyi gelen sizin için ulaşılabilir hoşnutluklar sağlayın 

diyorum. (303, 27) 

36. Buraya geldiğinizde, bana inanmanız gerektiğini bile sizden talep etmedim. Sizi 

karşılayan, bedeninizin hastalıklarına şifa getirmekle ve ruhunuza esenlik veya ulaşılması 

imkânsız sandığınız bir şey vermekle ispatlar veren bendim. 

37. Sonra, bana inandığınız zaman ve kendinizi imanla kanunumu yerine getirmeye 

adadığınız zaman, her birinize görevini gösterdim öyle ki, o yoldan sapmasın ve sadece ona 

düşeni üstlensin ve benim size gösterdiğim gibi, kardeşlerine merhamet ve sevgi göstersin. 

38. Bütün öğretenlerin usta olduğunu mu sanıyorsunuz? Kendilerini Tanrı’nın hizmetkârı diye 

adlandıranların hepsinin benim elçim olduğunu mu sanıyorsunuz veya onlara yaptıkları bu 

görevi verdiğimi mi sanıyorsunuz? Dünyada bütün egemen olanların, yönetenlerin veya emir 

verenlerin bu görevi yerine getirmek için gerekli yeteneklere sahip olduklarını mı 

sanıyorsunuz? Hayır, halk! Onlara emanet edilmiş olan görevi yerine getirenler ne kadar da 

az! Bazıları onlara düşmeyen makamlara sahip çıkarken, o makamda oturması gerekenler 

kendilerini küçültülmüş ve haksızlığa uğramış olarak görüyorlar.  (76, 36 – 37) 

39. Bu beyanım esnasında eğer birisi benim yanınızdaki varlığıma inanmıyorsa, incinmiş 

olduğumu düşünmeyin, çünkü benim hakikatim hiçbir şey tarafından zedelenmez. Ne kadar 

çok insan uzayın bütün mucizelerini yaratmış olan bir Tanrı’nın varlığından şüphelendiler ve 

fakat güneş ondan ötürü onlara ışığını vermemezlik etmedi. (88, 7) 
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40. Bugün talimatlarımın ışığına kalbinizin ve aklınızın kapısını açıyorsunuz. Hangi eserlerle 

beni yücelteceksiniz? 

41. Hepiniz susuyorsunuz, ruh ve vücut da önümde susuyor. Ensenizi eğip kendinizi 

küçültüyorsunuz. Fakat çocuklarımın önümde kendilerini küçültmesini istemiyorum. Onurlu 

olup başınızı kaldırmanızı ve bana bakmanızı istiyorum, çünkü ben ne hizmetçi, ne de köle 

arıyorum; kendisini hor görülen, dışlanmış hisseden yaratıklar aramıyorum, çok sevdiğim 

çocuklarıma geliyorum öyle ki, sesimi duydukları anda, ruhlarını gelişme yoluna koysunlar. 

(130, 39 – 40) 

42. Sevgili öğrenciler, eserimi gayretle gözetleyin, talimatlarıma uyun ve onunla siz bana 

tanıklık edeceksiniz. Sevecen anneniz Maria da ayni şekilde size aşağıya geliyor, size 

lütuflar yağdırıyor, size mükemmel sevgiyi öğretiyor ve kalbinizi merhamet kaynağına 

dönüştürüyor öyle ki, insanlar arasında büyük sevgi eseri inşa edin ve hakikati idrak edin. 

Maria benim elemanımdır, Usta ve Hâkim olarak sözümün yanında anne ve şefaatçi olarak 

onun sözü vardır. Halk, Maria’yı sevin, onun adını çağırın. Size doğrusunu söyleyeyim, Maria 

yanınızda nöbet tutuyor, sadece sınav günlerinde değil, ebediyen size destek oluyor. (60, 24) 

43. Sizi “Maria’nın halkı” diye adlandırdım, çünkü tanrısal anneyi sevmeyi ve onu takdir 

etmeyi biliyorsunuz ve ona şefkat isteyen çocuk gibi veya şefaat arayan günahkâr gibi 

geliyorsunuz.  

44. Maria’nın bu dünyada varlığı benim insanlara olan sevgimin ispatıdır. Onun ruhi temizliği 

size vahiy edilmiş göksel bir mucizedir. Maria benden aşağıya dünyaya kadın olmak için 

geldi öyle ki, rahminde tanrısal tohum Jesus´un bedeni filizlenebilsin ve O´nun “sözü” 

konuşsun. Bu devirde Maria yeniden kendisini beyan ediyor. (5, 9 – 10) 

45. Maria’nın ruhunun dünyaya getirdiği kıymetli mesajı insan kalbi kökten tanıması gereklidir 

ve bütün gerçeği bildikten sonra, ona adadığınız her putperestçe ve hayranca hürmeti 

kalbinizden atın ve ona ruhi sevgi sunun. (140, 43) 

46. Birkaçınız bana: “Rab, seni gördüklerine tanıklık eden kardeşlerimiz gibi hepimizin seni 

görmesine neden izin vermiyorsun?” diyorlar. 

47. Ah, inanabilmek için görmek zorunda olan zayıf kalpler! Ruhunuz beni sevgi, iman ve 

duygu yoluyla tanrısal esansımda sınırsız ve mükemmel bir şekilde algılayabilmesine 

rağmen, eğer Jesus´u bir vizyonda insan olarak görürseniz, ne hak etmiş olursunuz? 

48. Ruhsal şeyleri şekil veya sembol olarak sınırlı görme yeteneğine sahip olanlara gıpta 

ederseniz, suç işlemiş olursunuz; çünkü onların gördükleri aslında şahane değil, bilakis 

ruhsal şeylerden bahseden sembol veya görsel bir sunumdur. 

49. Yeteneklerinizden memnun olun ve aldığınız tanıklıkları anlayın ve hep onun anlamını, 

ışığını, öğretisini ve hakikatini arayın. (173, 28 – 30) 

50. Öğretilerimi asla sahteleştirmeyin. Eserimi sadece arılığı içeren bir kitap olarak sunun ve 

yolunuzu bitirdiğiniz zaman, sizi kabul edeceğim. Ruhunuzdaki lekelere bakmayacağım ve 

vaat edilen ülkeye ulaştığınız zaman, size en büyük ödül olacak tanrısal öpücüğümü 

vereceğim. Çünkü size bu devirde bir avuç dolusu tohum verdim öyle ki, onu verimli tarlalara 

ekmeyi öğrenin ve o tohumu çoğaltın. (5, 27) 

51. Sorumluluğunu değerlendir, sevgili halk, boşuna harcadığın her gün bu sevindirici 

haberin çevrenizdeki insanların kalbine ulaşmasını geciktiren bir gündür, kaybettiğiniz her 

talimat muhtaçlara sunabileceğiniz bir ekmek daha azdır. (121, 40) 
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52. Siz çoktan bu ağacın meyvesinin tadını biliyorsunuz ve sizi uyarıyorum öyle ki, kendinizi 

gelecekte sahte peygamberlerin cazibesine kurban etmeyin; fakat onlara öğretimin özünü 

tanımayı öğretmekle çevrenizdeki insanlar için de “nöbet” tutun. 

53. Ben gittikten sonra sahte peygamberlerin türeyeceği Kutsal Kitap´ta yazılıdır. Onlar 

benim halkıma benim elçim olduklarını söyleyecekler ve aranızda tamamladığım eseri devam 

ettirmek için benim adıma gelecekler. 

54. Eğer sahte peygamberlerin önünde saygıyla eğilirseniz veya öğretime ruhsal içeriği 

olmayan sözler ilave ederseniz, vay halinize, çünkü o zaman büyük bir şaşkınlık ortaya 

çıkacak! Ondan dolayı size sürekli: “Nöbet tutun ve dua edin” diyorum. (112, 46 – 47) 

55. Eğer hazırlanmazsanız, sizi şaşkına döndürecek anlaşılmayan sesler kulaklarınıza 

gelecek ve kardeşlerinizi bununla şaşkına döndüreceksiniz. 

56. Ben sizi uyanık tutuyorum öyle ki, bu beyanlar bittiği zaman, yeniden o beyanları 

(benden) almaya çalışmayın, çünkü beyan eden onlar ışıklı ruhlar olmayacak, bilakis 

önceden inşa ettiğinizi yıkmak isteyen şaşkın yaratıklar (ruhlar) olacaklar. 

57. Buna karşın hazırlıklı olmaktan anlayan – kendisini harika yapmak yerine faydalı olmaya 

çalışan, olayları hızlandırmak yerine sabırla bekleyen, talimatlarımı iyice duyan kişi içindeki 

yetenekler yoluyla ruhuna ulaşacak: Onlar dua, ruhi bakış ve kehanet rüyaları yoluyla ilham, 

sezgi ve önsezi yetenekleridir. (7, 13 – 14) 

58. Bugün vecite gelmiş durumda size konuşan bu konuşucularıma bakıyorsunuz ve 

bazılarınızın inançsızlığı ne kadar büyük olsa da, benim beyanlarımın bu aracılar yoluyla 

mümkün olduğunu düşünüyorsunuz. Fakat eskiden öğrencim olan insanlar normal hallerinde 

Tanrı’nın vahiylerini beyan ettiklerini gördüğünüz zaman, insanlar onlardan şüphelenecekler. 

59. Kendi cemaatinizde böyle şüpheci insanlar, sizi benim ilhamımın etkisiyle konuşurken 

görünce, ayağa kalkacaklar ve sizin imanı bulabilmeniz için büyük hazırlık ve ruhi temizliğe 

sahip olmak zorundasınız. (316, 52 – 53) 

60. Eğer hayat yolunuzda eylemleriyle ve düşünce tarzlarıyla vahiylerim karşısında ruhen 

geride kaldıklarını ispat eden insanları görürseniz, şaşırmayın, çünkü bilmelisiniz ki, asla 

bütün insanlar ayni hızda yürümüyorlar. Şimdi zamanı geldiğinde onları uyandıracak olan 

sözleri onlara bırakacağıma güvenin. 

61. Şu an anlayamadığınız sözler,  tam o insanların anlayacağı sözlerdir. (104, 42 – 43) 

62. İnanın ve fanatizmsiz davranın. Ayağa kalkın ve üstüne çıktığınız basamaktan bütün 

insanlara kendi dinlerine ve öğretilerine aldırmadan talimat verebilin. 

63. Sadece geri kalmış ve mükemmel olmayan bir şekilde Tanrı’ya hürmet ettiği için yoksul 

birisine iyilik yapmaya tereddüt etmeyin. Daha ziyade özgecil eyleminiz onun kalbini 

kazansın. 

64. Gruplaşmayın ve böylece etkinlik alanınızı sınırlandırmayın. Her insan ruhu için bir ışık, 

her sıkıntıya karşı bir balsam olun. (60, 27) 

65. Benim çağrıma uyduğunuz için, eğer insanlar sizin hakkınızda alçaltıcı şekilde 

konuşurlarsa, kulaklarınızı kapatıp susun; onlar bilmiyorlar. Fakat bu olayı onları yargılamak 

için neden olarak görürseniz, o zaman vay halinize, çünkü siz çoktan vicdanınızın ışığıyla 

aydınlandınız ve ne yaptığınızı biliyorsunuz. (141, 27) 

66. Yani halkım, bütün insanların senin gibi düşünmesini ve inanmasını bekleme. İnsanları 

asla lanetlemeyin, sizi dinlemeyenleri, tavsiyelerinizi, talimatlarınızı veya öğütlerinizi kabul 
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etmeyenleri yargılamaya ve cezalandırmaya hakkınız yoktur. Bütün insanlara ayni derin 

saygı ve gerçek ruhi sevgiyle bakın. O zaman herkesin kendi dini ibadeti, öğretisi ve yolunda 

ruhunun hak ettiği kapasiteye ulaştığı yeri göreceksiniz. Ve insanları gördüğünüz o noktaya 

onların kendi gelişmesi ulaştırdı. (330 29) 

67. Size şimdiden artık herhangi birisi olmadığınızı söylüyorum, beslediğiniz, yani seçkin 

insanların halkı olduğunuz inancı bir yanılgıdır, çünkü Yaratan bütün yaratılanlara olan 

mükemmel sevgisiyle hiç kimseyi tercih etmez.  

68. Bunu size yarın insanlara bu devirde getirdiğim öğretiyi sunacağınız için söylüyorum ve 

gelecek nesillerin önünde daha yüce bir insan olarak görünmenizi istemiyorum, ne de onlar 

sizde hak ettikleriniz sizi onurlu ve sözümü duyan yegâne insan yaptığı izlenimini görsünler. 

69. Anlayışlı, alçakgönüllü, sade, yüce ruhlu ve merhametli kardeş olun. 

70. Güçlü olun, ama kibirli olmayın öyle ki, zayıfları küçültmeyin. Eğer öğretim hakkında 

büyük bilgiye sahipseniz, asla bilginizle böbürlenmeyin öyle ki, çevrenizdeki insanlar 

kendisini aşağılık hissetmesin. (75, 17 – 19) 

71. İsçilerimin arasında bile: Öğretimi anlamadan, ruhi yeteneklerle donatılmış olarak 

görmekten ziyade, kendisini daha yüksek seviyede hayranlığa ve hürmete layık bir yaratık 

olarak gören ne kadar çok insan var. Bunun üzerine yeteneklerinden gururlanan gelişmiş bir 

ruhu tasdikleyip tasdikleyemeyeceğinizi size soruyorum, aslında alçakgönüllülük ve insan 

sevgisi o insanın sahip olması gereken özelliklerdir? (98,15) 

72. Size asla eskiden, sömürücü bitkiler gibi olun diye sizi yaratmadım, dediğimi hatırlayın. 

Hiç kimsenin kötülük yapmamakla yetinmesini istemiyorum. İyilik yapmış olmanın 

hoşnutluğunu bulmanızı istiyorum. İyilik yapabilmesine rağmen, iyilik yapmayan herkes, iyilik 

yapmaya muktedir olmadığı için kötülük yapan kişiden daha çok kötülük yapmıştır, çünkü 

kötülük yapanın yapabileceği tek şey kötülüktü. (153, 71) 

73. Yolunu kaybetmiş koyunlar gibi dert yanan ve korkak sesle çobanına seslenen çok 

sevilen çocuklarım! Eğer gözlerinizi çevrenizi saran gerçeğe kapatırsanız, sonuçta bu 

dünyada bütün sefaletinizin nedeni olduğumu düşünürsünüz; diğerleri ise sizin esenlik ve 

kaderinizin beni ilgilendirmediğine inanıyorlar. 

74. Eğer Babanız hakkında böyle düşünüyorsanız, nasıl da nankörsünüz ve mükemmel 

adaletimi değerlendirmede ne kadar da haksızsınız. 

75. Siz sadece acılarla beslendiğinizi, içinde yaşadığınız dünyanın mutsuz bir dünya 

olduğunu ve sürdüğünüz yaşama hakkınız olmadığını söylediğiniz zaman, sizi duymadığımı 

mı sanıyorsunuz? 

76. Sizi sadece cezalandırdığımı sandığınız zaman, sizi her merhametten mahrum bıraktığım 

zaman, beni hissediyorsunuz ve Babanız’ın şefkat ve iyiliğini unutuyorsunuz; O´nun iyiliklerini 

kutsamak yerine, hayatınızdan dert yanıyorsunuz. 

77. Bu da gözlerinizi hakikate kapattığınız içindir ve sadece acılar ve gözyaşları dünyanızda 

görüyorsunuz ve her şey ödülsüz kaldığına inandığınız için çaresizliğe kapılıyorsunuz. 

78. İsyan ve anlayışsızlık yerine, günlük ilk düşünceniz Babanız´ı kutsamak olsaydı ve O´nun 

sevgisinin size getirdiği o kadar çok iyiliklere ilk sözünüz teşekkür olsaydı, hayatınız nasıl da 

başka olurdu! 

79. Ama siz bu erdemleri hissetmeye artık muktedir değilsiniz, çünkü “et” ruhunuzu şaşırttı ve 

öğretimi unuttunuz; ondan dolayı size kalbinizden kovduğunuz bu hislerden bahsediyorum. 

(11, 4 – 9)  
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80. Günah işlediniz, zina yaptınız, cinayet işlediniz ve şimdi suçlarınızı gösteren sözümün 

hakikatiyle karşı karşıya geldiğiniz için suçlarınızı unutuyorsunuz ve Rabbiniz size sınavlar ve 

suçunuzun kefaretinden bahsettiği zaman, Rabbiniz ´in adil olmadığına inanıyorsunuz. (17, 

33) 

81. Çok sınandınız, en sevgili öğrenciler. Çünkü her sınavda sizin için bir gizem saklıdır. O 

sınavın sizi mücadelede güçlendirip güçlendirmediğini, onun size bilmediğiniz bir şey beyan 

edip etmediğini veya herhangi bir suçunuzun kefaretini ödemek için olup olmadığını 

bilmiyorsunuz. Fakat asla sınavlardan geri çekilmeyin, çünkü o sınavlar geri çekilmek için 

yollanmadılar ve onlar sizin ahlaki ve ruhi gücünüze ağır değildir. (47, 26) 

82. Neden birçoklarınız kaderinizin benim sınavlarım, acılarım, cezalarım veya felaketlerimde 

yazılmış olduğundan korkuyorlar? Nasıl olur da sizi mükemmel bir şekilde seven Tanrı’nın 

size dikenli yollar verdiğini düşünebilirsiniz? Size doğrusunu söyleyeyim, uğursuz ve 

talihsizliklerle dolu yollar, sizin neşe, özgürlük ve mutluluk bulacağınızı sandığınız dileğinize 

göre seçtiğiniz yollardır. Tam sizin için belirlenen gerçek barış, güvenlik, güç, sağlık, iyilik ve 

bolluğun olduğu yollar, sizin ondan uzaklaştığınız yollardır. 

83. Öğretimde sunduğum bu yol ruhunuza yaratılışından beri belirlenmiş bir yoldur öyle ki, 

sonuçta o yolda özlediğiniz şeyi bulun. (283, 10 – 11) 

84. Çocuklar gibi yüzeysel yargılıyorsunuz ve sizi kamçılayan sınavların kendi eseriniz 

olduğunu düşünmüyorsunuz. Onlar üstünüze geldiği zaman, sizden gitmesini, kaderin 

değişmesini, acı çekmemek ve acıların kâsesinden daha fazla içmemek için istiyorsunuz. 

85. Bunun nedeni sizin ruhsal bakışla hakikati kavrayamamanızdan gelir ki, biçtiğiniz her şey, 

kendi ektiklerinizdir ve her acıya kendiniz neden oldunuz. 

86. Hayır, hakikati idrak etmeyi beceremediniz ve ondan dolayı acılar kalbinizi deliyorsa, 

kendinizi tanrısal bir haksızlığın kurbanı sanıyorsunuz. Fakat size Tanrı’da küçücük bir 

haksızlığın olmadığını söylüyorum. 

87. Tanrı’nın sevgisi sabittir, değişken değildir ve ebedidir. Her kim Tanrı’nın ruhunun öfke, 

kin, hiddetin etkisi altında kalabileceğine inanıyorsa, büyük bir yanılgıya düşmüştür. Böyle 

zayıflıklar ruhi olgunluk ve tutkulara hâkimiyet eksikliğinden ötürü sadece insanlarda 

düşünülebilir. 

88. Ara sıra bana: “Rab, neden bizim olmayan eylemlerin sonuçlarını biz ‘ödemek’ 

zorundayız ve diğer insanların ürettiği acı meyveleri toplamak zorundayız?” diye 

soruyorsunuz. Buna şu yanıtı veriyorum: Eskiden siz kim olduğunuzu bilmediğiniz ve 

hangisinin sizin eseriniz olduğunuz bilmediğiniz için, onlardan hiçbir şey anlamıyorsunuz. 

(290, 9 – 12) 

89. Sevgili halk: “Üçüncü Devirde” öğrencilerim olduğunuzu düşündüğünüzde, kalbiniz 

hoşnutlukla doludur. Fakat size asla gururun gözünüzü kamaştırmasına izin vermemenizi 

söylüyorum. Çünkü siz bu zayıflığa yenik düşseydiniz, vicdanınız sizin hatalarınızı ayıpladığı 

anda, onun sesini artık duymazdınız. Her kim insancıl hayatını temizlemeye ve asilleştirmeye 

başlamazsa, ruhen yukarıya doğru gelişmeyi bekleyemez, çünkü onun adımları yanıltıcı 

olacak ve onun eserleri hakikatin tohumunu içermeyecek. 

90. Benim derslerimde bazen insan yaşamınızda doğru davranmanız için ruhi talimattan öğüt 

seviyesine indiğimi göz önünde bulundurun. O zaman insanların kalbine konuşuyorum, 

yenilenmeye uyarıyorum, kötü alışkanlıkların vücuda ve kötülüğün ruha verdiği zararı 

kavramasını sağlıyorum. 



395 
 

91. Kendisine kötü alışkanlıkların egemen olmasını sağlayan insan, ruhun mağlup 

gelmemesi gerektiğini ve o kişi gerçek gücün kötülüğü erdemle yenmek olduğunu unutmuş 

kişi olduğunu size söyledim. 

92. Beden (bedenin tutkuları) tarafından yenilmiş kişi kendisini aşağıladı, özsaygısını hiçe 

saydı ve yüksek seviyede bir insandan mücadeleden korkan zavallı bir yaratığa düştü. 

93. Evine ışık, ekmek ve şarap getirmek yerine, o insan gölge, dert ve ölüm getirir, 

kendisinin, eşinin ve çocuklarının çarmıhını ağırlaştırır ve etrafındaki insanların ruhen 

gelişme yolunu engeller. (312, 32 – 35)  

94. Kötü yolu bırakan her biriniz kötülüğün gücünün bir parçasının kaybolmasını sağlar, 

yolunuz eylemlerinizde, sözlerinizde ve düşüncelerinizde adilse, orada iyi tohum bırakır, 

öğütleriniz eğer imanlı bir kalpten geliyorlarsa, onlar mucizeler yaratma gücüne sahip 

olacaklar. Ve duanız, eğer halden anlar ve sevgi dolu düşüncelerden kaynaklanırsa, rica 

edenler için bir ışık mesajı olacak. (108,16) 

95. Burada, benim yanımda o utanç lekesinden arınıyorsunuz. Keşke bu ruhi temizliği 

hayatınız boyunca muhafaza edebilseydiniz! Ama şu anda birliğin ve talimatların sağladı 

ruhaniyetin ve kardeşliğinin atmosferi bu dünyada yok. Aldığınız hava günahla zehirlendi. 

96. Fakat siz öğretimi benimsediğiniz derecede hissettiniz, yavaş yavaş sizi dünyaya 

bağlayan zincirin halkaları birer birer koptuğu gibi. (56, 26 – 27) 

97. Hep tetikte yaşayın, çünkü yolunuzda bana ait olduklarını söyleyen kişiler olacak, ama 

onlara hemen ilk anda inanmayın, onların gösterdikleri alçakgönüllülük, bilgelik ve sevgiye 

göre inanın. 

98. Onlar ilk aldatılanlardan olurken, diğer insanlar ise benimle bağlantıda olduklarını 

söyleyecekler. Ondan dolayı göreviniz ve sahip olduğunu mevkiniz konusunda hep tetikte 

olun. Gözlerinizi ve kulaklarınızı açın ve çok şeyi de affedin. (12, 55 – 56) 

99. Aktif olun, uyumayın! Yoksa zulümlerin uyurken size sürpriz yapmasını mı istiyorsunuz? 

Bir kez daha mı putperestliğe düşmek istiyorsunuz? Yabancı öğretilerin şiddetle veya 

korkutarak baskın çıkmasına dek mi bekliyorsunuz? 

100. Uyanık olun, çünkü doğudan sahte peygamberler ortaya çıkacaklar ve ulusları şaşkına 

döndürecekler. Birleşin ki, sesiniz bütün dünyada yankı yapsın ve insanlığa vaktinde alarm 

verin. (61, 25) 

101. Büyük musibetler insanlığı bekliyor; her acıda ve felakette nöbet tutarak dua edin. 

Birçok acılar hafifletilecekler, diğer felaketler ise dua edenler sayesinde durdurularak vuku 

bulmayacaklar. 

102. Eğer diğer mezheplerden ve tarikatlardan olanlar sürüyle bu halkın (Meksikalıların)  

izinden giderlerse, bu mezhepler arasından size zulüm edenler yola koyulacaklar. Fakat 

korkmayın, çünkü sakin kalırsanız, Kutsal Ruh size iftira atanları susturacak bilgece sözleri 

ağzınıza koyacak.  

103. Kendinizi savunmanız için size öldüren kılıcı vermiyorum, size sevginin kılıcını 

veriyorum. Onun her şimşeği ondan çıkan erdem olacak. 

104. Eğer size kovalayan sürüleri sözlerinizle mağlup ederseniz ve sevgi eserlerinizle onların 

bana inanmasını sağlarsanız, Baba´da ne kadar çok lütuf bulacaksınız. 

105. Bu size “İkinci Devirde” vermiş olduğum ve sizin çoktan unuttuğunuz öğretidir. 
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106. İnsan aklı, üçlü birlik-Maria ruh öğretisini kavramaya çalıştığı zaman, huzursuzluğa 

uğrayacak. Çünkü maddeleşmiş (bencil) insan ruhaniyet karşısında hantaldır. (55, 58 – 63) 

107. Ne kadar çok insan, onlara bu kadar çok sevgiyle sunduğum yemeklere dokunmadan 

masada bıraktı. Onlar ne zaman şimdiki gibi dünyaya gelip sözümü dinleme fırsatına sahip 

olacaklar? 

108. Onlar yumuşaması için fırtınaya ve zamana ihtiyacı olan sert kayalardır. Onlar 

miraslarını muhafaza etmeyi ve onun değerini bilmedikleri sürece, miraslarından mahrum 

bırakılacaklar. Fakat onlar o mirasları alacaklar, çünkü ben, Baba’nın çocuklarına verdikleri 

asla geri alınmayacak, bilakis onlar için muhafaza edilecek diye size söyledim. (48, 8) 

109. Birkaçınız öğretim yoluyla değişecek ve hazırlanacak öyle ki, çölde yolunu kaybedenleri 

bulmaya gitsinler. Çünkü insan yaşamını böyle görüyorum – çöl olarak. Bazısı milyonlarca 

insan arasında kendisini yapayalnız hissediyor ve ona biraz su veren olmadan, susuzluktan 

ölüyor. Oraya benim yeni elçilerimi yollayacağım. 

110. Adımın bir kısım insan tarafından sevgiyle söylenmesini ve insanların diğer kısmının da 

onu sarsılmayla duyulmasını istiyorum. O adı bilmeyenlere bildirilmesini istiyorum. Benim 

varlığımdan bihaber olan insanlar – ihtiyarlar, kadınlar ve çocuklar – var. Herkesin beni 

tanımasını ve bende en sevecen Baba’yı bilmesini, beni duymalarını ve sevmelerini 

istiyorum. (50,3) 

111. Sözüm bencilliğinize rastladı. Ondan dolayı size verdiğimi insanların bilmesini sağlayın 

dedim. Siz sadece diğer insanlara karşı görevleri üstünüze almadan, beyanlarımla 

canlanmak istiyorsunuz. 

112. Fakat Usta size faydasız talimatlar öğretmek için sizi çağırmadı; O size bu tanrısal 

dersleri öğrenin ki, sonra onları hayatınızda çevrenizdeki insanlarda uygulamakla, 

faydalanın. 

113. Şu an size ruhunuzun size bir acıyla, dertle veya ricayla gelene eski bir borcu olduğunu 

açıklıyorum. Nasıl bir sevgiyle onu yolunuza koyduğumu göz önünde bulundurun öyle ki, onu 

aktif sevginizin konusu yapmakla, telafi edin. (76, 20) 

114. Yerine getirin öyle ki, hatalarınızın veya bencilliğinizin meyvesini toplamak için ıstıraplı 

yıllarda dünyaya bir kez daha gelmek zorunda kalmayasınız. Görevinizi yerine getirin; o 

zaman yine dünyaya geleceksiniz, fakat o geliş yarıda bıraktığınız tohumunuza bakarken 

canlanmanız için barış yıllarında olacak. Şimdi Musa size “Birinci Devirde” yaptığı gibi 

özgürlüğe kavuşturmak için önderlik etmeyecek. Size önderlik eden vicdanınız olacak. (13, 

17)  

115. Burada diğer devirlerde kanunumun öğretmeni ve bilim adamı olan birçok kişi var. Şimdi 

onların akılları ruhi bilgi için uyandı ve onlar insanların sınırlı bilgisinde en yüce hakikati 

bulamayacaklarının kanaatindeler. 

116. Burada eski devirlerde dünyada güçlü ve zengin olanlar ve şimdi ise fakirlik ve düşük 

seviyede olmayı tanımış insanlar var. Teslimiyetleri ve mükemmelleşme arzularından ötürü 

onları kutsuyorum. Bu benim sevgi dolu adaletimin ispatıdır, çünkü sonsuz bilgeliğin 

kitabından onlara bir sayfa daha göstermek için onları yeniden dünyaya yolladım. (96, 16 – 

17) 

117. Dünya size çeşitli neşeler sunar, onların bir kısmı benden, diğer kısmı ise insanlardan 

gelir. Kimine isyana, diğerlerine ise üzgünlüğe neden olan şeylere şimdi ulaşamadığınızı 

görüyorsunuz. 
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118. Size söylemeliyim ki, birçoklarına bu devirde büyük zevklerin ve bedenin tatminlerinden 

ötürü uyuyakalmalarına ve mahvolmalarına izin verilmedi, çünkü onların görevi tamamen 

başkadır. 

119. Doğrusu insanlıkta bütün zevkleri tanımayan ve bütün meyveleri yememiş olan bir tek 

ruh bile olmadığını size söylüyorum. Bugün ruhunuz dünyaya özgürlük, beni sevmek ve 

tadını çıkarmak için geldi, yeniden dünyanın, altının, şehvetin ve putperestliğin kölesi olmak 

için gelmedi. (84, 47) 

120. İnsanlara, milletlere ve uluslara bakın, nasıl da bir ideal için hayatlarını veriyorlar. Onlar 

mücadelelerinin yanmakta olan odun yığınında yok olacaklar ve o anda dünyanın güzellikleri, 

mal-mülkü ve gücünü hayal ediyorlar. Onlar dünyanın geçici şöhreti için ölüyorlar. 

121. Fakat güzelliği kazanmayı amaçlayan ve sonsuz olacak olan, ruhunuzda tanrısal bir 

idealin alevlenmeye başladığı siz, - hayatınızın tümünü vermeseniz de – en azından onun bir 

kısmını insan olarak görevlerinizi yerine getirmek için vermek istemiyor musunuz? 

122. Sadece hazırlıklı olanların algılayabileceği üstünüzde görünmez bir savaş karmaşası 

azıyor. Bütün insanlardan kaynaklanan kötülükler, düşüncelerde, sözlerde ve eylemlerde, 

bütün yüzyılların günahları, bütün insanlar ve öbür dünyadaki şaşkın ruhlar, bütün yanılgılar, 

haksızlıklar, dini fanatizm ve insanların putperestliği, aptal ve hırslı çabaları ve sahtekârlıkları 

bir güç olarak birleştiler ve her şeyi bana karşı gelmek için yıkıyor, ele geçiriyor ve içine 

kadar işliyorlar. Bu Christus´a karşı gelen güçtür. Onların orduları büyük, silahları güçlüdür, 

ama onlar bana karşı güçlü değil, insanlara karşı güçlüdür. 

123. Ben bu ordulara karşı adaletimin kılıcıyla bir savaş sunacağım ve savaşta ordularımın 

yanında olacağım. O ordularımın bir parçası benim dileğime göre siz olun. 

124. Bu savaş esnasında eğlence peşinde koşanlar tedirgin olurken, öbür dünyada ne olup 

bittiğini hissetme yeteneğini emanet ettiğim sizler kardeşleriniz için nöbet tutun ve dua edin, 

çünkü böylece kendiniz için nöbet tutmuş olacaksınız. 

125. Christus, asil savaşçı kılıcını çoktan çekti; kötülüğü bir orak gibi kökünden kesmesi ve 

ışınlarıyla uzaya ışık getirmesi gereklidir. 

126. Eğer ağzınız susarsa, dünyanın ve sizin vay halinize! Siz ruhen Yakup´un soyusunuz ve 

sizin aracılığınızla dünyanın milletlerinin kurtulacağını ve kutsanacağını vaat ettim. Sizi güçlü 

olmanız için bir tek aile olarak birleştirmek istiyorum. (84, 55 – 57) 

127. Bu halkın kucağında büyük eylemler yapıldığını biliyorum, fakat adınız dünyada 

tanınmasa bile, benim bilmem yeterlidir. 

128. Sadece ben sizin gerçek hak ettiklerinizi veya eserlerinizin gerçek değerini biliyorum, 

çünkü siz bile onlara değer biçemezsiniz. Bazen size önemsiz bir eser büyük görünecek ve 

diğer hak ettiklerinizin bana ulaştığının bilincinde bile olmayacaksınız. (106, 49 – 50) 

129. Beni duymuş olan insan kitleleri, ne zaman yalnızlığınızdan ve karanlığınızdan dışarı 

çıkacaksınız? Hazırlanmanızı yoksa sizi bekleyen münakaşadan korkudan ötürü mü kasten 

erteliyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, sadece ruhen hazırlanmamış olan korkar, çünkü 

benim sözlerimi bilen ve Rab´bini ve insanları seven kişinin korkacak hiçbir şeyi yoktur. Öyle 

insan insanlara uzak durmaktan ziyade onlarla aldıklarını paylaşmak için bağlantı kurar ve 

öğretimi inceleyip kavradıktan sonra uygular. (107, 41) 

130. Bu mesaj bütün dinlere, bütün tarikatlara ve inanç birliklerine ve çeşitli insan yönetimine 

ışık getirir. Fakat öğrenciler, benim öğretimle ne yaptınız? Ağacı böyle mi çiçek açtırmak 
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istiyorsunuz? Onun çiçek açmasına izin verin, çünkü onların daha sonra meyve vereceğini 

bildirecekler. 

131. Neden bu mesajları gizliyorsunuz ve bu sevindirici mesajla dünyaya bu yeni bir çağın 

sürprizini getirmiyorsunuz? Neden dünyaya Christus´un sesinin aranızda çınladığını 

söylemiyorsunuz? Sevgi eylemlerinizle konuşarak benim talimatlarıma tanıklık edin, çünkü 

bazı insanlar sizi duymamak için kulaklarını kapatacak olurlarsa, böylece diğer insanlar kulak 

verecekler ve sesiniz o zaman onlara hoş sesli bülbülün ötüşü gibi gelecek. (114, 46) 

132. Yeni öğrencilerimi insanlık bekliyor; fakat işçilerim olan sizler dünyanın size karşı olan 

düşüncesinden korkudan ötürü tohumu ve tarım araçlarını bırakırsanız, bu insanlığa ne 

olacak? Görevinizin sorumluluğunu hissetmediniz mi? 

133. Vicdanınız sizi asla kandırmaz ve o size hep görevinizi yerine getirip getirmediğinizi 

söyleyecek. İçinizdeki huzursuzluk benim talimatlarıma uymadığınızın işaretidir. (133,10) 

134. Bazen benim sözlerime bağlı kalan kişilerin sayısı epey yavaş çoğaldığından dert 

yanıyorsunuz. Fakat size kendinizden dert yanmanızı söylüyorum, çünkü bu birliği teşkil 

eden kitleleri kat kat çoğaltmak sizin görevinizdir. Ama kalbinizde iman eksikse, ruhunuzun 

yetenekleri gelişmemişse, aklınızda ruhi bilginin ışığı yoksa, o zaman imansızları nasıl ikna 

etmek istiyorsunuz?  Eğer bu erdemler kalbinizde gelişmemişse, onu imanınız ve sevginizle 

nasıl etkilemek istiyorsunuz? 

135. Anlamayan kişi, idrak etmeye yönlendiremez; hissetmeyen kişi, duygu uyandıramaz. 

Sözlerimin tanıklığını yapma gerekliliğini duyduğunuz anda, şimdi neden ağzınızın 

kekelediğini ve kem küm ettiğini anlayın. 

136. Seven insanın kekelemeye gereksinimi yoktur, iman eden kişi korkmaz. Hisseden kişi 

dürüstlüğünü ve samimiyetini ispat etmek için birçok imkâna sahiptir. (172, 24 – 26)  

137. Bugün neden İsrail olduğunuzu açıklamak istiyorsunuz ve buna argümanlarınız yok; 

neden spiritüalist olduğunuzu açıklamak istiyorsunuz ve bunu anlatmayı beceremiyorsunuz. 

Ruhi yeteneklerinizin neler olduğunu göstermeye çalışıyorsunuz ve onun ispatı ve inandırıcı 

bir şekilde açıklamak için ruhi gelişmeniz yok. Ama yukarıya doğru gelişmeniz gerçekleştiği 

zaman, gerekli olan sözler sizin aklınıza gelecekler, çünkü siz sevgi eserlerinizle kim 

olduğunuzu ve size kimin öğretmenlik yaptığını ve nereye gittiğinizi açıklayacaksınız. (72, 27) 

138: Size söylüyorum: Sevindirici Haber´i yaymak için neyi bekliyorsunuz? Yoksa harabelerin 

üstünde mi kehanette bulunmak istiyorsunuz? Size söylüyor ve her şeyi beyan ediyorum öyle 

ki, her zaman insanların size sorduğu soruya bilgece bir yanıtınız olsun. Hazırlanmamış olan 

insanları korkutacak olan önemli argümanlarla saldırıya uğrayacağınızı göz önünde 

bulundurun. 

139. Sözlerimi aklınızda belleyin ve size verdiğim büyük mucizeleri unutmayın öyle ki, her 

biriniz hakikatimin yaşayan tanığı olsun. O zaman sizi soruşturan ve sözlerimi araştıran kişi, 

size eskiden söylediklerime ve kehanetlerime çelişkili olan hiçbir şey olmadığının farkına 

varacak. 

140. Mücadele büyük olacak - o kadar büyük ki, öğrencilerimin birkaçı korkuya kapılıp beni 

hiç duymadıklarını iddia ederek beni inkâr edecekler. 

141. Buyruklarıma sadık kalanları ve mücadeleye devam edenleri paltomla örteceğim, onlar 

paltomun altında kendilerini savunacaklar ve her kritik durumu kazasız belasız atlatacaklar. 
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142. Her kim bu tohumu kötü ekerse veya bu eserin halisliğini kirletirse, o kişiye saatinde 

yargı, zulüm ve huzursuzluk payına düşecek. Herkes büyüttüğü ağacı meyvesinin tadından 

tanısın. 

143. Halkımın ruhi savaşının zamanı için büyük mucizeler hazırlıyorum ki, o mucizeler ve 

eserler bilginleri ve bilim adamlarını şaşırtacaklar. Sizi asla kendi gücünüzle yalnız 

bırakmayacağım. Eğer insanlar sizinle alay ederlerse, cesaretinizi yitirmenize izin vermeyin; 

“İkinci Devirde” de Ustanız Jesus´la kalabalık kitle alay ettiğini unutmayın. (63, 42 – 44) 

144. Size doğrusunu söyleyeyim dünya size karşıdır ve ben sizi buna hazırlıyorum öyle ki, 

imanınızın davasını sevginin ve merhametin silahlarıyla savunmayı becerin. Size 

söylüyorum, zaferiniz bilinmese de, zafer kazanacaksınız 

145. Şimdi sizin kurbanınız ölüm kurbanı olmayacak, ama yine de iftira ve hor görülmeye 

uğrayacaksınız. Fakat Usta sizi savunmak ve size teselli vermek için yanınızda olacak, 

çünkü hiçbir öğrenci terk edilmeyecek. (148, 17) 

146. Halk, ahlaksızlığa artık alışma, ona karşı savaş, ruhi temizlikle övünmeden, 

çevrenizdeki insanların hatalarına da kızmayın. Denli ol, konuşurken ve davranışında isabetli 

ve iyi niyetli ol, böylece dünya seni dinleyecek ve sizin öğretici sözlerinize kulak verecek. Bu 

öğretiyi yaymadan önce onu hayatınızda uygulamanız gerektiğini size bir kere daha 

söylemem gerekli midir? (89, 66) 

147. Halkımın milletler arasında ortaya çıkması ve kardeşliğin, ahengin, insan sevgisinin ve 

anlayışın örneğini göstermesi Tanrı’nın talimatlarını kavga etmek, birbirini incitmek ve 

öldürmek için kötüye kullananlar arasında barış askeri olarak gereklidir. (131. 58) 

148. Herkesin ayni Tanrı’yı sevdiğini anlayın artık ve bu sevgiyi bazılarınız başka tarzda 

göstermesinden ötürü kavga etmeyin. 

149. İnançların, geleneklerin ve adetlerin derin kökler saldığı insanların olduğunu anlamayı 

öğrenmelisiniz ve onlara öğrettiğiniz için o kökleri ilk anda söküp atmak kolay olmayacağını 

bilin. Sabırlı olun, zamanla onu da başaracaksınız. (141, 9) 

150. 1950 yılı sona erdiği zaman, çoğunuzda güvensizlik ve şüphe olacak. 

151. Vahiylerime inananlardan daha çok zekâya sahip olan bazılarınız neden benim 

vahiylerimden şüpheleniyorlar? Çünkü benim hakikatimi değerlendirebilen ne insan bilgisi, ne 

de akıldır ve insan bunu anladığı zaman, her yeni şeye, her bilinmeyen şeye karşı 

bilinçaltında reddetmek için korkuya kapılacak. 

152. Fakat siz zayıflar, eğitim görmemişler, zekâsıyla saygınlık gören insanların seviyesine 

ulaşamayanlar, inançlı ve ruhi gizemlerin derinliklerine dalmayı becerebilen kişilersiniz. 

Neden? Çünkü akla sonsuz yaşamı ve mucizeleri beyan eden ruhtur. 

153. İnsan zekâsı şimdi savaşa gireceğiniz gücü ifade eder ve o yolla insan kendisine 

ruhaniyet hakkında ona ruhun beyan etmediği fikirler ve tasavvurlar yarattı. 

154. Bu savaş için  – ayni şekilde ruhtan kaynaklanan bir güçle – güçlü olun. Gücünüz asla 

bedeninizin gücüne bağlı olmayacak, ne paranın gücüne, ne de dünyevi araçların gücüne 

bağlı olacak. Sadece içinizde yaşayan hakikate olan inancınız tartışmada zafer kazanmanızı 

sağlayacak. (249, 44 – 46) 

155. İnsanlar size şaşkın derse, korkmayın, herkese elinizi uzatın. Sizin için gerçek olan bu 

eser diğer insanlara yanlış olarak görünebileceğini göz önünde bulundurun, çünkü onlara 

göre kabul edilebilmesi için (bu eserde) dinlerin içerdiği dini kutsama eksiktir. 
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156. Eğer bana inanıyorsanız, eğer benim kendimi sözlerle bu konuşucuma beyan ettiğime 

inanıyorsanız, insanların yargısından korkmayın. Çünkü benim öğretim güzeldir ve mesajım 

o kadar çok hakikatler içerir ki, eğer bu silahları kullanmaktan anlarsanız çok zor 

yenilebilirsiniz. 

157. Hiç kimse sizin istekle hakikati, mükemmel olanı aramanızdan ötürü yargılamayacak. 

Ona hepinizin kutsanmış hakkı vardır ve onun için size ışığa yönelmek için o özgürlük verildi. 

(297, 51 – 53) 

158. Eğer görevinizi yerine getirmeye başlarsanız, milletlere en uzaktaki halklara ve hatta 

balta girmemiş ormanlara ulaşırsanız, insanlara rastlayacaksınız ve onlara hepinizin kardeş 

olduğunuzu kavramalarını sağlayın ve onlara benim spiritüel öğretimin şahidi olun. O zaman 

siz size vereceğim sevgi ispatına şaşakalacaksınız. 

159. Orada, uygarlıktan uzak olan insanlar arasında, ama insani ahlaksızlıktan çok uzak olan 

insanlar arasında da İsrail halkını sayısını çoğaltacak büyük ruhları keşfedeceksiniz. 

160. Hastalar yolunuzda şifa balsamını alacaklar ve düzelecekler; üzgünler ise son defa 

ağlayacaklar, ama onların gözyaşları sevinç gözyaşları olacak. 

161. Sizin vereceğiniz bu ispatlar karşısında insan kitleleri Rab´bi ve O´nun öğrencilerini 

kutsayacaklar, tıpkı Ustanız Jesus Yeruşalim´e girerken coşkuyla karşılandığı gibi, sizin de 

coşkuyla çevrenizi saracaklar. 

162. Ama sizi coşkuyla karşılayanlar arasında sizin sahip olduğunuz ruhi yeteneklere sahip 

olan kadınlar ve erkekler olacak. Onların bir kısmının kehanet yeteneği sizi şaşırtacak; 

diğerlerinde ise benim şifa balsamım bitmez tükenmez olacak, öbürlerinde ise benim sözüm 

kristal gibi berrak su gibi fışkıracak. Böylece kardeşleriniz arasında bitmez tükenmez tohum 

gibi Kutsal Ruh´un yeteneklerinin ortaya çıkmasını göreceksiniz. (311, 38 – 40) 

163. Halk, şimdi milletler arasında sahte bir barış egemendir, fakat barış geldiğini beyan 

etmeyin. Ağzınızı kapatın. Gerçek barış korkunun veya maddi rahatlığın temelleri üstünde 

yükselemez. Barış sevgiden ve kardeşlikten kaynaklanmalıdır. 

164. Şu anda insanlar kayanın üstüne değil, kum üstüne inşa ediyorlar ve o zaman dalgalar 

yeniden yükseldiği anda ve o duvarlara vurduğunda, ev yıkılacak. (141, 70 – 71) 

165. Size “Birinci Devirden” beri sizi yönlendirmek için, fakat kanunumu yerine getirmenize 

zorlamak için değil, peygamberlerim yoluyla konuştum. 

166. Fakat zaman geçti ve insan ruhu gelişti, olgunlaştı ve şimdi görevini ruh olarak 

anlayabiliyor. Uçuruma ve yıkıma o kadar çok yakın olan insanlığın sizin ruhi yardımınıza 

ihtiyacı var. 

167. O karanlık ve aydınlık arasında en son, en korkunç ve en kötü savaştır. Bütün 

karanlığın ruhları şu anda birleşiyorlar ve bütün aydınlığın ruhları o karanlık güce karşı 

durmalıdırlar. 

168. Beni duymuş olan ve Kutsal Ruh´un ışığını içinde taşıyan sizler, uyanın! Dünyevi 

eğlencelerle zamanı sınırlı hedeflerle zamanınızı harcamayın. İnsanlık için mücadele edin, 

Baba’nın krallığının bu dünyaya gelmesi için çabalayın. O en küçüğünüzden en eğitilmiş 

olanlarınıza verdiğim bir görevdir. 

169. Ruhların dünyası sizinledir ve her şeyden önce insanların karşılıklı olarak birbirlerine 

çektirdiği ıstırapları sonsuz acıyla gören sevgi ve merhamet dolu Babanız sizinledir. 
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170. Bu ışığın karanlığa karşı savaşıdır ve her biriniz zafer kazanıncaya dek savaşmalısınız. 

(358, 20 – 23) 

 

Bölüm 63 - Christus´un Ruhi Eseri ve Ruhsal İsrail ve İsrail Halkı  
 

Christus´un Ruhi Eseri 
 

1. Sevgili halk, yanınızdaki varlığıma sevin, kalbinde bayram yap, sevinçten coş, çünkü siz 

nihayet “Rab´bin gününü” gördünüz. 

2. Siz bu günün gelişinden korkardınız, çünkü siz hâlâ atalarınız gibi düşündünüz ve 

Babanız’ın kalbinin intikamla dolu olduğunu, O´na yapılan küfürlerden dolayı size karşı 

garazı olduğunu, ondan ötürü de orağı, kamçıyı ve acıların kâsesini O´na çok kez 

hakaretinizden ötürü sizden intikam almak için hazırladığını sanıyordunuz. 

3. Ama Tanrı’nın ruhunda ne öfke, ne garaz, ne de nefret var olabildiğini keşfettiğiniz anda, 

şaşkınlığınız büyüktü. Eğer dünya hıçkırıklarla ağlayıp şimdiye dek hiç görülmemiş bir 

şekilde dert yansa bile, bunun nedeni Baba’nın size bu meyveyi yemeye ve bu kâseden 

içmek için verdiği değildir, bilakis bunun nedeni insanlığın kendi eylemlerinin hasadını şimdi 

toplamasından gelir. 

4. Aslında size bu devirde azacak olan uğursuz olaylar önceden bildirildi. Fakat size önceden 

bildirildiği için Rab´bin onları size ceza olarak yolladığını düşünmeyin. Tam tersine: Her 

devirde sizi kötüden, ayartmalardan uyardım ve düşüşlerinizden ayağı kalkmanıza yardım 

ettim. Ayrıca size gerekli olan her şeyi hizmete sundum öyle ki, kendinizi kurtarabilesiniz. 

Ama sizin benim çağrılarıma sağır ve inançsız olduğunuzun farkına varmalısınız. (160, 40 - 

41) 

5. Bu devirde lambalarını yakmaya çalışmayanların vay haline, çünkü onlar yanılacaklar! Bu 

ışık çağı olmasına rağmen, her yerde hâlâ karanlık egemen olduğuna bakın! 

6. Sözüm sayesinde bu Meksika milletinde “Üçüncü Gelişimde” kendimi beyan etmek için 

seçtiğimi biliyorsunuz; fakat bunun nedenini bilmiyorsunuz. Öğrencilerinden gizlediği gizemi 

olmasını istemeyen Usta (Jesus) size bir gizemdi. O size bilmeniz gereken her şeyi beyan 

etmek için geliyor öyle ki, siz soranlara uygun yanıtı verebilesiniz. 

7. Dünyanın bu köşesinin (Meksika’nın) insanları beni hep arayıp sevdiklerini gördüm ve 

onların bana hürmetleri hep mükemmel olmamasına rağmen, onların niyetini, sevgilerini 

suçsuz bir çiçek, kurban ve ıstırap olarak kabul ettim. Tanrılığımın kürsüsünde bu güzel 

kokulu çiçek hep yanımda oldu.  

8. Siz bu büyük misyonu “Üçüncü Devirde” yerine getirmek için hazırlandınız. 

9. Bugün aranızda İsrail halkının yeniden insan olarak doğmasını (reenkarnasyon yoluyla) 

sağladığımı biliyorsunuz, çünkü ben size onu beyan ettim. Karakterinizde yaşayan soy ve sizi 

yönlendiren içinizdeki ışık “Birinci Devirde” Yakup´un soyuna verdiğim ayni ışıktır.  

10. Siz ruhen İsrail halkındansınız, ruhen İbrahim’in, İshak’ın ve Yakup´un soyundansınız. 

Siz insanlığa gölge ve meyve verecek olan kutsanmış ağacın dallarısınız. 

11. Size neden ilk doğan dememin nedeni ve dünyaya sizin aracılığınızla üçüncü vahyimi 

beyan etmek için sizi bu devirde aramamın nedeni budur. 
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12. “İsrail halkının” ruhen insanlık arasında dirilmesi dileğimdir öyle ki, insanlık gerçek 

“bedenin dirilmesini” görsün. (183, 33 – 35) 

13. Sözümü yoksa dünyanın her milletine vereceğime mi inanıyordunuz? Hayır! Burada da 

benim yeni vahyim eski zamanlardaki vahiylerime benzerdir, eskiden sözlerimi bir tek halka 

beyan ettiğimde, o halk yola koyulup Sevindirici Haber´i yaymak ve mesajımdan aldığı 

tohumu ekmek için görevliydi. (185, 20)  

14. Bölgeler sellerle hasara uğradığı, milletler savaş yoluyla mahvolduğu ve salgın hastalıklar 

yaşamı yok ettiği zaman, bırakın diğer milletler ancak yeni bir çağın geldiğine uyansınlar. 

Bilimleriyle kibirlenmiş ve kiliselerinin muhteşem gelişmesiyle uyutulmuş olan bu milletler 

benim bu sade sözümü kabul etmeyecekler, ne de vahiylerimi ruhen alacaklar. Ondan ötürü 

dünya önce sarsılmalıdır ve doğa insanlara şunu diyecek: Zaman doldu ve Rab size geldi. 

15. İnsanlığın uyanması, gözlerini açması ve gelmiş olanın Ben olduğumu onaylaması için 

önce insanların güç ve gururuna musallat olunması gereklidir. Fakat sizin göreviniz nöbet 

tutmak, dua etmek ve hazırlanmaktır. (62, 53)  

16. Eskiden size insanlığa geri döneceğime söz verdim ve o sözümü tutmak için aradan 

birçok yüzyıl geçmiş olsa bile, buradayım. Ruhunuz barış arzusu, bilgeliğe açlık, bilgi 

arzusuyla benim yanınızdaki varlığımı özledi ve ruhum size bir talimatı duyurmak için içinde 

yaşadığınız zamana göre aşağıya geldi. İnsanlar nasıl şimdiye dek yaşadıkları gibi bir yaşam 

sürdürmeye devam etmeyi isteyebilirler? Ruhen yerinde saymaya devam etmek veya 

ritüelleri ve gelenekleri ruhi uyuşuklukla uygulamak artık zamana uygun değildir. (77,19) 

17. Zekilikleriyle dünyada saygın insanların çoğu beni bu şekilde tanıyamayacaklar ve beni 

reddedecekler. Fakat bundan ötürü şaşırmayın, çünkü size çok uzun bir zaman öncesinden: 

“Baba, yerin ve göğün Rabbi! Bu gerçekleri bilge ve akıllı kişilerden gizleyip küçük çocuklara 

açtığın için sana şükrediyorum” diye bildirmiştim. 

18. Bunu herhangi birisine hakikatimi gizli tutmak için yapmadım, daha ziyade onların aklı 

şen olduğu, ruhta yoksul ve önemsiz kişiler oldukları için beni daha iyi hissedebilirler, buna 

karşın yetenekli, aklı teorilerle, felsefelerle ve inançlarla dolu olan insanlar beni ne anlayabilir, 

ne de hissedebilirler. Fakat herkes için olan hakikat belirlenmiş bir zamanda herkese 

gelecek. (50, 45) 

19. Kanunumu bilen kişi onu bildiğini gizli tutarsa, kendisine öğrencim diyemez. Hakikatimi 

sadece ağzıyla insanlara bildiren, kalbiyle bildirmeyen kişi beni örnek olarak almaz. Sevgiden 

bahsedip eylemleriyle tam tersini ispat eden kişi benim öğretilerime ihanet edendir. 

20. Maria’nın ruhi temizliğini ve mükemmelliğini inkâr eden kişi aptaldır, çünkü o kişi 

bilgisizliğiyle Tanrı’ya meydan okuyor ve O´nun gücünü inkâr ediyor. Her kim hakikatimi 

“Üçüncü Devirde” kabul etmezse ve ruhun ölümsüzlüğünü inkâr ederse, o kişi hâlâ uyuyor ve 

insanlığın bu devirde yaşayacağı vahiyleri bildiren eski devirlerin kehanetlerini önemsemiyor. 

(73, 28 – 29) 

21. Onlar gelecekler ve beni deneyecekler, çünkü onlar yanıldığınızı ispat etmek istiyorlar. 

Eğer ben onlara adımı söylemezsem, onun Ben olmadığını söyleyecekler ve ben onların kötü 

niyetli sorularını yanıtlarsam, beni daha büyük bir gayretle inkâr edecekler. 

22. Sonra onlara şunu diyeceğim: Her kim ışığın krallığına girmek istiyorsa, onu kalbiyle 

aramalıdır. Fakat beni kabul etmeden yaşamak isteyen kişi, kendi ruhunu tanrısal bilgiden 

mahrum bırakmış olacak ve berrak ve ışıklı vahiy olan her şeyin onun için sır ve gizem 

kalmasına yol açacak. (90, 45 – 50) 
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23. Şimdi eskiden olduğu gibi sadece geçici olarak yanınızdayım. Size artık 

konuşmayacağım zaman yaklaşıyor, fakat insanlık yanınızdaki varlığımı hissetmedi. 

24. “Dağdan” size sözümü yolluyorum ve sizi gözetliyorum, sizle vedalaşmanın arife 

gününde: “İnsanlık, sana gelmiş olanı bilmeyen insanlık” diye seslenmek zorunda kalacağım. 

Tıpkı “İkici Devirde” ölümümden kısa bir süre önce dağdan şehre baktığım ve gözyaşlarıyla: 

“Sana gelmiş olan iyiyi tanımamış olan Yeruşalim, Yeruşalim!” diye seslendiğim gibi. 

25. O (Jesus), dünyadan ötürü ağlamadı, hâlâ ışıksız olan insanların ruhundan ötürü ve 

onların hakikate ulaşabilmesi için daha çok gözyaşı dökmek zorunda olduğundan ötürü 

ağladı. (274, 68 – 69) 

26. Sözümü ve uyarılarımı Jesus yoluyla verdiğim için o günden beri birçok yüzyıl geçti; fakat 

bugün size vaadimi yerine getirmek için Kutsal Ruh olarak görünüyorum. 

27. Ben insan olmadım, ruhen geliyorum ve sadece hazırlıklı olanlar beni görecekler. 

28. Siz sözüme inanıp izimden giderken, diğer insanlar beyanlarımı kabul etmiyorlar ve onları 

inkâr ediyorlar. Onlara büyük ispatlar vermek zorundaydım ve bu sayede zamanla onların 

inançsızlıklarını yendim. 

29. Size hep gösterdiğim sevgi ve sabır sadece Baba’nın sizi bu şekilde sevebileceğini ve 

talimat verebileceğini kavramanızı sağlar. Sizin için nöbet tutuyorum ve çarmıhınızı 

hafifletiyorum öyle ki, tökezlemeyin. Barışımı hissetmenizi sağlıyorum öyle ki, yolunuzda 

bana güvenle gidin. (32, 4) 

30. Sözüm ve söylevim bugün görünüşe göre sadece sizin için belirlendi; aslında bunlar 

herkes için belirlendi, çünkü onların (sözlerimin) bilgeliği ve sevgisi bütün evreni içerir, bütün 

dünyaları, insan olarak doğmuş ruhları ve bedenini terk etmiş ruhları (ölüleri) birleştirir. Bana 

ihtiyacı olanlar gelin, kendini yitik hissedenler beni arayın. 

31. Ben, acılarınızı bilen ve size teselli veren Babanız´ım. Size ihtiyacınız olan sevgi hissi 

veriyorum – size kendiniz için ve çevrenizde onu yaymak için. 

32. Eğer gerçekten varlığımı sözcülerim yoluyla beyan ettiğim bilgelikte farkına varırsanız, 

böylece yapıcı eseri ruhsal yolda başlatmanın zamanı geldiğinin de farkına varın. 

33. Ah, keşke çağrılmış olanların hepsi gelmeye acele etseydiler; size doğrusunu 

söyleyeyim, o zaman Rab´bin sofrası öğrencilerle dolu olurdu ve onların hepsi ayni yemeği 

yerdi! Fakat bütün davetliler gelmediler, onlar çeşitli mazeretler uydurdular ve tanrısal bir 

çağrıyı ikinci plana koydular. 

34. Ne mutlu hemen gelenlere, çünkü onlar ödüllerini aldılar. (12, 76 – 80) 

35. Ruhi yetenekleri almış olanların hepsi burada beni dinlemiyorlar. Masada ne kadar çok 

boş yere bakın, çünkü küçük çocuklarımın çoğu yardımı aldıktan sonra, uzaklaştılar ve 

sorumluluk ve görevlerden kaçındılar. Ah keşke onlar burada dünyada doğmadan önce her 

ruhun bana verdiği vaadi bilseydiler! (86, 43) 

36. Şu an size Üçüncü Antlaşma´yı miras bırakıyorum, fakat siz ilk iki antlaşmayı bile 

anlamadınız. Eğer siz bu devirde hazırlıklı olmuş olsaydınız, sözümün maddi olarak 

duyulabilir şekilde olmasına (bir konuşucum yoluyla) gerek kalmazdı, çünkü ben o zaman 

size ruhen konuşurdum ve siz bana sevginizle yanıt verirdiniz. (86, 49) 

37. Bu “Üçüncü Devrin” ışığıdır. Fakat size konuşanın Tanrı olmadığını söyleyen kişiyi 

sınamayın, bilakis buradaki insanı (Jesus´un konuşucusunu) sınayın. Size doğrusunu 
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söyleyeyim, tanrısal ışınım o insanın aklını aydınlatmadığı sürece, o insandan ruhsal değeri 

olan sözler ve hakikat, o insanı ölümle tehdit etseniz bile, duyamayacaksınız. 

38. Ayni şekilde ruhun onun bedenini konuşmak ve kendini beyan etmek için kullanması 

şaşılacak şey değildir, o kendisini kısa bir süre için onun yerine ruhların Babası olan 

Tanrı’nın beyan etmesini sağlamak için, çözer. 

39. Bana gelmeyi beceremediğiniz için size geliyorum ve size Baba´ya ulaşan en hoşnut 

edici duanın sessizlikte ruhunuzdan yükselen dua olduğunu öğretiyorum. O yolla beni 

duyduğunuz benim ışınımı çeken bu duadır. Tanrılığımı sevindiren şarkı ve sözler değildir. 

(59, 57 – 59) 

40. Sözümün berrak olmadığını veya onun mükemmel olmayan şeyler içerdiğini iddia 

edemezsiniz, çünkü benden hiçbir anlaşılmazlık gelmez. Eğer benim sözümde herhangi bir 

hata bulursanız, bunu konuşucularımın kötü aktarmasından veya sizin yanlış kavrama 

gücünüzden kaynaklanır, ama asla benim öğretimden kaynaklanmaz. Sözümü berbat eden 

konuşucularımın vay haline! Talimatlarımı yanlış aktaran ve onları değersiz hale getirenlerin 

vay haline, çünkü onlar sürekli vicdanlarının suçlamasını görecekler ve ruhlarında huzuru 

kaybedecekler! (108, 51) 

41. Size kolaylık göstermek için şunu diyorum: Eğer benim günahkâr bir bedeni size sevgimi 

göstermek için kullanmamı istemiyorsanız, o zaman bana bir adil, ruhen temiz birisini 

gösterin, aranızda sevmekten anlayan birisini ortaya koyun ve size garanti ediyorum, o kişiyi 

kullanacağım. 

42. Günahkârları,  günahkârların (kurtuluşuna) sebebiyet vermek için kullandığımı anlayın; 

çünkü adilleri kurtarmak için gelmiyorum; onlar çoktan ışığın krallığındalar. (16, 25) 

43. Ona kötü bakmış olmanıza rağmen, bu soyun ölmediğini gözetleyin; onun karanlığı, 

tuzak çukurunu, engelleri ve sınavları yendiğine bakın ve günden güne filizlenip geliştiğine 

bakın. Neden bu soy ölmüyor: çünkü hakikat ölümsüz ve ebedidir. 

44. Ondan dolayı, eğer bu öğreti bazen yok olmaya yüz tutarsa, işte o zaman insanlara ruhi 

gelişme yolunda bir adım ileriye gitmeye yardım etmek için bol dallar salacak (99, 20) 

45. Talimatlarımı araştırın ve bu öğretinin dinlerinizin birisine dâhil edilebilip edilemeyeceğini 

söyleyin. 

46. Size talimatlarımın detaylı belirtilerini ve evrensel anlamını beyan ettim. Onlar sadece 

insanlığın bir kısmı veya herhangi bir millet için geçerli değildir, bilakis onun geçerliliği 

dünyanızın gezegenlerinin yörüngesini bütün yaşam dünyalarını içermek için aşıp geçer.  O 

dünyalardakiler de bu dünyada olduğu gibi Tanrı’nın çocuklarıdır. (83, 6) 

47. Sözümün yeni bir din olmadığını ve olamayacağını kavrayın. Bu eser, vaat edilen ülkenin 

kapılarına ulaşmak için bütün ideolojileri, inançları ve dinleri ruhen birleştirecek ışıklı yoldur. 

(310, 39) 

48. Ruhunuzu besleyen talimatım sizi ustaya, Kutsal Ruh´un sadık elçilerine dönüştürmek 

istiyor. (311, 12) 

49. Sizi insanlara hizmetkârlarım, Üçlü Birlik ve Maria yanlı Üçüncü Devrin spiritüalistleri 

olarak tanıtacağım, çünkü sizin maddeden çok ruh olmanız gerekir; Üçlü birlikten yanlı, 

çünkü vahiylerimi üç devirde aldınız. Maria yanlısı, çünkü siz Maria’yı evrensel anneniz 

olarak seviyorsunuz. O sizin için nöbet tutuyor öyle ki, hayat yolunda cesaretinizi 

kaybetmeyin. (70, 36) 
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50. Sırf sözümü insanın akıl organı yoluyla duyanlar bu halkın çocukları olarak 

adlandırılmayacaklar. Çarmıhını sırtına yüklenen, bu kanunu seven ve bu tohumu yayan 

herkes bağımda işçi, eserimin elçisi ve bu halkın çocuğu olarak, beni bu beyan yoluyla 

duymamış olsa bile, adlandırılsın. (94,12) 

51. Halk, – çünkü çeşitli toplantı yerlerinde buluştuğunuz için – bunun birbirinizden uzak 

durmanın nedeni olduğunu nasıl düşünebilirsin? Rab´bin çocuklarını birleştiren ruhi bağın 

bilincinde olmanızı sadece bilgisizlik engelleyecek. (191, 51) 

52. Eğer siz şu ya da bu veya çeşitli toplantı yerlerini ziyaret ederseniz ve (Tanrı’nın) 

konuşucuları yoluyla ayni sözü duyarsanız, o zaman kalbiniz mutluluk ve imanla dolacak ve o 

talimatların bu toplulukların ruhen gelişmesinden ötürü birleştiğinin gerçek ispatı olarak kabul 

edeceksiniz. Eğer kusurlu bir beyanın şahidi (Tanrı’nın sözlerini kusurlu bir şekilde ileten 

beyan) olursanız, birileri sizi kalbinizden yaralamış hissini duyacaksınız ve o toplantı yerinde 

birlik olmadığını veya bu halkta olması gerekeni beyan ettiğini kavrayacaksınız. (140, 71) 

53. Sizin benim iyi ve alçakgönüllü öğrencilerim olmanızı – toplumda atanma ve unvan 

istemeyen kişiler olmanızı – istiyorum, bilakis erdem yoluyla mükemmelleşmeye ulaşmak ve 

talimatlarıma uymak sadece idealiniz olsun öyle ki, hayatınız bir örnek olsun. Size şeref 

sandalyelerinin, unvanların ve adların siz onları hak etmedikçe, ne faydası olabilir? (165, 17) 

54. Benim eserim birçok öğretilerden birisi değildir, dünyada bir tarikat daha değildir. Size 

bugün getirdiğim vahiy ebedi kanundur. Yine de siz ona ruhaniyette eksikliğiniz ve 

anlayışsızlığınız yüzünden ritüeller, birçok yolsuzluklar sonunda bozuncaya dek, karıştırdınız. 

Ne kadar çok kültler öğretime karıştırdınız. Bu arada bütün yaptıklarınızın benden ilham 

alarak aldığınızı, benim emrim olduğunu söylediniz ve buna inandınız. (197, 48) 

55. Yakında insanlar arasında dış görünüşteki kültlerden ve sizin dini fanatizminizden bıkmış 

olan insanlara karışacaksınız. Ondan ötürü sizin onlara götüreceğiniz ruhta gelişmenin 

mesajı onların kalbine taze ve canlandırıcı çiğ gibi ulaşacağını size söylüyorum. 

56. Eğer siz ruhen gelişmeye zıt olan fanatik kültlerle ve davranışlarla onlara giderseniz, o 

zaman dünyanın sizi tanrısal bir mesajın postacısı olarak kabul edebileceğini mi 

sanıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar sizi yeni bir tarikatın fanatik üyeleri 

sanacaklar! 

57. Size konuştuğum berraklıkla bana şunu diyenler vardır: “Usta, Roque Rojas´ın bize miras 

olarak bıraktığı birçok kültleri bırakmak nasıl mümkün olur?” 

58. Buna “İkinci Devirde” verdiğim örneği size söylüyorum. Ritüellerden, resmi 

formalitelerden, geleneklerden ve bayramlardan ötürü en önemli şey olan kanunu unutan 

halka anlatmaya çalıştım. 

59. Size Ustanız’ın bu eylemini hatırlattım öyle ki, siz bugün de gelenekleri ve seremonileri 

unutun ve hatta onları Roque Rojas´tan öğrenmiş olsanız bile, tıpkı eskiden halk Musa´dan 

miras olarak aldığı gibi. 

60. Şimdi size bununla bu kişilerin kötü bir şey size öğrettiğini demek istemiyorum. Hayır. 

Onlar tanrısal vahiylerin insanlar tarafından anlaşılabilmesi için sembolleri ve metotları 

kullanmak zorundaydılar. Ama bu hedefe ulaşılır ulaşılmaz artık her faydasız hürmet şekli ve 

semboller hakikatin ışığının parlaması için kaldırılması gerekiyordu. (253, 29 – 32) 

61. Kanunumu anlamayan hizmetkârlarım kalbimde ne kadar çok acıya neden oldular. Onları 

eğitip atamama rağmen, onlar ne kadar çok acıya neden oluyorlar, bugün şüpheye ve 

tedirginliğe yol açarak anlayışsızlıkları ve bencillikleri yüzünden bir süre daha halk arasında 
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kalacağımı, insanların dileğine göre evrensel ışınımı bir kez daha aşağıya göndereceğimi ve 

uzun bir süre beyanlarımı vermeye devam edeceğimi söylediler. 

62. Ondan dolayı size söyledim: Ne zaman sözümde kararsızlık, güvensizlik veya dileğimde 

çelişki gösterdim? Asla, gerçekten, çünkü o zaman artık mükemmel olmazdım, sizin artık 

Tanrınız ve Yaratanınız olmazdım. 

63. Bende kararlılık, bir dek dilek vardır ve ondan dolayı da gün ışığı gibi bir berraklıkla size 

konuşuyorum öyle ki, bütün insanlar yanınızdaki varlığımı, esansımı ve gücümü 

hissedebilsinler öyle ki, ruh esas olan aklın insanların akıl organıyla verdiğimin farkına 

varabilsin. 

64. Usta size diyor: İnsan binalar inşa etti ve onlara kilise adını verdi, o yerlerde millet içeri 

girdiğinde hürmet gösterileri yapıyor, fanatizmi, putperestliği besliyor ve insanların kendi 

yarattığı şeye tapıyor. Bu benim gözümde tiksindiricidir ve İsrail halkı, ondan dolayı senden 

başlangıçta bildiğin ve duyduğun her şeyi uzaklaştırdım öyle ki, böylece fanatizmine son 

veresin.  

65. İsrail halkının dua binaları insanlığa bildirilsin, onlar kapalı kalmasın, çünkü onlar 

zayıflara, yolunu kaybedenlere, yorgunlara ve hastalara sığınak olsun. Sizin hazırlanmanız, 

en yüce dileğime karşı itaatiniz ve kanunumu uygulamanız yoluyla gerçek öğrencilerimin 

eylemlerinde tanrılığımı ispat edeceğim. 

66. Sahte konuşucularımın, sahte cemaat yöneticilerini, (Tanrı için çalışan) sahte “işçilerin” 

ortaya çıkması ve onların Tanrı’ya hakaret eden ağızları halka konuşup sözümün ve evrensel 

ışınımın talimat olarak halk arasında kalmaya devam edeceğini iddia etmeleri sizi 

kaygılandırmasın. 

67. Kimin sahtekâr olduğunu, kimin kanuna dileğime göre uymadığını, kimin sadece kendi 

dileğini ifade ettiğini, işlediği suçu ve kendi uydurduğu kanunu herkesin bilmesini 

sağlayacağım ve onlar geçersiz kılınacak ve yok edilecekler. 

68. Çünkü tanrısal inayeti ve gücü alıkoyacağım ve ayartma onları ağa düşürecek ve ondan 

dolayı da onu arayan herkes ruhunda Kutsal Ruh´un inayetini hissetmeyecek. (363, 52 – 56) 

69. Benim elçim olduğunuzu herkese yaymadan elçim olun. Usta olsanız bile, öğrenci 

olduğunuzu söyleyin. 

70. Sizi diğer insanlardan farklı gösteren giysiler giymeyin, elinizde kitap taşımayın ve 

toplantı binaları inşa etmeyin. 

71. Dünyada da eserimin merkezi veya temelini kurmayın, ne de herhangi birisi benim yerimi 

alan yüksek mevkiye çıksın. 

72. Şimdiye kadar var olan yöneticiler son yöneticilerdir. Dua, ruhta gelişme ve öğretimi 

uygulamak insan kitlelerini ışığın yoluna götürsün. (246, 30 – 31) 

73. Öğrencilerime soruyorum, size vahiy ettiğim bu mükemmel eseri insanlığa yanılgıyla 

değerlendirilecek şekilde böyle sunmanız veya onun bu devirde egemen olan ruhsal 

şaşkınlığın meyvesi olarak ortaya çıkmış bir başka öğreti ve teori olarak görülmesi acaba adil 

midir? 

74. Eğer çok sevdiğim ve bana şahitliğiniz temiz olsun diye sözlerimle eğittiğim sizler 

yanılgılarınızın kurbanı olarak insanlar sizi zararlı gördüğü için dünyanın mahkemesinin eline 

düşerseniz veya zulüm görüp dağılırsanız, doğru mu olur? 
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75. Doğru uygulanan bir öğreti böyle olaylara neden olabilir mi sanıyorsunuz? Hayır, 

öğrenciler. 

76. Bırakın size bu şekilde konuşayım; çünkü neden onu yaptığımı biliyorum. Yarın ben size 

artık bu şekilde konuşmadığım zaman, neden size böyle konuştuğumu bileceksiniz ve siz: 

“Usta, hangi bir sürü zayıflıklarımızdan ötürü hastalanacağımızı çok iyi biliyordu. O´nun 

bilgeliğinin gözünden hiçbir şey kaçmaz” diyeceksiniz. (252, 26 – 27) 

77. Sözümü artık duymayacağınız zamana sizi hazırlıyorum, çünkü o zaman insanlar sizi 

bana hürmet göstermek için mükemmel kilise binalarınız olmadığı, törensel kültlerinizi 

kutlamadığınız ve beni resimlerde aramadığınız için Tanrısız, kilisesiz halk diye 

adlandıracak. 

78. Ama size antlaşma olarak size sınavlarda ve yolunuzda korunma siperi olacak bir kitap 

bırakacağım, ona göre adımlarınızı yönlendirin. Bugün konuşucularım yoluyla duyduğunuz 

bu sözler yarın yazılardan size doğru akacak öyle ki, yeniden canlanın ve onlar bu devirde 

ilaveten gelecek insan kitleleri tarafından duyulsun. (129, 24) 

79. İnsanlığa şu an yeni bir kitap, yeni bir antlaşma miras bırakıyorum. “Üçüncü Devirdeki” 

sözüm,  altıncı mührü açarken insanlığa konuşmuş olan tanrısal sesim. 

80. Adlarınızın veya eylemlerinizin tarih kitaplarına yazılması gerekli değildir. Bu kitapta 

sözüm insan kalbine ebediyen hitap eden çınlayan ve berrak bir ses gibi olacak ve halkım 

gelecek nesillere ayaklarının izini ruhta gelişme yolunda bırakacak. (102, 28 – 29)  

81. Sözlerimi beyan ettiğim toplantı yerleri kat kat çoğaldı. O arada onların her biri insanların 

toplandığı, öğrencilerimin oluştuğu ve merakla benim derslerimi öğrenmek için gelen gerçek 

bilginin okuludur. 

82. Eğer bu cemaatlerin her biri merhametimden aldıkları iyiliklerin şahidi olsaydılar, böylece 

o mucizelere şahitlik son bulmazdı. Ve eğer siz konuşucularım yoluyla söylediğim baştan 

sona kadar her sözümü bir kitapta derlemek zorunda olsaydınız, böylece bu eser 

sonuçlandırabileceğiniz bir eser olmazdı. 

83. Fakat insanlığa halkımın aracılığıyla içinde sözümün esansı olan ve size yaptığım 

eylemleri içeren “bir kitap” gelmesini sağlayacağım. Bu görevi üzerinize almaya korkmayın, 

çünkü size ilham vereceğim öyle ki, gerekli olan talimatları bu kitapta derleyin. (152, 39 – 41) 

84. Bu kitabin esansı Damiana Oviedo yoluyla size konuştuğumda, onun beyan 

edilmesinden beri asla değişmedi. Öğretimin anlamı ayni idi. 

85. Fakat sözlerimin özü nerede? Ona ne oldu? Bu devirde verdiğim ve sözümün aranızda 

yeterince yayıldığı ilk mesajlar olan o tanrısal mesajlar gizlidir. 

86. Bu talimatların açığa çıkması gereklidir öyle ki, yarın beyanların başlangıcının nasıl 

olduğuna şahitlik yapabilesiniz. Böylece benim ilk talimatımın tarihini, içeriğini ve 1950 yılının 

getirdiği son talimatımı tanıyacaksınız. 1950 yılında beyanlarımın sonra ermesi kararlandı. 

(127, 14 – 15) 

87. Sözümü gizli tutanlarla ve talimatlarımı sahteleştirenlerle konuşmanız kaçınılmazdır. 

Onlarla açıkça konuşun, size destek olacağım öyle ki, onlar karşısında fikrinizi savunun. 

Çünkü eserimin yarın kusurlu bulunması ve kanunumun sahteleştirilmesinin nedeni 

insanlardı, çünkü onlar eserime ona ait olmayan biraz bir şey ilave ettiler. (340, 39) 

88. Ben size bu sözü getirdim ve onu kendi dilinizde dinlettim, fakat size daha sonra diğer 

dillere tercüme etme görevini veriyorum öyle ki, o herkes tarafından bilinsin. 
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89. Böylece gerçek “İsrail´in kulesini” yani dünyada Jesus´un ağzından: “Birbirinizi sevin!” 

diye söylediğini duyduğunuz bütün milletleri bir birlik olarak birleştiren, bütün insanları 

tanrısal, değişmez ve ebedi kanunda birleştiren bir kuleyi, inşa etmeye başlayacaksınız. (34, 

59 – 60) 

Ruhsal İsrail ve Yahudi Halkı 

 

90. Şu an yeni vahyimin etrafında toplanmış olan halka “İsrail” adını verdim, çünkü hiç kimse 

benden daha iyi bu “Üçüncü Devirde” atananlarda hangi ruhun yaşadığını bilmez. 

91. “İsrail” kelimesinin ruhsal bir anlamı vardır ve size bu adı veriyorum öyle ki, Tanrı’nın 

milletinin bir parçası olduğunuzun bilincinde olun. Çünkü “İsrail” dünyanın bir milletini 

tanımlamaz, bilakis ruhların dünyasını tanımlar.  

92. Bu isim dünyada yeniden ünlü olacak, ama yanılgısız şekilde, gerçek ruhsal anlamında. 

93. Bu adın kaynağını ve anlamını bilmelisiniz; o halkın çocukları olduğunuza inancınız kesin 

olmalıdır ve kimden ve neden bu adı aldığınızı tamamen bilmelisiniz öyle ki, yarın “İsrail” 

kelimesine başka bir anlam verenlerin saldırılarına dayanabilesiniz. (274, 47 – 50) 

94. Sizden itaat istiyorum, sizin imanınız ve ruhta gelişmeniz yoluyla güçlü bir millet olmanızı 

istiyorum; çünkü Yakup´un soyundan olan nesillerin kat kat çoğalmasını sağladığım gibi – o 

halka büyük sıkıntılar musallat olmasına rağmen – o soyu ruhen içinde taşıyan sizin de 

mücadelelerinizde dayanıklı olmanızı sağlayacağım öyle ki, halkınız bir kere daha 

gökyüzünde yıldızlar ve denizdeki kum gibi çoğalsın. 

95. Sizin ruhen İsrail halkının bir parçası olduğunuzu bildirdim öyle ki, sizin için belirlenmiş 

olan hedefin detaylı bilgisine sahip olun. Ama size ayni zamanda bu konudaki kehanetleri 

insanlık o kehanetleri kendiliğinden keşfedinceye dek, herkese duyurmamanızı söyledim. 

96. Çünkü dünyada hâlâ İsrail halkı varlığını sürdürdüğü için, beden açısından Yahudiler 

sizin bu adınızı kabul etmeyecek ve bu bir kavga için inandırıcı bir neden olmamasına 

rağmen, o adınıza rıza göstermeyecek. 

97. Onlar sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyorlar, sizse buna karşın çok şey onlar hakkında 

biliyorsunuz. Dünyada şaşkın şaşkın dolaşan ve ruhunda huzuru olmayan bu halkın adım 

adım, bilmeden çarmıha gerilmiş olana doğru hareket edeceğini, onu Rab´bi olarak fark 

edeceğini ve onun sevgisi karşısına gösterdiği nankörlük ve taş kalplilikten dolayı ondan af 

dileyeceğini size vahiy ettim. 

98. Bedenim çarmıhtan aşağı indirildi, ama beni yüzyıllar boyunca reddedenler için çarmıhta 

hâlâ çiviliyim ve onların uyanma ve pişmanlık anını onlara sunduğum her şeyi ve onların 

almak istemediklerini vermek için beklemeye devam ediyorum. (86, 11 – 13) 

99. Bu devirde “İkinci Devrin” Yahudi halkı gibi olmayın, çünkü o halk geleneklerine bağlı, 

tutucu ve fanatikti ve yüzyıllar boyunca beklediği Mesih´in getirdiği göklerin ekmeğini 

yiyemedi. Saat geldiği anda, o halkın materyalizmi hakikatin ışığını görmeye engel olduğu 

için Mesih´i tanıyamadı. (255,19) 

100. Uzak ülkelerden ve milletlerden kardeşlerinizin ruhlarını özgürlüğe kavuşturma 

arzusuyla size geldiklerini göreceksiniz. O eski Filistin´den de tıpkı İsrail´in aşiretleri eskiden 

çölden geçtikleri gibi, size sürüyle gelecekler. 

101. O halk, ona krallığını yeni bir miras olarak sunan kişiyi (Jesus´u) kucağından atalı beri, 

onun hac gezisi uzun ve ıstıraplıydı. Fakat o halk çoktan orada dinleneceği ve sözlerim 
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hakkında derin derin düşüneceği vahaya yaklaşıyor ve sonra kanunumu tanımada 

güçlenerek ona o kadar uzun süre unuttuğu ruhi gelişmeyi gösteren yola devam edecek. 

102. Sonra siz, birçok kişinin sizin milletin yeni vaat edilen ülke, yeni Yeruşalim olduğunu 

söylediğini duyacaksınız. Fakat siz onlara o vaat edilen ülkenin bu dünyanın ötesinde 

olduğunu ve o ülkeye ulaşmak için sınavların büyük çölünden geçtikten sonra ruhen 

ulaşması gerektiğini söyleyeceksiniz. Bu milletin sadece çölün ortasında bir vaha olduğunu 

da onlara söyleyeceksiniz. 

103. Halk, vahanın yorgunlara gölge vermesi gerektiğini kavrayasın. Bunun haricinde onun 

kristal gibi berrak ve taze suyunu oraya sığınanların ağzına sunmalısın. 

104. Size sözünü ettiğim o gölge ve su nedir? Halk, o benim öğretim, sevgi eylemi için 

tanrısal talimatımdır. Bu inayet ve kutsama zenginliğini kimin içine koydum? Senin içine, halk 

öyle ki, kalbini git gide bencillikten kurtarasın ve her eyleminde berrak bir aynayı 

gösterebilesin. 

105. Eğer sevginiz yoluyla geleneklerine çok bağlı olan ve ruhen olduğu yerde kalmış olan 

halka Üçlü Birlik-Maria ruh öğretisini kabul ettirebilseydiniz, kalbiniz ve ruhunuz mutlulukla 

dolu olmaz mıydı? Eğer “eski İsrail” “yeni İsrail´in” aracılığı yoluyla Tanrı’ya dönseydi, yani ilki 

sondaki yoluyla lütfa kavuşsaydı, içinizde sevinç olmaz mıydı? 

106. Şimdiye dek Yahudi halkını ahlaki ve ruhi gelişmesine ulaşmak için eski geleneklerini 

bırakması gerektiğine hiçbir şey ikna etmedi. O halk Yahve ve Musa’nın kanunlarını 

uyguladığına inanan halktır, ama aslında o hâlâ altın buzağısına (putuna) tapıyor. 

107. Şaşkın şaşkın dolaşan ve dünyaya dağılmış olan (İsrail) halkının yere bakmasına son 

vermesi gerektiği ve gözlerini göğe dikip başlangıçtan beri Kurtarıcı olarak ona vaat edileni 

yoksul sandığı ve O´nda iyi bir şey bulmadığı için tanıyamayıp öldürdüğü kişiyi arama zaman 

yakındır. (35, 55 – 58) 

108. Dünyada bir halkı diğer halklar arasından seçtiğim gerçeği üstün tutma olarak 

anlamayın: Bütün çocuklarımı ve oluşmuş olan milletleri ayni şekilde seviyorum. 

109. Her halk dünyaya bir misyon getirir, “İsrail´in” getirdiği misyon ise insanlar arasında 

Tanrı’nın peygamberi, imanın deniz feneri ve mükemmelliğin yolu olmaktır. 

110. Size ilk devirlerden beri verdiğim kehanetlerim ve vahiylerim doğru yorumlanmadılar, 

çünkü insanlığın onları anlayacağı saat henüz gelmemişti. 

111. Eskiden “İsrail” dünyanın bir milletiydi; bugün ise o dünyaya yayılmış olan insanlardır; 

yarın o bütün ruhlardan oluşan ve Baba’sıyla mükemmel bir ahenk içinde tanrısal aileyi teşkil 

eden Tanrı’nın halkı olacak. (221, 27 – 30) 

 (Jesus´un) Elçiliği ve Ruhaniyet  

 

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) 
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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) 

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 
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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. 

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. 
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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 

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) 
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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 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 
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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 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) 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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) 

Gelişme 

 

225. Tıpkı bir insanın vücudunun gelişmesini gördüğünüz gibi, o insandaki ruh gelişir. Fakat 

ruhun mükemmelliğe doğru gelişmesi için birçok vücuda ve sonsuzluğa ihtiyacı varken, vücut 

gelişmesinin sınırına ulaşır. Bu da sizin reenkarnasyonunuzun (insan ruhunun beden 

öldükten sonra yeniden insan olarak dünyaya gelmesi) nedenidir. 

226. Siz Tanrı’nın babaya ve anneye özgü yaratıcı ruhunun tohumu gibi halis, sade ve temiz 

doğdunuz. Fakat yanılmayın; çünkü halis ve sade olmak büyük ve mükemmel olmakla ayni 

değildir. 

227. Onu siz yeni bir doğmuş bebekle ve çocuklara talimat veren yetişkin bir insanla 

kıyaslayabilirsiniz. 

228. Ruhunuz gelişir gelişmez, bütün hayat dönemleriniz esnasında bu sizin için belirlenmiş 

şey olacak. Ama ruhunuz ne kadar da yavaş gelişiyor! (212, 57 – 60) 

229. İnceleyin, derin derin düşünün; çünkü bazılarınız eğer ruhunuz benim Tanrı olarak bir 

parçam ise, onun neden acı çekmesinin nasıl mümkün olabileceği konusunda şaşkınlar. Ve 

eğer ruhun ışığı Kutsal Ruh´un ışığının bir kıvılcımı ise, neden o geçici olarak kendisini 

karanlıkta görebilir? 

230. Bu gelişme yolunun Tanrı karşısında yeteri kadar hak kazanmaya hizmet ettiğini 
kavrayın. O yolla ruhunuzu bilmeyen ve gelişmemiş ruhtan Baba’nın sağındaki büyük ışıklı 
bir ruha dönüştürebilirsiniz. (231, 12) 

231. İyi olmanızı istiyorum ve bunun haricinde mükemmel olmanız arzumdur. Çünkü 
görünüşe göre önemsiz olmanıza rağmen, siz maddi şeylerden ve dünyalardan daha da 
büyüksünüz, çünkü siz sonsuz yaşama sahipsiniz, ışığımın bir kıvılcımısınız. 

232. Siz ruhtan yaratıksınız. Ruhun ne olduğunu tanımalısınız öyle ki, benim neden sizi 
mükemmelliğin yoluna çağırdığımı kavrayabilin. (174, 60) 

233. Siz gelişme kanunu altındasınız, bu da reenkarnasyonlarınızın bir nedenidir. Sadece 
benim ruhumun gelişmeye ihtiyacı yoktur: Ben değişmezim. 

234. Başlangıçtan beri size ruhların bana ulaşmaları için yukarıya doğru çıkmaları gereken 
merdiven basamaklarını gösterdim. Bugün hangi seviyede olduğunuzu bilmiyorsunuz; fakat 
ruhunuzun kılıfını (vücudunuzu) terk ettiğiniz zaman, gelişme seviyenizin farkına 
varacaksınız. Durmayın, çünkü aksi takdirde sizden sonra gelenlere bir engel olursunuz. 

235. Farklı seviyelerde yaşasanız bile, ruhen hemfikir olun ve günün birinde en yüksek olan 
yedinci basamakta birleşeceksiniz ve sevgimin zevkini çıkaracaksınız. (8, 25 – 27) 
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236. Sizin sadece bir kere bu dünyaya gelmediğinizi, bilakis ruhunuzun gelişmesi ve 
mükemmelleşmesi için gerekli olan çok kez yeni bir vücut aldığını söyledim. Dileğinize göre 
amaca ulaşmak için gerekli olan zamanın kısa veya uzun sürmesinin size bağlı olduğunu 
şimdi ilave etmek zorundayım. (97, 61) 

237. Bu hayatınızdan önce var olmadığınızı içinizden kim ispat edebilir? Yeni bir 
reenkarnasyonu yaşadıklarından kesinlikle emin olanlardan hangisi Baba’nın hesabını 
ödediğini ve alacaklar listesinde hak ettikleri şeylerin olduğunu ispat edebilir? 

238. Hiç kimde mükemmelliğin hangi basamağında olduğunu bilmiyor. Ondan dolayı 
mücadele edin, sevin ve sonuna kadar sebatlı olun. (46, 58 – 59) 

239. Size yeni vahiylerimi verebilmem için insan olarak insanlığa verdiğim beyanlarla bu 
devirde size ruhen gelişim arasındaki zaman sürecinde birçok kez reenkarnasyonlar yoluyla 
dünyada yaşamanız gerekiyordu öyle ki, ben size geçmiş dersleri sorduğumda, ruhunuz 
yanıt verebilsin. Ve ben ruhunuza yeni vahiyler verdiğimde, onları anlayabilsin. (13, 52) 

240. Kaç kez bu dünyaya yeni bir vücutla geri gelmek zorundasınız, bu yolla dünyaya 
getirdiğiniz mesaj daha çok berraklıkla kendisini beyan eder? 

241. Bırakın ruhunuzu bir toygar gibi bu hayatta ilkbaharını yaşasın ve ona sevinsin ve bana 
geri dönmek için ruhunuz hac yolculuğunda gerekli tecrübeyi bulsun. 

242. Zenginler çok geçici olan defineler biriktirirken, tecrübe, gerçek bilgi biriktirin. (142, 72) 

243. Bu devirde insanlığın bilgisizliğine karşı mücadele edeceksiniz. İnsanlık her alanda 
maddeleşmiş olmasına rağmen, geçmişteki reenkarnasyonların getirdiği tecrübeleri 
sayesinde daha az gaddar ve daha da yukarıya doğru gelişti. 

244. Günümüzde Tanrı’ya olan hürmetini çoğunluktaki insanlar gibi göstermeyen birisini 
tanıyorsanız, sizi bu hayrete düşürse de ve alınsanız da, artık o kişiyi dipdiri ateşe atın diye 
bağırmayın. (14, 21 – 22) 

245. İnsanlarla ruhun reenkarnasyonu hakkında konuşmaktan korkuyor musunuz? 
Reenkarnasyondaki sevgi dolu adaletin kanaatine yoksa varmadınız mı? 

246. Bu tür kefareti (reenkarnasyon yoluyla) cehennemin sönmeyen ateşinde ebedi ceza ile 
kıyaslayın. Bu (cehennem) sahnesini insanlık insan ruhunu korkutmak için kullanır. Bu iki tür 
tasavvurdan hangisi Tanrı’nın mükemmel ve merhametli adaletini ortaya koyduğunu bana 
söyleyin?  

247. Birincisi (ebedi ceza) gaddarlık, sonsuz garaz, intikam beyan eder; diğeri 
(reenkarnasyon) ise sadece af, baba sevgisi ve sonsuz yaşama ulaşmak için ümit içerir. 
Talimatlarımın kötü yorumu yoluyla uğradığı deformasyon ne kadar da büyüktür! 

248. Sizi mücadeleye hazırlıyorum, çünkü insanlar size karşı öğrettiğiniz şeylerden ötürü 
savaşacaklar. Ama size karşı şu an savaş açan insanlar  – eğer günahkâr olarak – aniden 
ölselerdi ve ben onlara inandıkları ebedi cehennem ateşini mi, yoksa dünyaya bir kez daha 
gelip arınma fırsatına sahip olmalarını mı tercih ettiklerini sorsaydım, size doğrusunu 
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söyleyeyim, onlar dini fanatizmin getirdiği körlükten ötürü hayatlarında bu öğretiye savaş 
açmalarına rağmen, ikinci teklifimi (dünyaya tekrar gelmeyi) tercih ederlerdi. (120, 15 – 17) 

249. Size sözümde söylediğim gibi ruhun reenkarnasyonunun gerçek olduğunu bilmek 
yeterlidir ve hemen kalbinizde bir ışık yanar ve benim sevecen adaletime daha da çok hayran 
kalırsınız. 

250. Bu teorileri ve mezheplerin bu öğretilere verdiği çeşitli anlamlarını kıyaslayın ve en çok 
adaletli ve mantıklı olanları seçin. 

251. Size doğrusunu söyleyeyim bu devirde bu büyük hakikate içten algılayışın uyanacağı, 
insan ruhunu en çok etkileyecek olan vahiylerden birisi budur. (63, 76) 

252. Ruhun reenkarnasyonu insanlığın bilmesi ve inanması gereken büyük hakikatlerden 
birisi olduğunu tasdik edin. 

253. Bazıları reenkarnasyonu seziyor, onu kabul ediyor ve ona içten sezgiden ötürü 
insanlara karşı sevecen adaletimin eksik olamayan bir şeyi olarak inanıyorlar. Fakat birçok 
insan size Tanrı’ya küfreden ve yalancı diyecekler. 

254. Endişelenmeyin, ayni şeyi elçilerim de Jesus´un öğrettiği gibi ölülerin dirilmesi hakkında 
vaaz verdikleri zaman da yaşadılar. Rahipler ve hâkimler onları böyle öğretileri öğrettikleri 
için hapse attılar. 

255. Her ne kadar dünyanın bu öğretinin anlamını tamamen kavrayamadığını garanti etsem 
de, sonradan dünya o vahyi kabul etti öyle ki, bu devirde size gelip “etin (ölü vücutların) 
dirilmesi” sadece ruhun reenkarnasyonu anlamına geldiğini öğretmem gereklidir, çünkü bu – 
aslında ebedi olan - önemlidir ve yaşamın sebebidir. Hangi sebepten ötürü ölü vücutlar 
dirilsin, çünkü vücut ruhun sadece geçici giyimidir? 

256. Beden toprağa gömülür ve toprakla karışır. Ruh durmadan yukarıya doğru gelişirken, 
mükemmelliğe doğru yaklaşırken o beden toprakta temizlenecek, değişecek ve sürekli yeni 
bir yaşama zemin hazırlayacak ve ruh dünyaya yeniden geldiğinde, o (yeni) bir insan olarak 
dirilmektir ve yeni bedeni için de ruhla bağlantılı olarak dirilmektir. 

257. Fakat maddi şeyler ebedi değildir, ruhtan şeyler ebedidir, ondan dolayı size bir kez daha 
söylüyorum: Aradığım, öğrettiğim ve onun yanımda olmasını istediğim ruhunuzdur. (151, 56 
– 58) 

258. Ruhunuz, yaşamlarınız tarafından oluşmuş olan bir zinciri zorlukla peşinden sürüklüyor. 
Onu ben kendinizi mükemmelleştirmeniz için fırsat olarak verdim ve siz ondan (o 
yaşamlardan) faydalanmadınız. Her yaşam, zincirin bir halkasını teşkil eder. Fakat siz 
hayatınızı talimatlarıma göre doğrultursanız, kanunlarımı uygularsanız, o zaman bu dünyaya 
acı çekmek için gelmeyeceksiniz. 

259. Eğer sözlerimi öğrenmeden, zaman kaybederseniz, zaman olan ben, size sürpriz 
yapacağım. Öğrenin ki, eserimdeki sizin hakkınız olan yerinizi alabilesiniz. 
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260. Anlayışsızlık ve Tanrı olarak benim hakkımdaki fikirlerin farklılığının sona ermesini 
istiyorum. Hepinizin bir tek Tanrı’dan yaratıldığınızı kavrayın. (181, 63 – 65) 

261. Uzaya bakın ve onu bütün mükemmelliği ve güzelliğiyle takdir edin. Uzay, Tanrı´nın 
çocuklarının ondan ilham alması için ve orada Baba’nın bir kopyasını görsünler diye yaratıldı. 
Eğer yaratılanları böyle anlarsanız, düşüncelerinizi bana doğru yükseltmiş olacaksınız. (169, 
44) 

262. Bu devrin ışığı insanların ruhunu kapayan karanlık perdeyi yırtıyor; onları bağlamış ve 
gerçek yola ulaşmasını engellemiş olan zincirleri koparıyor. 

263. Size doğrusunu söyleyeyim: Öğretimin bütün bilim dallarını keşfetmeyi yasak ettiğini 
düşünmeyin, çünkü ilginizi çeken, hayranlığınızı ve merakınızı uyandıran benim. Onun için 
size düşünme yeteneği verdim öyle ki, gitmek istediğiniz yöne doğru engelsiz hareket edin. 

264. Size zekânın ışığını verdim öyle ki, yolunuzda gördüğünüz şeyi anlayın. Onun için size 
söylüyorum; keşfedin, araştırın, fakat benim gizemlerimi çözmenin yol ve yöntemi saygılı ve 
alçakgönüllü olsun, işte o zaman size gerçekten izin verilmiş olacak. 

265. Size insanların yazmış olduğu kitapları öğrenmenizi yasaklamadım, fakat öğretim 
görmüş olmalısınız öyle ki, tökezlemeyin ve yanılgılara düşmeyin. O zaman insanın hayatını 
ve mücadelesini nasıl başlattığını ve ne kadar ilerlediğini öğreneceksiniz. 

266. Eğer o zaman o kadar ilerlediyseniz, talimatlarımın ve vahiylerimin kaynağına kendinizi 
vermelisiniz öyle ki, size sizi bekleyen geleceği ve hedefi göstereyim. (179, 22 – 23) 

267. Size garanti ediyorum: Eğer ilgiyle ve sevgiyle bu talimatların anlamını kavramaya 
niyetlenirseniz, adım adım ruhsal bilgeliği, mükemmel sevgiyi ve tanrısal adaleti 
keşfedeceksiniz. Ama siz bu vahiylere karşı ilgisizce bakarsanız, onların içindekileri 
öğrenmeyeceksiniz. 

268. Birçok insanın görerek bakmadan; işitmeden duyarak ve kavramadan düşünerek 
hayattan geçip gittiği gibi, beyanlarımın yanından geçip gitmeyin. (333, 11 – 12) 

269. Ruhumu veya ruhsal olan şeyleri maddeden bir objeymiş gibi incelemeyin. Beni bilim 
adamları gibi incelemenizi istemiyorum, çünkü büyük ve üzücü yanılgılara düşersiniz. (276, 
17) 

270. Bütün öğretimin amacı size karakterinizi içeren her şeyi gözlerinizin önüne sermektir, 
çünkü bu bilgiden ebedi ve mükemmel olan Tanrı’ya götüren ışık doğacak. (262, 43) 

Arınma ve Mükemmelleşme 

 

271. Bugün bana acılarınızı gözlerimin önüne seriyorsunuz öyle ki, onları dindireyim ve 
doğrusu size bunun benim görevim olduğunu ve bunun için geldiğimi söylüyorum, çünkü ben 
tanrısal doktorum. 

272. Fakat benim şifa balsamım yaralarınızda etkisini göstermeden önce ve benim okşamam 
size ulaşmadan önce, kendinize konsantre olun ve acılarınızı sınayın, keşfedin, gerekli 
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olduğu kadar hep iyice, derin derin düşünün öyle ki, bu incelemeden bu hayat sınavının 
içerdiği bilgiyi ve ayni şekilde onda gizli olan ve bilmeniz gereken anlamı ortaya çıkarın. Bu 
kavrayış, tecrübe, inanç, hakikatin yüzüne bakış, birçok anlamadığınız hayat sınavlarının ve 
derslerinin açıklaması olacak.  

273. Acıyı elle tutulabilir bir şeymiş gibi inceleyin ve onda siz tecrübenin güzel tohumunu, 
varlığınızın büyük öğretisini keşfedeceksiniz, çünkü acı hayatınızda öğretici ustanız oldu. 

274. Her kim acıya öğretici usta olarak bakarsa ve uysallıkla onun yenilenme, pişmanlık ve 
düzelme uyarılarını uygularsa, o kişi sonra mutluluk duygusunu, barışı ve sağlığı tanıyacak. 

275. Kendinizi itinayla deneyin ve ondan ne kadar çok faydalandığınızı göreceksiniz. 
Eksikliklerinizi ve kusurlarınızı fark edeceksiniz, onları düzelteceksiniz ve ondan dolayı diğer 
insanların yargıcı olmaya son vereceksiniz. (8, 50 – 53) 

276. Sizin ruhen temiz olmanızı istememle, hemen temizlenmiş olurdunuz. Fakat sizi 
temizlemiş olan ben olsaydım, neyi hak kazanmış olurdunuz? Herkes kanunuma karşı aykırı 
davranışını telafi etsin, bu onun hak ettiğidir. Çünkü o zaman gelecekte düşüşleri ve hataları 
önlemeyi bileceksiniz, çünkü acılar sizi uyaracak. 

277. Eğer yaptığınız hatalar ve onların doğal sonuçları arasında dürüstçe bir pişmanlık 
oluşursa, size acılar ulaşmayacak, çünkü o zaman sınava teslimiyetle katlanmak için hemen 
güçlü olacaksınız. 

278. Dünya acıların kâsesinden içiyor; fakat ben onu cezalandırmadım. Acılarından sonra, o 
onu çağıran bana gelecek. Sonra nankörler onların hayatına iyilikler yağdırmış olan O´na 
teşekkür etmeyi bilecekler. (33, 30 – 31) 

279. Vücudunuza olan abartılmış sevgiyi bırakın, ruhunuza merhamet gösterin ve onun 
arınmasına ve yükselmesine yardım edin. Eğer siz bunu başarırsanız, ruhunuzun ve 
vücudunuzun ne kadar güçlü olduğunu göreceksiniz. 

280. Düşünün bir kere: Eğer ruh hastaysa, o zaman kalpte nasıl barış olabilir? Eğer ruhta 
vicdan azabı varsa, o zaman o barışın tadını çıkarabilir mi? (91, 72 – 73) 

281. Eğer bu dünya size istediğiniz her şeyi verseydi, eğer dünyada büyük ruhi sınavlar 
olmasaydı, o zaman kim benim krallığıma gelme arzusunu duyardı? 

282. Acılara hakaret etmeyin veya lanetlemeyin, çünkü siz o acıları hatalarınızla yarattınız. 
Onlara sabırla katlanın, o zaman onlar sizi arıtacak ve bana yaklaşmaya yardım edecekler. 

283. Bu dünyanın görkemlerine ve eğlencelerine ne kadar çok kök saldığınızın farkına 
varıyor musunuz? Artık, kendinizi ondan uzaklaştırma arzusunun çok şiddetli olacağı zaman 
gelecek. 

284. Her kim ruhi yükseliş yoluyla sınavlarını geçmesini becerirse, bu yengide barışı yaşar. 
Her kim cennete yönelik bakışla dünyada yaşarsa, tökezlemez, ne de onun kefaret yolundaki 
dikenler ayaklarını yaralar. (48, 53 – 55) 



423 
 

285. Sizin için belirlenmiş olanı yerine getirin! Size gösterdiğim yolu önce kat etmeden, bana 
gelme arzusunu istemeyin, çünkü acılar o zaman payınıza düşerdi, ruhunuzda henüz 
yıkanmamış olan lekeler görünürdü, çünkü o kişi kefaret yolunun sonuna kadar ulaşmadı. 

286. Birçok reenkarnasyondan geçtiniz, fakat birçoklarınız Babanız’ın size verdiği sonsuz 
merhamet ve sevgisinin değerini bilmedi. 

287. Düşünün: Fırsatların sayısı ne kadar çok olursa, sorumluluğunuz da ona göre daha 
büyüktür ve siz bu fırsatlardan faydalanmazsanız, böylece her fırsatla kefaret yükünüz de 
ağır olacak ve ayarlayıcı adalet de daha büyük olacak.  Ağırlığını birçok kişinin 
kavrayamadığı ve sadece benim öğretimin size beyan ettiği yük budur. (67, 46) 

288. İnsanların içinde yaşadığı sınavlar, onların kendilerinin ektiği tohumların meyvelerinin 
şimdi hasadıdır. Öyle hasat ki, o bazen bir yıl önce ektikleri tohumun sonucudur ve diğer 
durumlarda ise onların yıllar önce ektikleri veya diğer reenkarnasyonlarda ektiklerinin 
meyvesidir. (178, 2) 

289. İtaatsizliğin sonuçlarının kendisini hemen belli ettiğini sanmayın, hayır. Fakat size 
söylediğim şudur: Bazen suçlarınızın size hiç bir kötü sonucu yokmuş gibi görünse de ve 
zaman geçip benim adaletimin hiçbir işareti görünmemesi karşısında da, eylemlerinizin 
sorumluluğunu er ya da geç taşımak zorundasınız. 

290. Ama benim sözlerim sayesinde hâkim olarak benim amansız olduğumu çoktan 
biliyorsunuz ve yargı vaktiniz geldiği anda, gözleriniz vicdanınızın ışığına açılacaklar. (298, 
48)  

291. Ey beni duyan insan ruhları, dünyevi yaşamınızın problemleri içinizde iz bırakmasına 
izin vermeyin, ne de onların size boyun eğdirmesine izin verin. Her sınavı içeren ışığı arayın 
ki, o size güçlü ve ölçülü olmanıza yardım etsin.  

292. Eğer ruh, bedene egemen olmayı başaramazsa, beden ruha boyun eğdirecek ve ona 
egemen olacak; ondan dolayı da insan ruhu zayıflar ve bedenle birlikte öleceğine inanır. (89, 
11 – 12) 

293. Hayatınızda bütün varlığınıza hâkim olan herhangi bir bedensel tutkuyu yaşadınız mı ve 
bu tutkunun vicdanınızın, ahlakınızın ve mantığınızın sesini duymayı imkânsız bıraktığını 
gördünüz mü? 

294. Bu durum, ruhun aşağıya düştüğü anda olmuştur, çünkü o zaman bedende yaşayan 
ayartmalar ve kötülüğün canavarının gücü ruhu yenmiştir. 

295. Kendinizi o tutkudan kurtarmayı başardığınız anda ve onun etkisini yendiğinizde,  
içinizde derin bir mutluluk duygusu ve derin bir esenlik hissettiğiniz doğru değil mi? 

296. Bu esenlik ve sevinç ruhun bedene karşı zaferinden kaynaklanır öyle bir zafer ki, o 
sonsuz mücadele ve “kanlı” iç savaş yoluyla kazanıldı. Fakat ruhun yeniden güçlenmesi ve 
ayağa kalkıp vicdanın danışmanlığı yoluyla harekete geçmesi yetti ve böylece ruh bedenin 
itkisini yendi ve kendisini belaya sokmaya devam etmekten kurtardı. 
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297. Bu güreşte, bu feragatte, kendinize karşı bu savaşta içinizde yaşayan bir şeyin  – kendi 
yaşamınızın ölümünü görmeden –  ölmesini gördünüz. O sadece anlamsız bir tutkuydu. (186, 
18 – 19) 

298. En güçlü düşmanı içinizde taşıdığınızın farkına varın. O düşmanı yendiğiniz anda, elçi 
Yuhanna’nın dediği gibi “yedi başlı canavarı” ayağınızın altında göreceksiniz.  İşte o zaman 
gerçekten: “‘Rab, senin izinden gideceğim’ diye söylemek için ben yüzümü Rabbim´e doğru 
doğrultabilirim“ diyebilirsiniz. Çünkü o zaman sadece ağzınız değil, bilakis ruhunuz onu 
söyleyen olacak. (73, 20) 

299. Yakında hayatın siz insanlara gaddar olmadığının bilincine varacaksınız ve bilakis sizin 
kendinize gaddar olduğunuzu anlayacaksınız. Anlayışsızlığınız yüzünden acı çekiyorsunuz 
ve çevrenizdekilere acı çektiriyorsunuz. Kendinizi yalnız ve sizi kimse sevmediğini 
hissediyorsunuz ve bencil ve taş yürekli oluyorsunuz. (272, 34) 

300. Bu hayatın bütün acıları insanların suçlarının sonucu olduğunu kavrayın, çünkü sizi 
seven ben size bu kadar çok acıların kâsesinden (içmeniz için) sunamazdım. 

301. Eski devirlerden itibaren size kanunumu sizin düşüş, mahvolma ve “ölümden” 
korunmanızı sağlayan bir yol olarak beyan ettim. (215, 65) 

302. Bugün hâlâ sınavlarınızın anlamını kavramaya muktedir değilsiniz. Siz o sınavları 
gereksiz, haksızlık ve mantıksız sanıyorsunuz. Fakat size o sınavlarda ne kadar çok adalet 
ve göz kararı olduğunu, ihtiyarladığınız ve diğer insanlar için de bu dünyanın eşiğini geçip 
gittiğiniz ve ruhsal bölgelerde yaşamaya başladığınız zaman, söyleyeceğim. (301, 44) 

303. Size bir kez daha her düşünceyi ve her ricayı duyduğumu, dünya benim ilhamlarımı 
almayı beceremezken ve benim tanrısal düşüncelerimin aklında parlamasını sağlayamazken 
ve de onun çağrısına yanıt verdiğim zaman, sesimi duymazken, söylüyorum. 

304. Ama sizi yarattığım için ve size benim bir kıvılcımım olan ruhla ve benim aynim olan 
vicdanla donattığım için size güveniyorum, inanıyorum. 

305. Eğer ben size sizin mükemmelleşmenizi beklemediğimi söyleseydim, bu benim 
dileğimden kaynaklanan en büyük eserimde başarısızlığa uğradığımı açıklamışım gibi olurdu 
ve bu olamaz. 

306. Ruhunuzun başarıyla yolunda önüne çıkan bütün ayartmaları atlatacağı zamanda 
yaşadığınızı biliyorum. Sonra ruh ışık dolu yeni bir yaşama dirilecek. (238, 52 – 54) 

Bu Dünya ve Dünyanın Ötesi 

 

307. Kendinizi geliştirin, ölümün aniden sizi gafil avlamasına dek beklemeyin. Ruhsal 
yaşama geri döneceğiniz için, ölüm vakti için ne hazırladınız? Maddeye, tutkulara ve dünyevi 
mal-mülkünüze zincirle bağlıyken, size sürpriz olmasını mı istiyorsunuz? Kapalı gözlerle yolu 
bilmeden öbür dünyaya mı girmek istiyorsunuz ve bu hayatın yorgunluğunun ruhunuzda yer 
etmiş olarak mı götürmek istiyorsunuz? Hazırlanın öğrenciler, o zaman bedenin ölümünün 
gelmesinden korkmayacaksınız. 
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308. Bu dünyevi vadiyi terk edeceğiniz için ah çekmeyin, çünkü eğer dünyada mucize ve 
görkemlerin varlığının farkına varırsanız da, size doğrusunu söyleyeyim, bunlar sadece 
ruhsal yaşamın güzelliklerinin bir inikâsıdır. 

309. Eğer uyanmazsanız, eğer kendinizi bir ışık tarafından aydınlanmış, size yabancı 
görünen yeni bir yolun başlangıcında bulursanız, ne yapacaksınız? 

310. Bu dünyadan gözyaşı dökmeden, yakınlarınızın kalbinde acılar bırakmadan ayrılın. 
Zaman geldiği anda, bu dünyadan ayrılın ve vücudunuzun yüzünde ruhunuzun özgürlüğe 
kavuştuğundan bahseden bir barış gülümsemesi bırakın. 

311. Vücudunuzun ölümü sizi bildiğiniz insanlardan ayırmaz, ne de o sizi anne-babalarınıza, 
kardeşlerinize veya çocuklarınıza karşı olan ruhsal sorumluluğunuzdan özgür kılar. 

312. Sevgi, görev ve duygular için, kısacası ruhunuz için ölümün olmadığını kavrayın. (70, 14 
– 19) 

313. Büyük bir gayretle çalışın öyle ki, ölüm geldiğinde ve vücudunuzun gözlerini bu yaşama 
kapattığınız zaman, ruhunuz kendiliğinden hak ettikleri yoluyla vatanına ulaşıncaya dek, 
yukarı kaldırılıyor hissetsin. 

314. Bu eserin öğrencileri, vücudun ölümü anında, vücudu ruhla bağlayan bağların nasıl 

kolay çözüldüğünü görecekler. Onlar dünyanın hoşluğunu terk etmek zorunda oldukları için 

acı çekmeyecekler. Ruh gölge olarak insanlar arasında şaşkın şaşkın dolaşmayacak ve 

kapıdan kapıya, kalpten kalbe ışık, sevgi ve barış arzusuyla dolaşıp çalmayacak. (133, 61 – 

62) 

315. Ruhunuzu yükseltin öyle ki, sadece sonsuz, güzel ve iyi olandan (Tanrı’dan) hoşlanın. 

Eğer bu böyle olmazsa, sürdüğünüz hayat yoluyla maddeleşmiş olan ruhunuz vücudunuzdan 

ve geride bıraktığınız her şeyden ayrılmak için çok acı çekecek ve o bir süre şaşkınlık ve ağır 

ıstıraplarla ruhsal bölgelerde arınıncaya dek, dolanıp duracak. 

316. Kanunumun sınırları içinde yaşayın, o zaman ölümden korkmanıza gerek kalmayacak. 

Fakat ölümü çağırmayın veya onu zamanı gelmeden önce arzulamayın. Bırakın ölüm gelsin, 

çünkü o benim emirlerime hep itaat eder. Ölümün sizi hazırlıklı bulmasını sağlayın, o zaman 

ruhsal dünyaya ışığın çocukları olarak gireceksiniz. (6, 43 – 44) 

317. Yuvalarınızda barış içinde yaşayın, oralarını kutsal bir yer yapın öyle ki,  şaşkınlıkla 

“ruhsal vadide” dolanıp duran görünmeyen yaratıklar içeri girdiği zaman, sizde aradıkları 

ışığı, barışı bulsunlar ve onlar öbür dünyada yukarıya doğru yükselsinler. (41, 50) 

318. Ruhen yaşayanlara (ölülere) ve hâlâ maddi amaçlara bağlı olan sizlere şunu diyorum: 

Artık size dâhil olmayan şeylere sırtınızı dönün. Çünkü dünya insanların ebedi vatanı değilse, 

(öbür dünyadaki) ruhlar için hiç vatan değildir. Öbür dünyada, “ruhsal vadide” sizi ışık dolu ve 

ona iyiliğin yolunda adım adım ulaşacağınız bir yaşam bekliyor. 

319. Beni dinleyen insanlara, size dünyevi hayat yolunda eşlik eden bu vücuda sahip 

oldukları sürece ona bakmaları ve en son ana kadar onu korumaları gerektiğini söylüyorum. 

Çünkü o vücut ruhun ona yaslandığı değnektir ve savaşmak için araçtır. Vücudun fiziksel 

gözleriyle ruh bu dünyaya bakar ve fiziksel ağzıyla konuşur ve kardeşlerine teselli verebilir. 

(57, 3) 
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320. Şimdi Ustanız size soruyor: Ölüleriniz nerde ve neden sevdiğiniz yaratıkların yok 

olmasına ağlıyorsunuz? Size doğrusunu söyleyeyim, benim gözümde hiç kimse ölmedi, 

çünkü herkese sonsuz yaşam verdim. Onların hepsi yaşıyorlar, yitik sandığınız kişiler benim 

yanımdalar. Ölümü gördüğünüzü sandığınız yer yaşamdır, sonu gördüğünüz yer, 

başlangıçtır. Bütün gizem ve çözülmesi imkânsız bir sır sandığınız yer, ebedi seher vakti gibi 

parlayan ışıktır. Bir hiç olduğuna inandığınız, her şeydir ve büyük suskunluğu tahmin ettiğiniz 

yer, “konserdir”. (164,6) 

321. Her ne zaman ölüm vücudunuzun varlığını sona erdirdiğinde, bu ruh için dinlenme 

molası gibidir ki, ruh yeni güçlerle ve daha büyük ışıkla insan olarak yine dünyaya gelir ve 

bitirmediği tanrısal dersin öğrenimini devam ettirir. 

322. Ruhsal yaşam hakkında birçok şeyi beyan ettim, fakat size şimdi her şeyi bilmek 

zorunda olmadığınızı, bilakis sadece ebedi vatana gelmek için önemli olanı bilmeniz 

gerektiğini söylüyorum. Orada sizin bilmeniz için belirlenen her şeyi söyleyeceğim. (99, 32) 

323. Dünyada Babası´nın onun için belirlediği şeyi yerine getirmiş olan kişinin ruhsal yaşama 

geri dönüşünün mutluluğunu tasavvur edebiliyor musunuz? O kişinin hoşnutluğu ve barışı 

insan hayatında (bu dünyada) ruhun kazanabileceği bütün hoşnutluklardan daha büyüktür.  

324. Bu fırsatı size sunuyorum öyle ki, siz ruhsal krallığa geri döndüğünüz zaman, 

sevinenlerden olun ve büyük şaşkınlık ve pişmanlıktan acı çekip ağlayanlardan olmayın. (93, 

31 – 32) 

325. Sonra daha yüksek şekilde Tanrınız´la ruhtan ruha bu diyaloğu tekrar başlatmak için bu 

beyanın hemen sonu yaklaştı. Bu diyalog şeklini benimle birlikte yaşayan daha yüce ruhlar 

kullanırlar. (157, 33) 

326. Eğer ben size ruhsal dünyadan bahsediyorsam, gerçek hizmetkâr olarak sadece 

Rab´bin onlara emrettiği şeyleri yapan itaatkâr ruhların kitlesini demek istiyorum. 

327. Bunları (ruhları) size yolladım öyle ki, onlar bütün insanlar için danışman, koruyucu, 

doktor ve gerçek kardeş olsunlar. Onlar dert yanmıyorlar, çünkü içlerinde esenlik var. Soru 

sormuyorlar, çünkü onların gelişmesinin ışığı ve tecrübesi uzun yolda insan aklını aydınlatma 

hakkını verdi. Onlar her imdada ve her zor duruma koşmaya gönüllü ve alçakgönüllülükle 

hazırdır. 

328. Onlara kendilerini açığa çıkarma görevini vermiş olan benim öyle ki, onlar size 

talimatlarını, şahitliği ve teşviki versinler. Onlar önünüzde gidiyorlar, yolu temizliyorlar ve size 

destek oluyorlar öyle ki, cesaretinizi kaybetmeyin. 

329. Yarın siz de ruhların sonsuz dünyasında sadece sevgiden ötürü Babası´nı övsün ve 

sevsin bilinciyle insan kardeşlerine etkinliğini gösteren bu ışıklı orduya dâhil olacaksınız. 

330. Eğer onlara benzemek istiyorsanız, kendinizi iyiliğe adayın. Esenliğinizi ve ekmeğinizi 

paylaşın, yoksulları sevgiyle kabul edin, hastaları ve tutsakları ziyaret edin. Çevrenizdeki 

insanların yolunda gerçek yol arayışı içinde el yordamıyla yürüyenlere ışık getirin. 

Sonsuzluğu asil düşüncelerle doldurun, yanınızda olmayanlar için dua edin, o zaman dua 

onları size yaklaştıracak. 

331. Ölüm, kalbinizin atışını durdurduğu ve gözlerinizin ışığı söndüğü anda, ahenk, düzen 

adaletin harika dünyasında uyanacaksınız. Orada Tanrı’nın sevgisi sizi bütün eylemleriniz, 

sınavlarınız ve acılarınızı tazmin edebileceğini kavramaya başlayacaksınız. 

332. Bir ruh o vatana ulaştığı anda, kendisini daha da çok sonsuz bir esenlikle dolu olarak 

hisseder. Hemen bu mutluluktan henüz uzakta yaşayanları hatırlar ve sevdikleri insanların o 
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tanrısal hediyeye ulaşmaları için istekle ve özlemle dünyadaki kardeşlerinin kurtuluşu, iyiliği 

ve barışı için mücadele eden ve çalışan ruhsal ordulara katılır. (170, 43 – 48) 

333. Sizi sürekli tehdit eden şaşkın ruhların saldırısını karşı gelen bu ışıklı orduların meydan 

savaşlarının tasavvurunu kim yaptı? İkisinin de durmadan birbirine karşı sürdürdüğü ve sizin 

farkına varmadığınız bu mücadeleyi keşfetmiş olan bir tek insan gözü yoktur. (334, 77) 

334. Benim “Üçüncü Devirde” Kutsal Kitap´ta yazılı olduğu gibi, çevremde büyük bir melek 

sürüsüyle teselli edici ruh olarak gelişimi ve eserimin devamını burada görün. 

335. Heyetimdeki ruhlar, size vaat ettiğim o tesellinin bir parçasını teşkil ediyorlar ve onların 

şifalı öğütlerinde ve erdem örneklerinde hemen onların merhametinin ve barışının ispatını 

aldınız. Onlar yoluyla size iyilikler verdim ve onlar sizinle benim ruhum arasında 

arabulucudur. 

336. Siz onların kendi inayet, yeti ve alçakgönüllülüklerini hissettiğiniz anda, ayni şekilde siz 

de hayatınızda onların yaptıkları gibi, asil eylemler yapma ilhamını hissettiniz. Onlar evinize 

geldiklerinde, onların orada ruhen varlığı yoluyla şereflendirilmiş hissettiniz. 

337. Onların yüce ruhluluğunun farkına vardıysanız, ne mutlu size. Ama Usta size şunu 

diyor: Onların hep erdemli yaratıklar olduğunu mu sanıyorsunuz? Onların büyük bir kısmının 

dünyada yaşamış olduğunu ve zayıflık ve ağır suçlar tanıdıklarını bilmiyor musunuz? 

338. Fakat şimdi onlara bakın: Onlar artık hiçbir kusura sahip değiller ve işte ondan dolayı 

vicdanlarının sesini dinledikleri için sevgiye uyandılar ve eski suçlarından pişman oldular. O 

döküm potasında onurla yükselmek için kendilerini arındırdılar ve bugün insanlığa hizmet 

etmekle bana hizmet ediyorlar.  

339. Onların ruhu sevgiden ötürü çevresindeki insanlara destek olmak ve dünyada 

yaşadıkları yıllarda ihmal ettikleri şeyleri telafi etmek için görevlerini üstlendi. Ve onlar 

tanrısal bir hediye olarak eskiden ekmedikleri tohumu ekme ve yaptıkları kusurlu eylemleri 

giderme fırsatını kullandılar. 

340. Ondan dolayı şimdi siz onların alçakgönüllülüğünü, sabrını, uysallığını şaşkınlıkla 

görüyorsunuz ve ara sıra suçlarının telafisinden ötürü acı çektiğini gördünüz. Ama onların 

sevgisi ve kavraması karşılarına çıkan engellerden daha büyüktür ve onlar her şeyi yenerler, 

fedakârlığa kadar, hazırdırlar. (354, 14 – 15) 

341. Dünyaya gelmek için terk ettiğiniz ruhsal vatanı biraz seziyor musunuz? Bana: “Hayır, 

Usta!” diyorsunuz. “Biz ne seziyoruz, ne de bir şeyi hatırlıyoruz!” 

342. Evet, halk, kendiniz ruhi temizlik ve suçsuzluktan uzaklaştığınızdan beri, çok zaman 

geçti ki, barış ve iyilik içinde varlığınızı tasavvur bile edemiyorsunuz.  

343. Fakat şimdi vicdanınızın sesini duymak ve onun beyanlarını almak için eğitildiniz, vaat 

edilen ülkeye götüren yol bana yönelen sizin için ulaşılabilir. 

344. O “ilklerin” ayrıldığı barış cenneti değil, bilakis o ruhun sonsuz cenneti, bilgelik dünyası, 

gerçek ruhi mutluluğun cenneti, sevgi ve mükemmelliğin cennetidir. (287, 14 – 15) 

Tanrısal Olandan Vahiyler  

 

345. Bütün yaratıkların babası şu an size konuşuyor. Sizi yaratmış olan sevgi kendisini bu 

sözü duyan her birinizde hissettirir. (102, 17) 

346. O size gücünü gösterdiğinde ve Sina Dağı’nda kanununu vahiy ettiğinde sizin O´na 

Yehova adını verdiğiniz, O benim sözüm olduğu için ona Jesus adını verdiğiniz ve ben 



428 
 

hakikatin ruhu olduğum için bugün sizin Kutsal Ruh diye adlandırdığınız var olan tek Tanrı 

size konuşuyor. (51, 63) 

347. Eğer ben size Baba olarak konuşuyorsam,  önünüzde kanunun kitabı açılır. Eğer ben 

size Usta olarak konuşuyorsam, o öğrencilerime gösterdiğim sevginin kitabıdır. Eğer size 

Kutsal Ruh olarak konuşuyorsam, o talimatlarım yoluyla sizi aydınlatan bilgeliğin kitabıdır. 

Bunlar bir tek öğretiyi teşkil ederler, çünkü onlar bir tek Tanrı’dan kaynaklanır. (141, 19)  

348. Tanrı ışıktır, sevgidir, adalettir. Her kim hayatında bu özellikleri gösteriyorsa, Rabbini 

temsil etmiş ve şereflendirmiş olur. (290, 1) 

349. Bir sürü hastaların ve üzgünlerin hep Jesus´un izinden gittiğini göz önünde 

bulundurarak benim fakirliğin ve üzgünlüğün Tanrı’sı olduğumu söylemeyin. Ben hastaları, 

üzgünleri ve yoksulları arasam da, bu onlara sevinç, sağlık ve ümit vermek içindir, çünkü ben 

sevincin, yaşamın, barışın ve ışığın Tanrısı´yım. (113, 60) 

350. Evet, halk, sizin başlangıç ve sonunuz Ben´im, ruhunuz için hazırladığım ve size henüz 

bütün öğretilerimi bildirmeme veya beyan etmeme rağmen, alfa ve omega Ben´im ve siz 

onları bu dünyadan çok uzakta olduğunuz zaman öğreneceksiniz. 

351. Birçok yeni dersler bu devirde size beyan edeceğim, fakat sizin kendinizi büyük 

görmeden veya insanlara karşı gururlu üstünlük taslamadan, size sahip olmaya muktedir 

olduğunuz şeyleri vereceğim. Biliyorsunuz ki, her kim eylemlerinden gurur duyarsa, o kişi bu 

gurur yoluyla onları yıkar. Ondan dolayı sessizce etkinliğinizi göstermenizi size öğrettim öyle 

ki, eserleriniz sevginin meyvesini taşısınlar. (106, 46) 

352. Bilginizin bir parçası olması için belirlenmiş olan ve insanlar onları bilmenin sadece 

Tanrı’ya ait olduğunu sandıkları birçok vahiyleri anlamaya henüz muktedir değilsiniz. Birisi 

onları bilmek istediğini ifade eder etmez, yorumlar yorumlamaz veya anlamaya çalışırsa, o 

kişiye hemen Tanrı’ya hakaret ediyor veya O´na karşı davranıyor diye damga vuruluyor.(165, 

10) 

353. İlhamlarımı ve çağrılarımı duyabilmeniz için henüz çok şey öğrenmelisiniz. Ne kadar sık 

sizi çağıranın kim olduğunu kavramadan, ruhun titreşimlerinizi sezdiniz! O “dil” size çok 

şaşırtıcı geliyor ki, siz onu anlayamıyorsunuz ve siz o ruhsal bildirimleri sonuçta 

halüsinasyonlara veya maddi nedenlere yüklüyorsunuz. (249, 24) 

354. Bütün yaratılanların efendisi olmama rağmen, benim aranızda görünüp sevgi rica 

etmeme şaşırmayın. Ben uysallığın ve alçakgönüllülüğün Tanrısı´yım. Yüceliğimle 

övünmüyorum, daha ziyade kalbinize yaklaşmak için mükemmelliğimi ve görkemimi 

gizliyorum. Eğer beni bütün görkemimle görebilseydiniz, hatalarınızdan ötürü ne kadar çok 

ağlardınız! (63, 48) 

355. Kendinizi bana yakın hissedin; bunun ispatını hayatınızın zor anlarında veriyorum. 

Orada benim varlığımı hissetmeniz için kalbinizden bana bir ev hazırlamanız çabamdı. 

356. İçinizde olmama rağmen, nasıl olur da beni hissedemiyorsunuz? Bazılarınız beni 

doğada görüyorlar, diğerleri ise beni sadece bütün maddenin ötesinde hissediyorlar, ama 

size doğrusunu söyleyeyim, ben her şeydeyim ve her yerdeyim. İçinizdeysem, neden beni 

hep içinizin ötesinde arıyorsunuz? (1, 47 – 48) 

357. Eğer hiçbir din dünyada olmasaydı, içinizdeki tapınakta varlığımı bulmak için benliğinizin 

temeline konsantre olmak yeterdi. 

358. Hayatın size sunduğu her şeyi incelemek size sürekli en güzel sayfalarını ve en derin 

öğretilerini gösteren orada bilgeliğin kitabını keşfetmek için yeteceğini de size söylüyorum. 



429 
 

359. İnsan doğru yolu kalbinde taşırken ve de o kadar çok ışığın ortasında yaşamasına 

rağmen, bilgisizliğin karanlığında dolanırken, işte o zaman dünyanın yanılmasının doğru 

olmadığını kavrayacaksınız (131, 31 – 32) 

360. Bugün evrensel lisanım şunu söylemek için herkese kendini dinletiyor: Her birinizin 

içinde olmama rağmen, Tanrı’nın sadece insanlarda var olduğunu hiç kimse söylemesin, 

çünkü Tanrı’nın içinde bulunanlar yaratıklar ve bütün yaratılanlardır. 

361. Ben efendiyim, siz de onun yaratıklarısınız. Ben sizi kul diye adlandırmak istemiyorum, 

bilakis çocuklarım diye, fakat her şeyin üstünde olduğumu kavrayın. Dileğimi sevin ve 

kanunumu uygulayın, benim talimatlarımda hiçbir kusurun ve de yanılgının mümkün 

olmadığının bilincine varın. (136, 71 – 72) 

362. Sizi sevmek için ve kendimi sevilen olarak hissetmek için yarattım. Benim size ihtiyacım 

olduğu gibi, sizin de bana ihtiyacınız var. Benim size ihtiyacım olmadığını iddia eden kişi 

doğru söylemiyor. Eğer o öyle olsaydı, sizi yaratmazdım, ne de insan (Jesus) olarak size 

gelerek sizi o kurbanla kurtarmazdım ki, o kurban büyük bir sevginin ispatıdır; sizin 

mahvolmanıza izin verirdim. 

363. Sevgimden besleniyorsanız, ayni sevgiyi Babanız’a sunmanızın adil olduğunu 

kavramalısınız, çünkü size tekrar tekrar söylüyorum: “Susadım, sevginize susadım.” (146, 3) 

364. Daha çok acı çekenleri daha az sevdiğime nasıl inanabilirsiniz? Acılarınızın sizi 

sevmediğimin işareti olarak nasıl görebilirsiniz? Size tam sevgimden ötürü geldiğimi keşke bir 

bilseydiniz! Size adil insanların kurtulduğunu ve sağlıklı insanların doktora ihtiyacı olmadığını 

söylemedim mi? Eğer kendinizi hasta hissediyorsanız ve vicdanınızın ışığında kendinizi 

sınamakla günahkâr olduğunuzun farkına varırsanız, emin olun ki, benim aramaya geldiğim 

kişi sizsiniz. 

365. Bazen Tanrı’nın gözyaşı döktüğüne inanıyorsanız, o zaman o gözyaşı kesinlikle O´nun 

göksel cennetine sevinenler için değil, bilakis şaşkınlar ve ağlayanlar içindi. (100, 50 – 51) 

366. Babanız’ın evi sizin için hazırlandı. Eğer bana gelirseniz, O´na gerçekten 

sevineceksiniz. Eğer Baba çocuklarının dilenci gibi kendi kapısında durduğunu biliyorsa, 

nasıl olur da o Baba krallığının sarayında yaşayıp nefis yemeklerin tadını çıkarabilir? (73, 47) 

367. Kanunu tanıyın, iyiliği sevin, sevgi ve merhameti uygulayın, vatanına yükselmesi için 

ruhunuza özgürlük verin ve siz beni seveceksiniz. 

368. Bana ulaşmak için nasıl davranmanız ve nasıl olmanız gerektiği konusunda mükemmel 

bir örnek istiyor musunuz? Jesus´u kendinize örnek alın, beni Jesus´ta sevin, beni Jesus 

yoluyla arayın ve Jesus´un tanrısal izi yoluyla bana gelin. 

369. Fakat beni Jesus´un fiziksel bedeninde veya O´nun resminde sevmeyin ve hatta O´nun 

öğretilerini uygularken onların yerine ritüeller veya dıştan adetler koymayın, çünkü aksi 

takdirde ebedi farklılıklarda, düşmanlıkta ve fanatizminizde ısrar edeceksiniz.  

370. Beni Jesus´ta sevin, ama O´nun ruhunda, öğretisinde sevin ve siz ebedi kanunu yerine 

getirmiş olacaksınız; çünkü Christus´ta adalet, sevgi ve bilgelik bir birlik olarak birleşti. 

Bununla insanlığa O´nun ruhunun varlığını ve her şeye yeten gücünü gösterdim. (1, 71 – 72) 

İnsan ve İnsanın Hedefi 

 

371. Benliğinizde Yaratanınız´ın içinize koyduğu birçok özellikler, yetenekler ve beceriler 

hareketsizce uyuduğu için, uzun zamandan beri bana tutunmuyorsunuz, gerçekten ne 

olduğunuzu artık bilmiyorsunuz. Ruhunuz ve vicdanınız konusunda uyuyorsunuz ve işte tam 
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onların ruhi özelliğinde insanın büyüklüğü yatar. Siz bu dünyalık insanlar gibi yaşıyorsunuz, 

çünkü onlar bu dünyada oluşuyor ve yok oluyorlar. (85, 57) 

372. Sevgili öğrenciler, Usta size soruyor: Bu dünyada neyiniz var? Sahip olduğunuz her şeyi 

Baba size verdi öyle ki, siz onları kalbiniz attığı sürece, bu dünyadaki yaşamınızda kullanın. 

Ruhunuz benden kaynaklandığı, o ruh göksel Baba’nın bir üflemesi olduğu, o ruh ruhumun 

bir atomunun enkarnasyonu olduğu,  vücudunuzun da benim kanunlarıma göre 

şekillendirildiği ve ben onu size ruhunuzun bir aracı olarak emanet ettiğim için, size hiçbir şey 

ait değildir, çok sevilen çocuklar. Bütün yaratılanlar Baba´ya aittir ve O sizi geçici bir süre için 

onların sahibi yaptı. Maddi yaşamınızın sonsuzlukta sadece bir adım olduğunu hatırlayın, o 

sonsuzlukta bir ışındır ve ondan dolayı ebedi olana, asla ölmeyene dikkat edin ve o 

ruhunuzdur. (147, 8) 

373. Ruh akla önderlik etsin ve sadece insancıl büyüklüğü isteyen kalp tarafından yönetilen 

akıl ise hayatınızı yönetmesin. 

374. Düşünün: Eğer siz kendinizin beyninizin emrettiği şeyler tarafından yönetilmeyi 

isterseniz, zorlanacaksınız ve beynin sağladığı az gücünün ötesine ulaşamayacaksınız. 

375. Size söylüyorum: Eğer iyilik yapmak için size ilham verildiğini neden hissettiğinizi ve 

neden kalbiniz insan sevgisiyle alevlendiğini bilmek istiyorsanız, kalbiniz ve aklınızın 

gücünün ruh tarafından yönetilmesine izin verin. O zaman Babanız’ın gücü karşısında 

şaşıracaksınız. (286, 7) 

376. Eğer ruh insan aklına bilgelik beyan ederse, doğrudur, ama akıl ruha “ışık” verdiği 

zaman değil. 

377. Birçok insan size şimdi burada söylediklerimi anlamayacak ve o da çoktan beri 

hayatınızın düzenini tersine çevirdiğiniz içindir. (295, 48) 

378. Ruhta gelişme vicdanın daha büyük bir berraklıkla kendisini beyan etmesini sağlar ve 

her kim bu bilge sesi duyarsa, yanılmasına izin vermeyecek. 

379. Vicdanla aşina olun, o dostane bir sestir, o Rab´bin – Baba, Usta veya Yargıç olarak – 

ışığını sızmasını sağlayan ışıktır. (293, 73 – 74) 

380. Sözümü tekrar tekrar okumakta yorulmayın. O görünmeyen bir keski kalemi gibi 

karakterinizin keskin kenarlarını çevrenizdeki insanların en zor problemleriyle bile ilgilenmeye 

hazırlanıncaya dek, düzlesin. 

381. Onlarda acı, kefaret zorunluluğu ve nedenleri çok çeşitli olabilen telafi görevini 

keşfedeceksiniz. Onların bazılarının kaynağını anlamak çok zor olmayacak, buna karşın 

diğerlerini sezgi, vahiy ve ruhsal vizyon yoluyla keşfedebileceksiniz ve böylece çevrenizdeki 

insanları ağır yükünden kurtarmaya muktedir olacaksınız. 

382. Bu ruhi yetenekler sadece onu yapan kişi insanlara olan sevgisinin ilhamıyla yaparsa, 

mucizevi etkisini gösterecek. (149, 88) 

383. Bendeki ve eserlerimdeki her şey doğal olmasına rağmen, neden insanlar “doğaüstü” 

şeylerden bahsediyorlar? Daha ziyade insanların kötü ve kusurlu eserleri “doğaüstü” değil 

mi, çünkü insanlar Tanrı’dan kaynaklandıklarından ötürü ve O´nun özelliklerine sahip olup 

içlerinde taşıdıkları için hep iyi davranmaları doğal olurdu? Bende her şeyin basit ve derin bir 

açıklaması vardır, hiçbir şey karanlıkta kalmaz. 

384. Siz anlamadığınız veya gizemli gördüğünüz her şeyi “doğaüstü” diye adlandırıyorsunuz. 

Ama ruhunuz hak ettikleriniz yoluyla yükselmesini başardığı zaman ve şimdiye dek 
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göremediğini görüp keşfederse, o zaman yaratılanlarda her şeyin doğal olduğunu 

keşfedecek. 

385. Eğer insanlığa birkaç yüzyıl önce bu günün insanlarının yapacağı ilerlemeleri ve keşifleri 

bildirilseydi, o zaman bilim adamları bile şüphelenirlerdi ve öyle mucizevi olayları doğaüstü 

olarak görürdü. Fakat bugün siz geliştiğiniz ve insan biliminin ilerlemelerinin adım adım 

izinden gittiğiniz için siz onları, onlara hayran kalsanız bile, doğal eserler olarak 

görüyorsunuz. (198, 11 – 12) 

386. Size söylemeliyim: Ruhun gelişebilmesi için insan vücuduna ve bu dünyadaki yaşama 

mutlaka ihtiyacı olduğuna inanmayın. Ama ruhun bu dünyada aldığı derslerin onun 

mükemmelleşmesi için büyük faydası vardır. 

387. Madde, ruhun gelişmesine, tecrübe sahibi olmasına ve kefaretini ödemesine ve 

mücadelelerine yardım eder. O ruha düşen görevdir ve siz bunun tasdikini ben Tanrınız 

olarak size bu beyanımda mesajımı iletmek için sizin beyninizi alıcı cihaz olarak 

kullanmamda görebilirsiniz. Sadece ruhun ruhsal dünya için belirlenmediğini, bilakis 

maddenin içinde küçücük bir parça bile ruhsal hedef için yaratıldığını kavrayın.  

388. Bir fikir önerisi, bir çağrı ruhunuza veriyorum öyle ki, ona egemen olan maddeye 

aldırmasın ve ışığının sezgi yeteneğini kullanarak kalbe ve akla gelmesini sağlasın. 

389. Benim bu ışığım ruhunuz için kurtuluş demektir, benim bu öğretim ruhun insancıl 

yaşamdan yükselip eylemlerinin yönlendiricisi olmak için, duygularının efendisi olması için ve 

adi tutkuların kölesi ve zaafların ve zor durumların kurbanı olmaması için araçları sunar. (78, 

12 – 15) 

390. Benden hariç kim ruhlara egemen olmaya ve onların kaderini belirlemeye muktedirdir? 

Hiç kimse. Ondan dolayı her kim egemenlik hırsıyla Rab´bin yerini almaya çalışırsa, o kişi 

kendi eğilimlerine, huylarına, egemenlik hırsına ve gururuna uyan bir krallık yaratır – 

maddenin, adi tutkuların ve asil olmayan duyguların krallığı. 

391. Vicdanınıza baskı yapamazsınız, çünkü onda mükemmel adalet vardır. Ruhta sadece 

temizlik asil duygulara egemendir, sadece iyi olan onu harekete geçirir – kısacası: Ruh 

sadece gerçekle ve iyilikle beslenir. (184, 49 – 50) 

392. Dünyada bütün yaratılanları insanların canlanması için şekillendirdiğim için onu hep 

iyiliğiniz için kullanın. Fakat içinizde size sınırlarınızı gösteren ve o sınırlar içinde tabiatın 

sunduğu her şeyi kullanabileceğinize işaret eden bir ses vardır ve bu içinizdeki sese itaat 

edin. 

393. Tıpkı varlığınızı rahatlatmak amacıyla vücudunuz için bir ev, koruma, bakım ve 

hoşnutluk için çabaladığınız gibi, ruha da onun hoşnutluğu ve yukarıya doğru gelişmesi için 

gerekli olan şeyleri verin. 

394. Eğer ruh, gerçek vatanı olan yüce bölgelerin onu kendine doğru çektiğini hissederse, 

ruhun yükselmesine izin verin. Ruhu tutsak etmeyin, çünkü o beslenmek ve güçlenmek için 

beni arıyor. Size söylüyorum: Her seferinde eğer siz ruhun böyle özgürlüğe kavuşmasına izin 

verirseniz, o mutlu olarak bedene geri dönecek. (125, 30) 

395. Ruh yaşamak istiyor, o ölümsüzlüğüne çabalıyor, kendisini temizlemek ve arıtmak 

istiyor, o bilgiye aç ve sevgiye susamış. Bırakın ruh düşünsün, hissetsin, etkinliğini göstersin, 

sahip olduğunuz zamanın bir kısmını kendisi için kullanmasına izin verin öyle ki, ruh kendini 

beyan etsin ve özgürlüğüne sevinsin. 
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396. Bu dünyadaki bütün varlığınızdan bu yaşamdan sonra sadece ruhunuz geriye kalacak. 

Bırakın ruhunuz erdemler ve hak kazansın ve onları içinde saklasın öyle ki, ruhun özgürlüğe 

kavuşma saati geldiğinde, vaat edilen ülkenin kapısı önünde “zavallı bir ruh” olmasın. (111, 

74 – 75) 

397. Sizin için daha fazla kefaret veya ıstırap istemiyorum; bütün çocuklarımın ruhları 

gökyüzünde yıldızlar gibi, ışıklarıyla krallığımı aydınlatmasını ve Babanız’ın kalbini sevinçle 

doldurmasını istiyorum. (171, 67) 

398. Uzun zamandan beri ruhla vücut arasında düşmanlık olduğu için benim sözüm ikisini 

barıştıracak öyle ki, engel ve ruhun gelişme yolu için ayartma olarak gördüğünüz vücudun 

dünyada ödevlerinizi yapmak için en iyi araç olabileceğini görün. (138, 51) 

399. Ruhunuz ve vücudunuz arasında ahengi sağlayın öyle ki, talimatlarımı kolaylıkla yerine 

getirebilin. Vücudu şefkatlice uysallaştırın, gerekirse ona sert davranın. Fakat fanatizmin sizi 

kör etmemesine dikkat edin öyle ki, o arada vücudunuza gaddarlık yapmayın. Varlığınızdan 

bir tek irade oluşturun. (57, 65) 

400. Size sadece ruhunuzu temizleyin demiyorum, bilakis vücudunuzu da güçlendirin 

diyorum öyle ki, sizden doğan yeni nesiller sağlıklı olsun ve onların ruhları zor görevleri 

yerine getirebilsinler. (51, 59) 

401. Bir tek Tanrı’ya inanan yuvalar yapmanızı istiyorum ki, o yuvalar insanların içinde sevgi, 

sabır ve alçakgönüllülüğün uygulandığı tapınak olsun. 

402. O yuvalarda çocuklarla yumuşak ve anlayışlı davranan öğretmen olun, onların bütün 

adımlarını ilgiyle gözetlemekle nöbet tutun. 

403. Sevginizi hem güzellere, hem de görünüşte çirkinlere gösterin. Güzel bir yüz her zaman 

ayni şekilde güzel bir ruhun yansıması değildir. Buna karşın görünüşte çirkin olan bir insanın 

arkasında değerini bilmeniz gereken erdemle dolu bir ruh gizli olabilir. (142, 73) 

404. Ciddiyetle sizden sonra gelecek nesilleri düşünün, çocuklarınızı düşünün. Tıpkı sizin 

onlara fiziksel varlığı verdiğiniz gibi, ruhsal yaşam onlara vermek de görevinizdir ki, o da 

iman, erdem ve ruhta gelişmedir. (138, 61) 

405. Ailelerinizin erdemlerine ve evinizin barışına bekçilik edin. Bakın, en yoksullar bile bu 

definenin nasıl da sahibi olabilirler. 

406. İnsancıl ailenin ruhsal aileyi temsil ettiğini kavrayın: orada erkek baba olur, böylece 

göksel Baba’sıyla gerçek benzerliği vardır. Anneye özgü şefkat dolu kalbiyle kadın göksel 

Anne´nin sevgisinin kopyasıdır ve ikisinin birlikte oluşturduğu aile ise Yaratan’ın ruhsal 

ailesinin bir temsilidir. 

407. Eğer anne-babalar kendini geliştirmeye hazırsa, yuva orada en iyi şekilde kanunlarımı 

yerine getirmeyi öğrenebileceğiniz tapınaktır. 

408. Anne-babaların ve çocukların yeteneği bendedir. Fakat bazılarına öbürlerine olduğu gibi 

karşılıklı olarak ödevlerine ve kefaret görevlerine destek olmak düşer. 

309. Eğer bütün anne-babalar ve çocuklar birbirlerini sevseydiler, çarmıh ne kadar da hafif, 

yaşamak ne kadar kolay olurdu! Ağır sınavlar sevgi ve anlayışla hafifleşirdi. Onlar Tanrı’nın 

dileği karşısında teslimiyetlerinin barışla ödüllendirildiğini görürlerdi. (199, 72 – 74) 

410. Çevrenizdeki ve yolunuza çıkan insanları (ruhları) inceleyin öyle ki, onların erdemlerinin 

değerini bilmesini öğrenin, size getirdikleri mesajı alın veya sizden almaları gerekenleri 

onlara verin. 
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411. Kaderin yolunuza koyduğu insanları neden hor gördünüz? Onların size getirmesi 

gereken öğretiyi öğrenmeden, neden onlara kalbinizin kapısını kapattınız? 

412. Çoğunlukta barış mesajı ve ruhunuz için teselli getirmiş olan tam o kişiyi kendinizden 

uzak tuttunuz ve sonra kâsenizi acılarla doldurduğunuz zaman, dert yanıyorsunuz. 

413. Yaşam beklenmedik değişimler ve sürprizler getiriyor ve bugün kibirle kendinizden 

uzaklaştırdığınız kişiyi yarın özlemle aramak zorunda olursanız, ne yapacaksınız? 

414. Bugün reddettiğiniz ve hor gördüğünüz kişiyi yarın büyük özlemle aramak zorunda 

olduğunuzu göz önünde bulundurun, ama çoğunlukta o çok geç olacak. (11, 26 – 30) 

415. Evren size nasıl güzel bir ahengin örneğini sunar!  Dopdolu yaşamla diğer yıldızların 

etrafında dönmek için uzayda salınan parlayan yıldızlar. Ben ruhlara yaşam ve sıcaklık veren 

parlayan, tanrısal yıldızım, fakat o ruhların ne kadar da azı onlar için belirlenmiş yörüngede 

hareket ediyorlar ve kendi yörüngesinden uzaklaşmış olarak dolaşan ruhların sayısı ne kadar 

da çok! 

416. Maddi yıldızların irade özgürlüğüne sahip olmadığını ve diğer yönden işte bu irade 

özgürlüğü insanların yoldan sapmasına neden olduğunu bana söyleyebilirsiniz. Onun için 

size söylüyorum: İrade özgürlüğüne rağmen, Yaratan’ıyla ahenk kanununa ayak uydurmayı 

başardığı için her ruhun mücadelesi ne kadar da kıymetli olacak. (84, 58) 

417. Kendisini bu ruhi öğretinin öğrencisi diye adlandıran hiç kimse maddi hayatında yoksul 

olduğundan ve diğer insanların fazlasıyla sahip olduğu rahatlıkların eksikliğinden ötürü veya 

eksiklik ve mahrumiyetlerden ötürü, acı çekenler şikâyet etmesin. Bu şikâyetler maddi 

tabiatınızdan doğar, bildiğiniz gibi bunlar bir tek varlığı (sadece bu dünyadaki varlığını) 

sürdürür. 

418. Ruhunuzun Baba´ya böyle konuşmaya ne hakkı vardır, ne de kendisini hoşnutsuz 

göstermeye veya kendi kaderiyle çekişmeye hakkı vardır, çünkü bütün insan ruhları kendi 

uzun gelişme yolunda dünyada tecrübelerin, sevinçlerin ve insancıl hoşnutlukların bütün 

merdiven basamaklarından geçtiler. 

419. Uzun zamandan beri ruhların gelişmesi başladı; kalbinizin katlanmaya ve çekmeye karşı 

isyan ettiği o acı ve fakirlik ruhun gelişmesine yardım eder. Her ruhi ve maddi servetin bir 

anlamı vardır, bunun farkına varmalısınız öyle ki, ne onun, ne de bunun değerini reddedin. 

(87, 26 – 27) 

420. Her insanın, her yaratığın vazgeçmemesi gereken ona verilen bir yeri vardır; fakat ona 

ait olmayan yeri zapt etmeye kalkışmasın. (109, 22) 

421. Neden gelecekten korkuyorsunuz? Ruhunuzun geçmişte biriktirdiği bütün tecrübeleri 

kullanmadan mı bırakmak istiyorsunuz? Hasadı toplamadan, tohumu yarı yolda mı bırakmak 

istiyorsunuz? Hayır, öğrenciler. Hiç kimse onun için belirlenen şeyleri değiştiremez, ama 

zaferinin saatini erteleyebilir ve zaten her yolda olan acıları çoğaltabilir. (267, 14) 

422. Baba’nın krallığı bütün çocukların mirasıdır, bu inayete sadece ruhun hak ettikleriyle 

ulaşılabilir. Sizi bana yaklaştıran inayete kavuşmak için onun imkânsız olmadığını görmenizi 

istiyorum. 

423. Sadece büyük zahmetlerle ve eziyetlerle “vaat edilen ülkeye” ulaşacağınızı sözümde 

duyduğunuz zaman, üzülmeyin, çünkü hayatını bu hedefe yönlendiren kişi, hayal kırıklığına 

uğramaz, ne de kendisini aldatılmış olarak görür. Dünyanın şöhretine çabalayan birçok 

kişinin yaşadıklarını ve birçok eziyet çektikten sonra, yine de ulaşamayanların başına 



434 
 

geldiklerini veya ona ulaşıp da, ondan hiçbir şey kalmayıncaya dek onun eridiğini görmenin 

acısını o kişi yaşamayacak. (100, 42 – 43) 

424. Ebedi mutluluğun kapılarını açmak için size anahtarı veriyorum. Bu anahtar, hayatta 

onunla gitmeniz gereken sevgi, merhamet, affetmek, anlayış, alçakgönüllülük ve barıştan 

kaynaklanır. 

425. Ruhunuz maddeye egemen olduğunda ve Kutsal Ruh´un ışığına sevindiğinde, onun 

mutluluğu ne kadar da büyüktür! (340, 56 – 57) 

426. Hep hastaların, yorgunların, aklı dengesiz ve şaşkın ruhların hasadını öbür dünyaya 

yollamış olan veya sadece az bir gelişmeyle yollamış olan bu dünya, yakında benim sevgime 

layık meyveleri vermeye başlayacak.  

427. Eğer sağlıklı ve yükseltici bir yaşam sürdürürseniz, hastalık ve acılar hayatınızdan 

zamanla yok olacaklar. O zaman ölüm geldiği anda, o sizi ruhsal vatana yolculuğa hazırlıklı 

bulacak. (117, 24 – 25)  

428. Sözümü özellikle yönelttiğim ruhtan yaratıklar, ümitsizliğe kapılmayın. Yolumda sebatlı 

kalın ve o zaman siz barışı tanıyacaksınız. Size doğrusunu söyleyeyim, hepiniz mutluluğu 

yaşamaya belirlendiniz. Eğer siz benimle cenneti paylaşmak için yaratılmış olmasaydınız, o 

zaman ben sizin Babanız olmazdım. 

429. Ama unutmayın: Mutluluğunuz mükemmel olsun diye adım adım hak ettiklerinizi 

getirmeniz gereklidir öyle ki, ruhunuz kendisini Tanrı’nın ödülüne layık hissetsin. 

430. Size destek olduğumun, bütün yolda size eşlik ettiğimin farkına varın. Benim ödevimin 

sizinkiyle ve benim kaderim sizin kaderinizle birleşik olduğu bilinciyle bana tamamen 

güvenin! (272, 61) 

Kusurlar,  Suçlar, Yanılgılar 

 

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. 
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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. 

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. 
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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) 

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. 
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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? 

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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XVI. KEHANETLER VE BENZETMELER, TESELLİ VE VAAT 

Bölüm 64 – Kehanetler 
 

Eski ve Yeni Kehanetlerin Gerçekleşmesi 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Peygamberlerin bildirdikleri kehanetler bu devirde gerçekleşecekler. Benim yeni sözüm 

felsefecilere ve teologlara kadar ulaşacak, birçokları sözlerimle alay edecekler ve diğerleri ise 

öfkelenecekler. Fakat bu gerçekleşirken, onların yaralı gözleri size şimdi bildirdiğim 

kehanetlerin gerçekleştiğini görecek. (151, 75) 

2. Geçmiş zamanın o peygamberlerinin dünyada hiçbir hukuki yetkileri veya salahiyetleri 

yoktu, onlar herhangi bir otoritenin etkisi altında kalmak zorunda değillerdi ve onlar sadece 

sözünü seçtiği kişilerin ağzına koyan Rab´bin emirlerine itaat etmeye konsantre oluyorlardı. 

3. Onlar iman ve cesaretle rahiplerin boşverciliği ve yanılgılarını göstermekle onları hiç bir 

şey halka kanunumu öğretme görevlerini yapmaktan ve halkı dini fanatizmden 

vazgeçirmekten alıkoymadı. (162, 7 – 8) 

4. İnsanlık, senin bu zamanda etrafını saran acılar, sefalet ve kargaşalık önceden görülmesi 

imkânsız bir şey olarak mı görünüyor? 

5. Eğer bu size sürpriz gibi geldiyse, benim kehanetlerime ilgi duymadığınızdan ve 

hazırlanmadığınızdan ötürüdür. 

6. Her şey önceden belirlenmişti ve her şey size beyan edilmişti, ama imanınız eksikti ve 

şimdi bunun sonucu olarak acı bir kâseden içiyorsunuz. 

7. Bugün de insan zekâsı yoluyla kehanetler veriyorum. Onların bir kısmı yakında 

gerçekleşecek, diğer kısmı ise çok ilerdeki zamanda. 

8. Bu kehanetleri duyan bu halkın insanlığa onları bildirme sorumluluğu vardır. Çünkü o 

kehanetlerde insanların içinde yaşadığı gerçeği kavramasını sağlayan ışık vardır öyle ki, 

uçuruma doğru hızlı koşularında duraklasınlar. (276, 41 – 42) 

9. Bu devirde size konuştuklarımın çoğu gelecek zaman ve daha uzak gelecek zamanla ilgili 

kehanettir. Ondan dolayı birçok insan Tanrı’nın mesajına önem vermek istemiyor. 

10. Fakat bu söz, gelecek zamanın insanları arasında aydınlığın doğmasını sağlayacak, 

onlar o sözde büyük vahiylerin farkına varacaklar ve o vahiylerin doğruluğu ve mükemmelliği 

bilim adamlarını şaşırtacak. (216,13) 

10 Ocak 1945 Tarihli Büyük Milletler Hakkında İkinci Dünya Savaşının Sonuna Doğru 

Verilen Kehanetler 

 

11. Şu an dünyanın milletlerine sesleniyorum. Hepiniz benim ışığıma sahipsiniz; o ışıkla 

sanki yaşamın sahibiymiş gibi insan hayatı hakkında hak sahibi olmaya cesaret ettiğiniz için 

derin derin düşünün. 
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12. Size doğrusunu söyleyeyim, yıkımınız ve acılarınız bazılarınızda derin pişmanlığa neden 

oldu ve beni arayan ve çağıran milyonlarca insanı ışığa uyandırdı ve onlardan bana doğru: 

“Baba, savaş tahminen 1945 yılında sona ermeyecek mi ve sen gözyaşlarımızı silmeyecek 

misin ve bize barış getirmeyecek misin?“ diye şikâyet feryadı geliyor. 

13. Burada aranızdayım, ah siz yedi millet! Dünyada önümde başını kaldırmış olan 7 kafa! 

14. İNGİLTERE: Sizi aydınlatıyorum, adaletim size henüz ağır musibetlerle musallat olacak; 

fakat size güç veriyorum, kalbinize dokunuyorum ve size: iktidar hırsınız çökecek, 

zenginlikleriniz sizden alınacak ve zenginlikler hiç kimseye verilmeyecekler, diyorum. 

15. ALMANYA: Şu an gururuna musallat oluyorum ve sana şunu diyorum: hazırlanın, çünkü 

senin soyun yok olmayacak. Yeni ülkeler benden rica ettiniz, fakat insanlar benim yüce 

yargılarıma burunlarını soktular. Ensenizi büküyorum ve size: gücümü alın ve sizi 

kurtaracağıma güvenin, diyorum. 

16. Ama bana güvenmeyecekseniz ve kendinizi gururunuzun ellerine bırakırsanız, yalnız ve 

dünyanın kölesi olacaksınız. Fakat bu benim dileğim değildir, çünkü şimdi efendileri 

(tahtından) attığım ve köleleri ve tutsakları özgürlüğe kavuşturduğum zamandır. Işığımı alın 

ve ayağa kalkın. 

17. RUSYA: Ruhum her şeyi görüyor. Dünya sizin olmayacak. Siz, hepinizi yöneten ben 

olacağım. Adımı yok etme gücüne sahip olamayacaksınız, çünkü size konuşan Christus 

bütün insanlara egemen olacak. Materyalizmden kendinizi kurtarın ve kendinizi yeni bir 

hayata hazırlayın, çünkü bu gerçekleştiği zaman, sizin gururunuzu kıracağım. Size ışığımı 

veriyorum. 

18. İTALYA: Eski devirlerde olduğu gibi, artık efendi değilsiniz; bugün sizi alay, kölelik ve 

savaş mahvetti. Soysuzlaşmanız yüzünden büyük bir arınma yaşıyorsunuz. Fakat size 

söylüyorum; kendinizi yenileyin, fanatizminizi ve putperestliğinizi yok edin ve beni yüce Rab 

olarak kavrayın. Size yeni ilhamlar ve ışık vereceğim. Şifa balsamımı alın ve birbirinizi 

affedin. 

19. FRANSA: Acılarınızı bana getiriyorsunuz. Yüce tahtıma kadar feryatlarınız bana ulaşıyor. 

Sizi kabul ediyorum. Eskiden Rab´be doğru kalktınız, şimdi ise bana yanında taşıdığınız 

zincirleri gösteriyorsunuz. 

20. Siz ne nöbet tuttunuz, ne de dua ettiniz. Bedenin zevklerine kendinizi verdiniz ve ejderha 

sizi kurbanı yaptı. 

21. Fakat sizi kurtaracağım, çünkü kadınlarınızın feryatları ve çocuklarınızın ağlamaları bana 

kadar yükseliyor. Kendinizi kurtarmak istiyordunuz ve ben size elimi uzatıyorum. Fakat 

doğrusu size söylüyorum: nöbet tutun, dua edin ve affedin! 

22. ABD: Şu anda sizi de kabul ediyorum. Kalbinize bakıyorum, o taştan değil, metalden 

altından. Metalden beyninizi katılaşmış olarak görüyorum. Sizde sevgi bulamıyorum, 

ruhaniyet keşfetmiyorum. Sadece büyüklük sanrısı, hırs ve açgözlülük görüyorum. 

23. “Böyle yapmaya devam edin”, fakat size soruyorum: Ne zaman benim tohumum sizde 

derin kökler salacak? Ne zaman “altın buzağınızı (putunuzu)” ve “Babil kulenizi” yıkacaksınız 

ve onun yerine Rab´bin gerçek tapınağını inşa edeceksiniz? 

24. Baştan sona kadar vicdanınıza dokunuyorum ve sizi affediyorum. Sizi aydınlatıyorum 

öyle ki, en zor anlarınızda, musibetler zirve noktasına ulaştığı anda, aklınız kararmasın, 

bilakis açık zihinle düşünün ve sizin üstünüzde olduğumu hatırlayın. 
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25. Size ışık, güç ve yetki veriyorum. Benim yüce kararlarıma karışmayın, çünkü eğer 

talimatlarıma itaat etmezseniz veya çizdiğim sınırı geçecek olursanız, acı, yıkım, ateş, 

bulaşıcı hastalık ve ölüm size gelecek. 

26. JAPONYA: Sizi kabul edip size sesleniyorum. Kutsal yerinize girdim ve her şeyi 

inceledim. Son olmak istemiyorsunuz, hep ilk olmak istediniz. Fakat size doğrusunu 

söyleyeyim: bu soy benim gözümde hoşnut edici değil. 

27. Acıların kâsesinden boşalıncaya dek içmeniz gereklidir öyle ki, kalbiniz arınsın. “Dilinizin” 

diğer “dillerle” karışması gereklidir. Dünyanın size yaklaşması kaçınılmazdır. Dünya 

hazırlandığı ve arındığı zaman, o size ona verdiğim tohumu getirecek. Çünkü hiç kimseyi 

hazırlıklı görmüyorum. Sizde Tanrılığımın ruhi tohumunu görmüyorum. Fakat ben yolu 

açacağım. 

28. Yakında dünyada dünya görüşlerinin kargaşalığı, bilimlerin ve teorilerin şaşkınlığı olacak. 

Fakat bu kargaşalıktan sonra size ışık ulaşacak. Hepinizi hazırlıyorum, affediyorum ve doğru 

yolda gitmenizi sağlıyorum. 

29. Zaman geldiği anda ve barış milletlere geldiği zaman, söz dinlemez olma, yüce 

kararlarıma karışmayın, ne de dileğime karşı gelin. Milletler barışı sağladıkları zaman, onları 

arkadan vurmayın, çünkü işte o zaman yargım size gelecek. 

30. Yedi millet! Yedi önemli kişi! Baba sizi kabul etti. Sizin önünüzde, dünya sizin 

egemenliğiniz altındadır. Siz bundan önümde sorumlusunuz! 

31. “Yedi mühürlü kitabın” ışığı bu milletlerin her birinde olsun öyle ki, insanlar dilediğim gibi 

hazırlansın. Barışım sizinle ola! (127, 50 – 65) 

Savaşlar ve Doğa Afetleri – Gökyüzünde İşaret 

 

32. İçinde yaşadığınız ayni dünya yüzyıllar boyunca savaş meydanı oldu. Fakat insanlara 

atalarından miras kalan büyük tecrübe – bu devrin insanları önünde vicdan yoluyla açılmış 

bir kitap gibi duran acı ve ıstıraplı tecrübe – yetmedi. 

33. Ama insanların kalbi ışık vasiyeti gibi olan o tecrübenin meyvesini kabul etmek için taş 

gibi. Atalarından miras olarak kan yoluyla aldıkları tek şey nefret, gurur, garaz, açgözlülük, 

kibir ve intikamdı. (271, 65) 

34. Yargı zamanı olduğunu göz önünde bulundurun; çünkü size doğrusunu söyleyeyim, her 

suçun kefareti ödenecek. Dünyanın kendisi bile insanların onu ve doğa zenginliklerini kötüye 

kullandığı için sizden hesap soracak. 

35. Yıkılan her şey sizden hesap soracak ve böylelikle onların Tanrı tarafından sevgi 

amacıyla yaratıldığını ve ancak o tek yıkabilen (Tanrı’nın) dileği onunla (yaratılanlarla)  

ilgilendiğini, koruduğunu ve kutsadığını insanların anlamasını sağlatacak. (180, 67) 

36. Sizin denizleri aşarak yaymanız gereken bu mesajı size emanet ediyorum. Benim sözüm 

eski kıtayı geçsin ve hatta ruhlarının sefaletinin bilincinde olmaksızın, kendisini bir parça 

toprak için kardeş savaşına bulaştırmış İsrail´e kadar ulaşsın. 

37. Dünyanın yaşayacağı sınavı tahmin edemezsiniz. Herkes barışı bekliyor, fakat bu barış, 

doğa güçleri benim şahidim olduktan sonra, ancak geçerli olacak. (243, 52) 

38. Benim doğa güçlerim azacaklar ve bütün toprakları harabeye çevirecekler. Bilim adamları 

yeni bir gezegeni keşfedecekler ve bir “yıldız yağmuru”* dünyanızı aydınlatacak. Fakat bu 
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insanlığa bela getirmeyecek, o insanlara sadece yeni bir zamanın gelişini beyan edecek. 

(182,38) 

* Sevindirici Haber´de Tanrı’nın bu yargı işareti şöyle bildiriliyor: “Yıldızlar gökyüzünden 

düşecekler”. 

39. Halkımın bütün dünyada yayıldığını size çoktan beyan ettim, yani ruhi tohum bütün 

dünyaya serpildi. 

40. Bugün farklı düşüncelisiniz ve karşılıklı olarak birbirinizi ufak şeylerden ötürü hor 

görüyorsunuz. Fakat materyalizmin öğretileri hepinizi yenme tehlikesinde olduğu zaman, 

ruhuyla düşünen ve hisseden sizler nihayet ayni fikirde olacaksınız. O zaman geldiği anda, 

size bir işaret vereceğim öyle ki, kendinizi tanıyabilesiniz – ayni şekilde görebileceğiniz ve 

duyabileceğiniz bir şey. Eğer karşılıklı olarak onun şahidi olursanız, şaşıracaksınız ve: “Bizi 

ziyaret etmiş olan Rab’dır” diyeceksiniz. (156, 35 – 36) 

Meksika´daki Cemaatlerin Parçalanması Hakkında Kehanet 

 

41. Halk, beni şimdi iyi dinle ve sözümü onurlu ve gerçek bir şekilde uygulamaya başla. 

42. Kalbinizde üzgünlük taşıdığınızı görüyorum, çünkü ruhunuza yazdığım kanuna bütün 

insan kalabalıklarının kanuna uymayacağını önceden seziyorsunuz. Fakat size “Birinci 

Devirde” olduğu gibi halkın bugün bölüneceğini söylüyorum. 

43. Size çok konuştum ve hepiniz için bir tek yolu işaretledim. Ondan dolayı size söylüyorum: 

eğer çocuklarımın birkaçı bana itaatsiz olursa, o halka yargım Baba’nın dileğinin belirlediği 

gün bu beyanları sona erdirmek için gelecek. 

44. Bu devirde size sizi özgürlüğe kavuşturucu olarak geldim, çölden geçen yolu, ruhi 

mücadelenin “günlük işini” özgürlüğe kavuşmanız ve kurtarmak için gösterdim ve sonuçta 

size ruhun huzuru, ışığı ve mutluluğu olan yeni ülkeyi vaat ettim. 

45. Yola koyulan ve bu yolculukta özgürlüğe kavuşma ve ruhta gelişme arzusuyla benim 

izimden gidenlere ne mutlu, çünkü onlar uzak çölün getirdiği sınavlarda asla kendilerini 

terkedilmiş ve zayıf hissetmeyecekler! 

46. Buna karşın imanı geri tepenlere, dünyalık şeyleri ruhaniyetten daha çok sevenlerin, 

putlarına ve geleneklerine bağlı kalanların vay haline! Bana hizmet etme düşüncesiyle onlar 

“firavunun” kölesi, yani “bedenin” materyalizmin ve putperestliğin kölesi olacaklar. 

47. Her kim vaat edilen ülkeye,  ruhun anavatanına gelmek istiyorsa, o kişi bu dünyadaki 

yolunda iyiliğin izini bırakmalıdır. 

48. Bu yolda gelin ve korkmayın. Çünkü ümidinizi bana bağlarsanız, yanılmanız imkânsızdır. 

Eğer korkarsanız veya güvenmezseniz, o zaman sizin imanınız kesin değildir ve benim 

izimden gitmek isteyen kişinin benim hakikatimden emin olması gerektiğini size söylüyorum. 

(269, 50 – 51) 
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Bölüm 65 - Benzetmeler, Teselli ve Vaat 
 

Kötü Kâhyalar Benzetmesi 
 

Rab şöyle diyor… 

 

1. Merhamet arzusuyla bir gurup aç, hasta ve çıplak insan kalabalığı bir eve yaklaşıyordu. 

2. Evin kâhyaları durmadan gelip gidenlere sofrayı hazırlıyorlardı. 

3. Çiftlik sahibi, o toprakların efendisi yemek şölenine başkanlık yapmak için geldi. 

4. Zaman ilerliyordu ve muhtaçlar çiftlikte hep yiyecek ve yatacak yer buluyorlardı. 

5. Günün birinde çiftliğin efendisi sofradaki suyun bulanık, yemeklerin sağlıklı ve nefis 

olmadığını ve masa örtüsünün lekeli olduğunu gördü. 

6. Yemeklerin hazırlığından sorumlu olan kişiyi kendisine çağırarak ona şunları söyledi: 

“Ketenden masa örtülerini gördünüz mü, yemekleri tattınız mı ve sudan içtiniz mi?” 

7. Sorumlu kişi de: “Evet, Efendim!” diye yanıtladı. 

8. “O zaman önce bu açlara yedirmeden önce, o yemeklerden çocuklarınıza yedirin ve eğer 

çocuklarınız yemekleri nefis bulurlarsa, misafirlere verin.” 

9. Çocuklar sofrada bulunan ekmekten ve meyvelerden aldılar; fakat onların tadı iğrençti ve 

çocuklar arasında hoşnutsuzluk ve isyan çıktı ve feci şikâyette bulundular. 

10. Sonra çiftlik sahibi bekleyenlere: “Ağacın altına gelin, çünkü size bahçemin meyvelerini 

ve nefis yemekleri sunacağım” dedi.  

11. Fakat efendi hizmetkârlarına şunu söyledi: “Lekeleri temizleyin, tiksindirici tadı hayal 

kırıklığına uğrattıklarınızın ağzından yok edin. Beni hoşnut etmediniz, çünkü size bütün açları 

ve susuzları kabul edip onlara en iyi yemekleri ve berrak suyu sunma görevini verdim. Ve siz 

bu emre uymadınız. İşinizden memnun değilim!” 

12. Çiftliğin efendisi şimdi yemek şölenini kendisi hazırladı: Ekmek besleyiciydi, meyveler 

sağlıklı ve olgundu, su taze ve canlandırıcıydı. Sonra efendi bekleyen dilencileri, hastaları ve 

cüzzamlıları davet etti ve herkes doydu ve onlar büyük sevinç içindeydiler. Zamanla 

sağlıklarına kavuştular, ıstıraplardan kurtuldular ve çiftlikte kalmaya karar verdiler.  

13. Onlar tarlaları işlemeye başladılar ve tarla işçisi oldular, fakat onlar zayıftılar ve o 

efendinin talimatlarını uygulamayı bilmiyorlardı. Çeşitli tohumları birbirine karıştırdılar, ürün 

temiz değildi ve buğday da yabani otlar sayesinde boğulmuştu. 

14. Hasat zamanı geldiği zaman, çiftliğin efendisi onlara gelip şunu dedi: “Sizi sadece 

misafirleri kabul etmek için evin idaresiyle görevlendirdiğim halde, ne yapıyorsunuz? Ektiğiniz 

tohum iyi değil, diğerleri ise tarlaları işlemek için belirlendi. Gidin tarlaları dikenlerden ve 

yabani otlardan temizleyin ve sonra yeniden evi idare edin. Kuyu kurudu, ekmek 

güçlendirmiyor ve meyveler de acı. Size yaptıklarımı buradan gelip geçenlere yapın.  Siz, 

size yönelenleri besleyip onlara şifa getirdiğiniz zaman, yakınınızdaki insanların acılarını 

dindirdiğinizde, o zaman evimde dinlenmenizi sağlayacağım.” (196, 47 – 49) 
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Büyük Şehre Kadar Çölü Geçiş Hakkında Benzetme 

 

15. İki yolcu yavaş yavaş çölden geçiyordu, ayakları ise sıcak kumdan acıyordu. Uzakta bir 

şehre doğru gidiyorlardı ve sadece hedefe ulaşmanın ümidi ağır yolculuklarını hafifletiyordu; 

çünkü ekmek ve su gittikçe azalıyordu. Yolculardan daha genç olanı yorulmaya başladı ve 

yol arkadaşının yolculuğa yalnız devam etmesini kendi takati kalmadığı için rica etti. 

16. Yaşlı yolcu, genç yolcuyu kaybettiği takati yeniden kazanabileceğini belki yakında bir 

vahaya rastlayacaklarını söylemekle cesaretlendirmeye çalıştı, ama genç yolcu 

cesaretlenmedi. 

17. Yaşlı yolcu genç yolcuyu ıssızlıkta yarı yolda bırakmak istemedi ve o da yorgun olmasına 

rağmen, yorgun yoldaşını sırtına yükledi ve yola zorla devam etti. 

18. Genç yolcu dinlendikten sonra, onu sırtında taşıyan yoldaşına neden olduğu zahmeti göz 

önünde bulundurduğunda, sırtından indi ve onun elini tutarak böylece yola devam ettiler.  

19. Yorgunluğunu yenmek için ona güç veren yaşlı yolcunun kalbinde sonsuz iman 

yatıyordu.  

20. Tahmin ettiği gibi ufukta gölgesinde serin kaynağın onları beklediği bir vaha belirdi. 

Sonuçta oraya ulaştılar ve serinletici suyundan doyuncaya dek içtiler. 

21. İki yolcu dinlendirici bir uykuya daldılar ve uyandıkları anda, yorgunluklarının gittiğini 

hissettiler, ne aç, ne de susuzdular. Kalplerinde huzuru ve aradıkları şehre ulaşmak için gücü 

hissettiler. 

22. Vahayı aslında terk etmek istemiyorlardı, fakat yolculuk devam etmeliydi. Testilerini 

kristal gibi berrak ve temiz suyla doldurdular ve yola koyuldular. 

23. Genç yolcuya destek olmuş olan yaşlı yolcu şöyle dedi: “Yanımızda taşıdığımız suyu 

azar azar kullanalım. Yolda yorgun, susamış veya hasta olan birkaç hacıya rastlamamız 

mümkündür ve yanımızda taşıdığımızı onlara ikram etmek o zaman gerekli olacak.” 

24. Genç adam itiraz etti ve belki kendilerine bile yetmeyecek olan şeyden başkalarına 

vermenin mantıksız olduğunu ve böyle bir durumda kıymetli suya sahip olmak büyük 

zahmetlere neden olduğu için onu istedikleri fiyata satabileceklerini söyledi. 

25. Yaşlı, bu yanıttan hoşnut olmadı ve eğer ruhlarında huzur istiyorlarsa, suyu muhtaçlarla 

paylaşmaları gerektiği yanıtını verdi. 

26. Genç adam, canı sıkkın bir şekilde yolda rastladığı birisiyle paylaşmadan evvel 

testisindeki suyu tek başına harcamayı tercih ettiğini söyledi. 

27. Yine yaşlı yolcunun sezgisi gerçekleşti, çünkü önlerinde erkeklerden, kadınlardan ve 

çocuklardan oluşan yolunu çölde kaybetmiş, az kalsın mahvolacak durumda bir kervanı 

gördüler.  

28. Aceleyle iyi ihtiyar insanlara doğru gidip onlara içecek su verdi. Yorgunlar hemen 

kendilerini güçlenmiş hissettiler, hastalar ise o yolcuya teşekkür etmek için gözlerini açtılar ve 

çocuklar susuzluktan ağlamayı bıraktılar. Kervan kalkıp yoluna devam etti. 

29. İyiliksever yolcunun kalbi huzurla doluydu, diğeri ise testisini bomboş görünce, geriye 

dönüp harcadıkları suyu doldurmak için kaynağı aramaları gerektiğini endişeyle yoldaşına 

söyledi. 

30. İyi adam: “Geri dönemeyiz, eğer imanımız varsa, önümüze yeni vahalar çıkacaklar” dedi. 
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31. Fakat genç şüphelendi, korktu ve olduğu yerde yoldaşıyla vedalaşmayı kaynağa geri 

dönme arzusuyla tercih etti. Dert yoldaşı olmuş olan bu iki kişi ayrıldılar. Birisi hedefine 

imanla yola devam ederken, diğeri ise çölde ölebilme, kalbinde ölüm saplantısıyla kaynağa 

doğru gitti. 

32. Sonuçta genç yolcu soluk soluğa ve yorgun halde oraya ulaştı. Ama memnuniyetle sudan 

doya doya içti, yalnız bıraktığı yoldaşını ve vazgeçtiği şehri de unuttu ve o andan itibaren 

çölde yaşamaya karar verdi. 

33. Aradan uzun zaman geçmeden yorgun ve susuz kadın ve erkeklerden oluşan bir kervan 

vahanın yanından geçiyordu. Onlar o kaynağın suyundan içme arzusuyla yaklaştılar. 

34. Fakat aniden bu iyiliklerin karşılığını ödemeden onlara su içmeyi ve dinlenmeyi yasak 

eden bir adamın ortaya çıktığını gördüler. O adam genç vahaya sahip çıkmış ve kendisini 

çölün efendisi yapmış olan genç yolcuydu. 

35. O insanlar adamı üzgün üzgün dinlediler, çünkü onlar fakirdi ve onların susuzluğunu 

giderecek olan kıymetli defineyi satın alma güçleri yoktu. Sonuçta yanlarında taşıdıkları az 

şeyleri verip yakıcı susuzluğu gidermek için biraz su satın aldılar ve yola devam ettiler. 

36. Bir zaman sonra vahadaki adam efendiden krala dönüştü, çünkü oradan geçenler hep 

fakir değillerdi; bir bardak su için bir sermaye veren güçlüler de vardı. 

37. Bu adam çölün ötesindeki şehri artık hatırlamıyordu ve onu sırtında taşımış ve ıssızlıkta 

ölmekten kurtarmış olan kardeş gibi davranan yoldaşını da hiç hatırlamıyordu. 

38. Günün birinde vahanın efendisi dosdoğru büyük şehre doğru giden kervanı gördü. Fakat 

o adamların, kadınların ve çocukların güç ve sevinçle gittiklerini ve o arada övgü şarkıları 

söylediklerini şaşkınlıkla gözetledi. 

39. Adam gördüklerine inanamadı ve kervanın başında giden adamın eski çöl yoldaşı 

olduğunu gördüğü anda, şaşkınlığı daha da arttı. 

40. İki adam karşı karşıya durup birbirlerine şaşkınlıkla bakarken, kervan vahada durdu. 

Nihayet vahada yaşayan adam eski yoldaşına sordu: “Söyle bana, çölde susuzluk ve 

yorgunluk hissetmeden yolculuk yapan insanların olması nasıl mümkündür?” 

41. Adam, bunu artık hiç kimsenin vahaya gelmeyip ondan su ve yatacak yer rica 

etmeyeceği içinden geçtiği için ve o günden itibaren kendisinin ne hallere düşeceğini 

düşündüğü için söyledi. 

42. İyi yolcu yoldaşına şunu dedi: “Büyük şehre ulaştım, ama yalnız ulaşmadım. Yolda 

hastalara, susamışlara, yolunu kaybedenlere, yorgunlara rastladım ve onların hepsine bana 

güç veren imanın yeni cesaretini verdim ve böylece bir vahadan öbür vahaya günün birinde 

şehrin kapılarına ulaştık.” 

43. Orada benin çölü iyi bildiğimi ve yolculara merhamet gösterdiğimi gören o krallığın 

efendisi önüne çağrıldım ve o bana zahmetli çöl yolcularına önderlik ve danışmanlık yapma 

görevi vererek beni geri yolladı. 

44. Ve şimdi burada benim büyük şehre götürmek zorunda olduğum bir kervana önderlik 

ettiğimi görüyorsun. Ve sen? Burada ne yapıyorsun diye vahada kalana sordu. Adam utançla 

sustu. 

45. İyi yolcu ona şunu söyledi: “Vahaya sahip çıktığını, su sattığını ve gölge için para aldığını 

biliyorum. Bu mallar senin değil, onlar tanrısal bir güç tarafından çöle yerleştirildi öyle ki, 

ihtiyacı olan ondan faydalansın.” 
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46. Bu insan kitlelerini görüyor musun? Onların vahaya ihtiyacı yok, çünkü onlar ne susuzluk 

hissediyorlar, ne de yorgun düşüyorlar. Benim aracılığımla büyük şehrin efendisinin onlara 

yolladığı mesajı vermem yetiyor ve onlar hemen yola koyulup her adımda yeni gücü o 

krallığa ulaşmak için yüce hedefleri sayesinde buluyorlar. 

47. Kaynağı susamışlara bırak öyle ki, onlar orada canlansınlar ve çölün zorluklarını çekenler 

susuzluklarını gidersinler. 

48. Senin gurur ve bencilliğin gözlerini kamaştırdı. Eğer bu ıssızlıkta yaşıyorsan ve oraya 

birlikte yola koyulduğumuz büyük şehri tanıma fırsatından kendini mahrum bıraktıysan, fakat 

bu vahanın efendisi olmanın sana ne faydası oldu? 

49. Vahadaki adam, sadık ve özverili yoldaş olan adamı susarak dinledikten sonra, 

gözyaşlarına boğuldu, çünkü hatalarından ötürü pişmanlık duyuyordu. Şahane giyimlerini 

yırtarak onu büyük şehre götüren çölün başladığı çıkış noktasına doğru yöneldi. Fakat şimdi 

o yolunda yeni bir ışığın aydınlığıyla, imanın ve insanlara olan sevginin ışığıyla gidiyordu. 

Benzetmenin sonu.  

50. Ben büyük şehrin efendisiyim ve İlyas da benzetmedeki yaşlı adamdır. O “çölde 

çağıranın” sesidir, o kendisini yeniden size beyan edendir, Tabor Dağı’nda vecitte verdiğim 

vahyin gerçekleşmesidir. O sizi orada size sevgimin ebedi karşılığını vermek için sizi 

beklediğim “Üçüncü Devirde” büyük şehre götürecek olandır. 

51. İlyas’ın izinden git, halk ve hayatında, Tanrı’ya hürmetinde ve idealinde; her şey 

değişecek, her şey değiştirilecek. 

52. Mükemmel olmayan dini ibadetlerinizin ebediyen varlığını sürdüreceğini mi sandınız? 

Hayır, öğrencilerim. Yarın ruhunuz büyük şehri ufukta gördüğü anda, o kişi Rab´bi gibi: 

“Benim krallığım bu dünyadan değildir” diyecek. (28 18 – 40) 

Yüce Ruhlu Bir Kral Hakkında Benzetme 

 

53. Uyruklarıyla birlikte isyancı bir halka karşı zafer kazanıp onu kulu yapmış olmanın zaferini 

kutlayan bir kral vardı. 

54. Kral ve onunkiler bir zafer şarkısı söylüyorlardı. Sonra kral halkına şöyle konuştu: 

“Kolumun gücü zafer kazandı ve krallığımı büyüttü, fakat mağlup edilenleri sizi sevdiğim gibi 

seveceğim, topraklarımda onlara tarla vereceğim öyle ki, üzüm bağları yapsınlar ve dileğim 

sizin de onları benim gibi sevmenizdir.” 

55. Yıllar geçti ve o kralın sevgi ve adaletiyle kazanılan halk arasında efendisine karşı gelen 

ve onu uykuda öldürmeye kalışan, ama onu sadece yaralayan bir adam ortaya çıktı. 

56. Kral uyruğunun nankörlüğünden ve yokluğundan dert yanarken, çünkü kral o adamı çok 

seviyordu, suçundan ötürü en karanlık ormanlarda gizlenmek için o adam korkuyla kaçtı. 

57. O adam kaçarken düşman bir halkın kralı tarafından tutsak edildi ve adam egemenliğini 

kabul etmediği krallığın uyruğu olmaktan yargılanırken, adam kralı şimdi öldürdüğü için 

korkarak var gücüyle mülteci olduğunu söyledi. Ama kimse adama inanmadı ve önce işkence 

edildikten sonra, ateş yığınında yanmaya mahkûm edildi. 

58. Adam kanlar içindeyken ve ateşe atılmak üzereyken, kral hizmetkârlarıyla isyancıyı 

ararken, oradan geçti ve ne olup bittiğini gördüğü anda, kolunu kaldırarak cellatlara şöyle 

dedi: “Ne yapıyorsunuz, isyankâr halk?” Kralın haşmetli ve amirane sesi karşısında isyancılar 

yere yığıldılar. 
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59. Hâlâ ateş yığını üstünde bağlı olan ve sadece yargısını bekleyen uyruk kralın ölü 

olmadığını gördüğü anda ve adım adım ona yaklaşıp bağlarını çözdüğü anda, şaşkın ve 

telaşlıydı. 

60. Kral adamı ateşten çıkardı ve yaralarını sardı. Sonra ona içmesi için şarap verdi, onu 

yeni bir giysiyle giyindirdi ve onu alnından öptükten sonra adama şunları söyledi: “Uyruğum, 

neden benden kaçtın? Neden beni yaraladın? Bana sözlerle yanıt verme, seni sevdiğimi 

bilmeni istiyorum ve sana şimdi söylüyorum: gel ve izimden git.” 

61. Bu merhamet sahnesini yaşamış olan halk hayretle ve içten değişerek: “Hosianna! 

Hosianna!” diye seslendi. O halk kralın itaatli bir alt beyi olarak itiraf etti ve efendisinden 

sadece iyilikler aldı. Eskiden isyan etmiş olan köle ise kralın bu kadar çok sevgisinden 

etkilenerek sınırsız sevgi ispatının karşılığını vermeye efendisinin mükemmel davranışına 

mağlup gelmiş olarak onu ebedi sevmek ve hürmet göstermekle, niyetlendi. Benzetmenin 

sonu. 

62. Bakın, halk, sözüm nasıl da berrak! Fakat insanlar bana karşı savaşıyorlar ve bana olan 

arkadaşlıklarını kaybediyorlar. 

63. İnsanlara hangi zararı verdim? Benim öğretim ve kanunum size hangi zararı verir? 

64. Bilin ki; beni ne kadar sık incitirseniz, her seferinde affedileceksiniz. Ama o zaman sizi ne 

zaman incitirlerse incitsinler, düşmanlarınızı affetmeye de yükümlüsünüz. 

65. Sizi seviyorum ve eğer benden bir adım uzaklaşırsanız, ben de ayni adımı size 

yaklaşmak için atıyorum. Bana tapınağınızın kapılarını kapatırsanız, siz açıncaya ve ben içeri 

girebilinceye dek çalacağım. (100, 61 – 70) 

Mesutluğunu Övmek ve Lütuflar 

 

66. Acılarına sabırla katlanana ne mutlu, çünkü o kişi uysallığında ruhi gelişme yolunda 

çarmıhını taşımaya devam etmesi için güç bulacak. 

67. Hor görülmeye alçakgönüllülükle katlananlara ve onları incitenleri affedebilenlere ne 

mutlu, çünkü ben onları haklı çıkaracağım. Fakat insanların davranışlarını yargılayanların vay 

haline, çünkü onlar da yargılanacaklar! 

68. Birinci kanunumu uygulayana ve beni yaratılan her şeyden daha çok sevene ne mutlu! 

69. Kendi haklı ve haksız davasını benim yargıma bırakana ne mutlu! (44, 52 – 55) 

70. Ne mutlu kendisini dünyada alçakgönüllü yapana, çünkü ben onu affedeceğim. Ne mutlu 

iftira atılanlara, çünkü ben onun suçsuzluğuna tanıklık edeceğim.  Ne mutlu bana tanıklık 

edene, çünkü ben onları kutsayacağım! Ve her kim öğretimi uygulamaktan ötürü takdir 

görmezse, onu ben takdir edeceğim. (8, 30) 

71. Yıkılıp da yeniden ayağa kalkanlara, ağlayan ve beni kutsayanlara, kendi kardeşleri 

tarafından incitilip kalplerinin derinliklerinde bana güvenenlere ne mutlu! Bu küçükler, 

üzgünler, alay edilmişler, fakat uysallar ve böylelikle ruhen güçlü olanlar aslında benim 

öğrencilerimdir. (22, 30) 

72. Rab´binin dileğini kutsayana, kendi acılarını kutsayana ne mutlu, çünkü o kişi kendi utanç 

lekelerini yıkayacağını bilir. Çünkü bu ruhi dağa çıkmak için adımlarına destek verir. (308, 10) 

73. Herkes yeni bir günün ışığını, daha iyi bir çağın başlangıcı olan barışın seher vaktini 

bekliyor. Baskı görenler kurtuluş gününü bekliyorlar, hastalar onlara sağlığı, gücü ve yaşam 

sevincini geri verecek olan şifa ilacını ümit ediyorlar. 
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74. Son ana kadar beklemesini bilenlere ne mutlu, çünkü onlara kaybettikleri faiziyle geri 

verilecek. Bu beklentiyi kutsuyorum, çünkü o bana imanın ispatıdır. (286, 59 – 60) 

75. Sınavlarının sonuna kadar sadık kalanlara ne mutlu! Talimatlarımın verdiği gücü boşa 

harcamayanlara ne mutlu, çünkü onlar gelecekteki acı zamanlara, hayatın değişken 

durumlarına güç ve ışıkla dayanacaklar. (311, 10) 

76. Yaratılanların kürsüsünde beni kutsayanlara ve suçlarının sonuçlarını Tanrı’nın cezası 

olarak saymadan, alçakgönüllülükle kabul etmekten anlayanlara ne mutlu! 

77. Dileğime göre davranmayı bilenlere ve sınavlarını alçakgönüllülükle kabul edenlere ne 

mutlu! Onların hepsi beni sevecekler. (325, 7 – 8) 

Yukarıya Doğru Gelişmeye Teşvik 

 

78. Ruhlarının gelişmesi için bana alçakgönüllülük ve imanla rica edenlere ne mutlu, çünkü 

onlar Baba’larından rica ettiklerini alacaklar! 

79. Beklemesini bilenlere ne mutlu, çünkü benim merhametli yardımım uygun bir anda 

ellerine geçecek! 

80. Rica etmeyi ve beklemeyi de benim sevgi dileğimin gözünden hiçbir şey kaçmadığı 

bilgisiyle, öğrenin. Dileğimin sizin her ihtiyaçlarınızda ve her sınavınızda kendini belli ettiğine 

güvenin. (35, 1 – 3) 

81. Barışın cennetine ve ahenge can atanlara ne mutlu! 

82. İnsanlara iyi bir şey getirmeyen ve ruhlarına da daha faydası olmayan değersizlikleri, 

kibirleri ve tutkuları hiçe sayanlara ve değer vermeyenlere ne mutlu! 

83. Hiç bir şeye faydası olmayan fanatik kültleri yok edenlere ve kesin, çıplak ve temiz 

hakikate sarılmak için eski ve yanlış inançları bırakanlara ne mutlu! 

84. Dış görünüşe değer vermeyenleri, bunun yerine ruhi bakışa, sevgiye ve iç huzura kendini 

verenleri kutsuyorum, çünkü onlar daha da çok dünyanın barış vermediğini ve barışı içinizde 

bulabileceğinizi kavradılar. 

85. Hakikatin onları korkutmadığı ve öfkelendirmediği aranızdaki kişileri kutsuyorum, çünkü 

size doğrusunu söyleyeyim, ışık bir çağlayan gibi onların ruhlarına ışığa olan arzularını 

ebediyen dindirmek için dökülecek. (263, 2 – 6) 

86. Talimatlarımı duyanlara, özümleyenlere ve onları uygulayanlara ne mutlu, çünkü onlar 

dünyada yaşamasını bilecekler, dünyanın cazibesi karşısında imrenmemekten anlayacaklar 

ve saati geldiği anda sonsuzlukta dirilmesini bilirler! 

87. Sözümü inceleyene ne mutlu, çünkü o acıların nedenini, telafi etmenin anlamını ve 

kefareti kavramayı öğrendi ve çaresizliğe kapılmak veya çekiştirmek yerine – böylece 

acılarını çoğaltmış olur – iman ve ümitle mücadele etmek için ayağa kalkar öyle ki, suçlarının 

yükü her gün daha hafif olsun ve acıların kâsesi daha az acı olsun. 

88. Neşe ve barış imanlı insanların – Tanrı’nın dileğini kabul edenlerin – özelliğidir. (283, 45 

– 47)  

89. İlerlemeniz ve yukarıya doğru gelişmeniz hakikatimi keşfetmeyi ve benim tanrısal 

varlığımı sezmeyi mümkün kılacak – hem ruhen, hem de her eserimde. Sonra size: “Beni her 

yerde tanıyabilene ne mutlu, çünkü onlar beni gerçekten sevenlerdir. Beni ruhuyla ve 
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vücuduyla hissedebilene ne mutlu, çünkü bütün benliğine hassaslık vermiş olan ve 

kendilerini ruhen geliştirmiş olan onlardır!” diyeceğim. (305, 61 – 62) 

90. “Yüce tahtımdan” evreni barışıma ve kutsamalarıma sardığımı biliyorsunuz. 

91. Her şey benim tarafımdan her saatte, her anda kutsandı. 

92. Çocuklarıma benden hiçbir zaman lanet veya beddua gelmeyecek. Ondan dolayı adillere 

ve günahkârlara bakmadan, hepinize lütfumu, sevgi öpücüğümü ve barışımı yolluyorum. 

(319, 49 – 50) 

BARIŞIM SİZİNLE OLA! 

 

Tanrı’nın Çağrısı 

Bu Devrin İnsanlarına Çağrı 
 

“İnsanlar, insanlar, kalkın, zaman daraldı ve eğer siz onu “bugün” yapmazsanız, bu 

dünyadaki ömrünüzde artık uyanmayacaksınız. Mesajlarıma rağmen, uyumaya devam etmek 

mi istiyorsunuz? Bedeninizin ölümü – bedensiz olarak -  sizi ruhunuzun pişmanlığının yakıcı 

ateşiyle uyandırmasını mı istiyorsunuz? 

Dürüst olun, hakikatin karşısında materyalizminize mazeret bulamayacağınız ve ruhunuzun 

giyim olarak giydiği kendinizi gerçekten paçavralarla giyinmiş olarak göreceğiniz – lekeli, kirli 

ve yırtık - sanki ruhsal dünyada (öbür dünyada) olduğunuzu düşünün. Size doğrusunu 

söyleyeyim, orada sefaletinize baktığınızda ve büyük bir utanç duygusuyla kendinizi en derin 

pişmanlığın suyunda sınırsız bir arıtma arzusu hissedeceksiniz, çünkü ruhun şölenine 

sadece temiz olarak gidebileceğinizi biliyorsunuz. 

Şu an sizin gurur ve doyumunuz olan insancıl bencilliğin ötesine bütün sakatlıklarıyla bakın. 

Ve bana insanların acılarını hissedip hissetmediğinizi, kalbinizde kadınların hıçkırıklarının ve 

çocukların ağlamalarının yankı edip etmediğini söyleyin. Hadi bana söyleyin: Nasıl bir 

insandınız? O insanlar için yaşam mıydınız?“ (228, 62 – 63) 

Entelektüel İnsanlara Çağrı 

 

“Ölümden bıkkın ve kalbi hayal kırıklığına uğramış olan entelektüel insanlar, bana gelin. 

Sevmek yerine nefret eden şaşkınlar bana gelin. Size huzur vereceğim ve benim 

kanunlarıma itaat eden ruhun asla yorulmadığını kavramanızı sağlayacağım. Size sizin 

zekânızı şaşkına döndürmeyen bir bilimi öğreteceğim.” (282, 54) 

Yorgunlara ve Yükü Ağır Olanlara Çağrı 

 

“Siz üzgünler,  yalnızlar ve hastalar bana gelin. Günahın zincirlerini peşinde sürükleyenler, 

hor görülmüş olanlar, adalete aç ve susamış olan sizler, benim yanımda olun; benim 

yanımda belalarınızın çoğu yok olacak ve yükünüzün hafifleştiğini hissedeceksiniz.  

Eğer ruhun servetine sahip olmak istiyorsanız, onları size vereceğim; ondan iyi faydalanmak 

için benden dünyevi mallar rica ederseniz, ricanız asil ve adil olduğu için ayni şekilde onları 

da size vereceğim. O zaman o malların güvenilir idarecisi olacaksınız ve ben size o malların 

çoğalmasını sağlayacağım öyle ki, çevrenizdeki insanların onlardan faydalanmasını 

sağlayın.” (144, 80 – 81) 
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Ruhsal İsrail´e Çağrı 

 

“ İsrail, insanlığın yöneticisi ol, bu sonsuz yaşamın ekmeğini insanlığa ver, ona bu ruhsal 

eseri göster öyle ki, çeşitli dinler benim öğretimle ruhen gelişsinler ve böylelikle Tanrı’nın 

krallığı bütün insanlara gelsin.” (249, 66) 

“Beni dinle, sevgili İsrail! Ruhsal gözlerini aç ve Baban´ın görkemini gör. Vicdan yoluyla 

sesimi duyun, ruhsal kulaklarınızla göksel melodileri duyun öyle ki, kalbiniz ve ruhunuz 

sevinsin, barışı hissedin; çünkü ben huzurum ve sizi huzurlu yaşamaya davet ediyorum. 

Bütün devirlerde insanlık için hissettiğim sevgiyi beyan ediyorum, bunun sebebi “İkinci 

Devirde” sizi günahtan arıtmak, size sevgiyi öğretmek ruhunuza ve kalbinize gerçek öğretiyi 

yerleştirmek için Jesus´un kıymetli kanını sizin için dökmüş olmasıdır.” (283, 71) 

“Eğer yolu kaybettiyseniz, bakışlarınızı bana yöneltin; bugün yanımda olun.  Düşüncelerinizi 

bana yükseltin ve benimle bir çocuğun babasıyla konuşması, bir adamın güvenle arkadaşıyla 

konuşması gibi konuşun.” (280, 31) 

“Talimatlarım yoluyla değişin,  kendinizi yeni bir insan gibi hissedin, benim erdemlerimi 

uygulayın, o zaman ruhunuz daha da aydınlanacak ve Christus yolunuzda kendisini ifade 

edecek.” (228, 60) 

“Halk, insanlara git, Christus´un sizinle konuştuğu gibi, ayni empati, ayni kesinlik ve ümitle 

onlarla konuş. Maddi eşyaların verdiği tatminlerden daha büyük tatmin veren yukarıya doğru 

gelişmenin yolları olduğunu onların kavramasını sağla. Görülebilen ve hissedebilenin 

ötesinde inandıran ve ümit ettiren imanın olduğunu kavramalarını sağla. Onlara ruhlarının 

ebedi yaşayacağını ve ondan dolayı onların o ebedi mutluluktan paylarını alabilmeleri için 

hazırlanmaları gerektiğini söyle.” (359, 94 – 95) 

 

 

* * * * * 


