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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!
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
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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 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.”
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