ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 38...
Tanrı’nın 3 Vahyi ve Jesus Christus´un 7 Mühür Vahyi
Almancadan tercüme: Jasmin
Tanrı’nın Vahiyleri ve Ruhi Gelişme
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.
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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 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)

2

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.
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
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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 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.
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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.
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 Mührü
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.
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51. Yedinci etap Baba’nın kendisi tarafından temsil edilir. O son hedef, gelişmenin doruk
noktasıdır. O rahmet etabıdır, yedinci mühür.
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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