ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 39... Dünyevi ve Ruhi İsrail & 144000 Kişi
Jesus Chritus´un Vahyi
Almancadan tercüme: Jasmin
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
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9. Baba’nın dünyadan Jesus olarak gitmesinden sonra, onların atalarına emanet ettiği milletinin
topraklarını ellerinden alması gerekiyordu.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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.
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.
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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 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
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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)
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)
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