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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? 
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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 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.                             
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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.” 

 

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 
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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. 

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 



	

7	
	

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 
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? 
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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 

 

 

 

 I CHRISTUS´UN GELISI – ÜCÜNCÜ VAHIY DEVRI 

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. 
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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 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. 
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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?” 

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) 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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) 

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 
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(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 - Jesus Christus´un vahyi   

 
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 edilirken bu dünyadaydınız? Sadece ben onu biliyorum, ama önemli 
olan size söz verdiğimi ve o sözleri şimdi yerine getirdiğimi bilmenizdir. 
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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 
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dünyada yaşamının ahlâken düzelmesiyle uğraşmaktan aciz – o ışığı sadece tahtlar ve 
güzellikler, 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! 
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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. 

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, 
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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)  

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. 
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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. 

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) 
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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 – Jesus Christus´un Vahyi                                                               
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 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, 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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 



	

24	
	

yanınızda varlığımı hissedeceksiniz? Ey insanlar, ne zaman beni tanıyacaksınız, tıpkı o 
zamanlarda Yusuf´un Mısır’da kardeşleri tarafından tanınması gibi? (90,1) 

 

Bölüm 4 – Jesus Christus´un Vahyi                                                                      
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) 

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. 
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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 

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 
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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 
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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.  

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) 
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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, 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. 
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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) 

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. 



	

31	
	

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 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) 
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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. 

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 
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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 – Jesus Christus´un Vahyi 

… 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 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 



	

34	
	

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? 

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 
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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. 

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. 
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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 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 
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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. 

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. 
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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 
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yaptıklarınızın karşılığını alacağınız, sonsuz ve harika Baba evi olduğunu böylece 
keşfedeceksiniz. 

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) 
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Bölüm 6 – Jesus Christus´un Vahyi                                                                            
Büyük Yaşam Kitabı 

Sevginin, Hakikatin ve Tanrı’nın Bilgeliğinin Kitabi                                                    
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 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) 
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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. 

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 
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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 
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) 
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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 
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. 
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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. 

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 
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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 – Jesus Christus´un Vahyi                                                                           
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 
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) 
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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) 

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 
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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. 

26. Bütün karakter yapılarınızı, sözümün aydınlık yolunda bulabilirsiniz ki, o yolda 
kendinizi geliştirip sonsuza dek yetkinleştirebilirsiniz. (176, 25 – 27) 
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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 
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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) 

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 
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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 
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 
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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) 

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 – Jesus Christus´un Vahyi                                                                 
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) 
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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 
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. 
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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 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. 
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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 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) 
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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. 

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. 
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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) 

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. 
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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) 

 
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. 
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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. 

72. Benim iyi hizmetkârım asla gitmesi gereken iyi yoldan sapmaz. Geri çekilmektense, 
yolda ölmeyi tercih eder. Onun ideali, çevresindeki insanların hayatındaki ışığın 
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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) 
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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 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? 
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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) 

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 BİRİNİI VE İKİNCİ VAHİY DEVRİNE BAKIŞ 

 

Bölüm 9 – Jesus Christus´un Vahyi                                                                           
İsrail Talkının Tikâyesi 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) 
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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 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 
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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.   

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) 
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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 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. 
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 doğrusunu söyleyeyim, o eski zamanlarda sahip olduğunuz ruhi yeteneklere hâlâ da 
sahipsiniz. (135, 15 – 16) 

Peygamberler ve İsrail´in İlk Kralları 
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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 – Jesus Christus´un Vahyi                                                                         
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 
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dünyaya geldi ki, o göklerin krallığının yaklaştığını, yani Tanrı’nın “sözünün” insanlar 
arasında varlığını beyan etti. (31, 61 – 62) 

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 
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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? 

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. 
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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. 

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 Christus´un Vahyi                                                                
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 
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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. 

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. 
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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) 

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. 
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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) 

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 
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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) 

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) 
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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. 

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) 
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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) 

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 
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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 



	

82	
	

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. 

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 
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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. 

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. 
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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? 

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 
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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. 

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

 

 

	

 


