ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 47… Materyalizm ve Spiritüalizm
Jesus Christus´un Vahyi
Tercüme: Jasmin
Egemen Olan Materyalizmin Sonuçları
Rab şöyle konuşuyor…
1. Size doğrusunu söyleyeyim, birçok insanlar ruhen gelişmekten korktukları için öğretilerimden
kaçacaklar, fakat onların içinde konuşan ne akıl, ne de ruh olacak, bilakis onların bedeninin adi
tutkuları olacak.
2. Eğer bir ruh hakikate bağlı olarak yaşarsa, materyalizmden kirli bir çevreden kaçan kişi gibi
kaçar. Yüksek seviyedeki ruh mutluluğunu barışın egemen olduğu ve sevginin yaşadığı ahlâkta
bulur (99, 41 - 42).
3. Sözlerimi, onların temizliğinden ve hakikatinden emin olana kadar inceleyin. Sadece böyle
yolunuzda cesaretle gidecek ve ruhu tehdit eden materyalist tasavvurların saldırısına karşı sağlam
kalabileceksiniz. Çünkü materyalizm ölümdür, karanlıktır, boyunduruk ve ruhunuza zehirdir. Asla
ışığı ve ruhun özgürlüğünü dünyanın ekmeğine ve zavallı maddi eşyalarla değiş tokuş etmeyin!
4. Size doğrusunu söyleyeyim: Her kim kanunuma güvenip imanla sonuna kadar sabrederse, onun
asla geçimi için maddi ihtiyaçları eksik olmayacak ve benim ruhumla bağlantı kurarken, sonsuz
merhametim yoluyla hep sonsuz yaşamın ekmeğini alacak. (34, 61 – 62)
5. Materyalizm ruhun gelişmesine karşı müthiş bir engeldir. Bu duvar önünde insanlık durakaldı.
6. Siz, insanların zekâlarını maddi bilimi geliştirmek için kullanmayı başardığı bir dünyada
yaşıyorsunuz. Fakat onların ruhun varlığı konusunda yargı yeteneği hâlâ sınırlı, maddeyle ilgili
olmayan bütün şeyler hakkındaki bilgisi ise çok gerilerde. (271, 37 – 38)
7. Dünyanızın yaşadığı sınavlar bu devrin sonunun işaretidir, materyalizmin yıkımı veya can
çekişmesidir; çünkü materyalizm biliminizde, amaçlarınızda ve tutkularınızdaydı. Materyalizm beni
sevmenizi ve bütün eylemlerinizi etkiledi.
8. Dünya sevgisi, dünyevi şeylere açgözlülük, bedenin tutkuları, adi arzulara karşı zevk, bencillik,
özseverlik ve gurur zekânız ve insancıl iradenize göre yarattığınız hayatınızın güçleriydi. O hayatın
meyvelerini size tattırdım öyle ki, tecrübeniz mükemmel olsun.
9. Fakat insan tarihinde materyalizmle işaretlenmiş olan bu devir şimdi sona erdiğinde, size
doğrusunu söyleyeyim, yeni devir kendisini ruhaniyetiyle belli edecek. Çünkü o devirde vicdan ve
ruhun iradesi dünyada sevgi yoluyla yüce ruhlu insanlar oluşturacak. Öyle bir yaşam ki, Baba’nın
ruhunun çocuklarının ruhunda titreştiğinin hissedildiği bir yaşam, çünkü o zaman, bugün
benliğinizde gizli yaşayan bütün yetenekler ve güçler sonsuzlukta gelişme alanı bulacaklar. (305, 41
– 45)
Spiritüalizmin Özelliği
10. Spiritüalizm dinlerin karışımı değildir. O sadeliğiyle en halis ve mükemmel bir öğreti ve „Üçüncü
Devirde“ insan ruhuna gelen Tanrı’nın ışığıdır. (273, 50)
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11. Spiritüalizme ruhun yaşamından bahseden, size Babanız´la direkt bağlantı kurmayı öğreten ve
sizi maddi yaşamın üstüne yükselten vahiy adını verdim.
12. Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizm yeni bir şey değildir, ne de bu çağa aittir. O insanlığın
ruhi gelişmesiyle ahenk içinde gitgide açığa çıkarılan vahiydi.
13. Size verdiğim öğreti, Tanrı’ya ve insanlara mükemmel bir sevgiyi öğreten ve mükemmelliğe
götüren yola davet eden Spiritüalizm olduğu için, “İlk Devirde” size Tanrı’nın Kanunu´nu ve İkinci
Devirde Christus´un sözünü öğreten de spiritüalizmdi. (289, 20 – 22)
14. Spiritüalizm din değildir; o benim size Jesus olarak her devrin bütün insanlarına oryantasyon
olarak dünyaya yaydığım ayni öğretidir. O benim sevgi, adalet, anlayış ve af öğretimdir.
15. Bu “Üçüncü Devirde” sizin ruhi, fiziksel ve entelektüel gelişmenizden dolayı büyük bir
berraklıkla (spiritüalizm hakkında) size konuştum. (359, 60 – 61)
16. Spiritüalizm, insanların ilave ettikleri ve ruhun gelişmesini engellemiş olan gelenekleri ve
adetleri yıkmak için geliyor. Spiritüalizm, yetenekleri ve özellikleri yoluyla kendisini arıtan ve
Yaratan’ına ulaşıncaya dek mükemmelleştiren ruhun sürekli gelişmesi ve yükselişidir. Spiritüalizm
ruhun Rab´bini kabul edişini, hissedişini ifade etme şeklidir. Spiritüalizm ruhu özgürlüğe kavuşturur
ve gelişmesini sağlar.
17. Ruhaniyet, herkeste var olan ve herkese ait olan evrensel güç ve evrensel ışıktır. Hiç kimseye
benim talimatlarım acayip görünmesin.
18. Ruhun özellikleri benim erdemlerim ve sonsuz güçler olduğu için değişmezdir. Fakat yaşam
tarzınıza göre, gösterebildiğiniz ruhi temizlik daha büyük veya daha az olacağını anlayın. (214, 57 –
59)
Kim Kendisine Spiritüalist Diyebilir?
19. Her kim metanetinden, ruhi gelişmesinden ve Baba’nın talimatlarına olan sevgisinden dolayı
belli bir ruhaniyete ulaştıysa, o spiritüalist olacak – onun ağzı onu söylemese bile.
20. Her kim imana sahipse ve eylemlerinde yüce ruhluluk gösterirse, o kişinin ruhunun sahip
oldukları dışarıya yansıyacak. (236, 27 – 28)
21. Spiritüalist, her şeye gücü yeten Tanrı’nın her şeyde olduğunu bilir. Dünya, evren ve sonsuzluk
benim esansım ve varlığımla kaynaşmıştır.
22. Her kim beni böyle tanırsa ve anlarsa, o kişi Tanrı’nın yaşayan tapınağıdır ve ruhun vahiylerini
artık semboller ve resimlerle maddeleştirmeyecektir. (213, 31 – 32)
23. Spiritüalizm, her şeyi açığa çıkaran ve sahip olduğunuz ve içinizde taşıdığınız şeyleri öğreten
vahiydir. O sizin Tanrı’nın bir eseri olduğunuzu kavramanızı sağlar, sadece maddeden
yaratılmadığınızı, size çevrenizi saran doğa seviyesinin üstünde ve tutkularınızın kirinden yükselten,
bedeninizden daha üstün bir şey olduğunu kavramanızı sağlar.
24. İnsan ruhaniyette geliştiği zaman, her Tanrı’nın kanunu ve öğretisi ruhunun ışığının bir
parçasını teşkil edecek. Hafızası bir cümleyi veya talimatımın bir tek kelimesini aklında tutmasa
bile, onların esansını içinde taşıyacak, çünkü onları anladı, hisseder ve uygular.(240, 17 – 18)
25. Maddi malları açısından fakir olmasına rağmen, kendisini zengin ve mutlu hisseden kişi iyi bir
spiritülalist olacak, çünkü o Babası´nın onu sevdiğini ve sevmesi gereken kardeşleri olduğunu bilir
ve dünyanın defineleri ruhun zenginlikleri yanında ikinci sıradadır.
26. Maddi varlıklarını iyi amaç için kullanmasını bilen ve onları dünyada önemli bir görevi yerine
getirmek için Tanrı’nın verdiği araç olarak kullanan kişi de iyi bir spiritüalist olacaktır.
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27. Benim izimden gidenlerden birisi olmak için mutlaka fakir, hor görülen ve zavallı birisi olmak
gerekli değildir, tıpkı benim tarafımdan sevilebilmek için acı çekmenizin gereksiz olduğu gibi. Size
doğrusunu söyleyeyim, dilediğim gibi hep güçlü, sağlıklı ve sizin için yarattıklarımın sahibi olmanızı
istiyorum.
28. Ne zaman mirasınızın sahibi olmasını, o inayetin kıymetini bilmeyi ve hayatta her şeye uygun
değeri biçmeyi anlayabileceksiniz? (87, 28 – 30)
Mezheplerde ve Dinlerde Spiritüalizm
29. Bugün insanlar şaşkınlık çağında yaşıyorlar, çünkü bütün hayatları ve çabaları ruhlarının
gelişmesine katkıda bulunması gerektiğini kavrayamadılar ve onun (ruhlarının gelişmesinin) amacı
da ruhlarının Yaratan´la diyalog içinde olmasıdır.
30. İnsanların çoğunun bugün tarafını tuttuğu kült materyalizmdir.
31. Dini öğretiler ve dinler farklılıklarında direttikleri sürece, dünya nefretini beslemeye devam
edecek ve gerçek Tanrı’ya ibadet için önemli adımı atamayacak.
32. Hâlâ ruhun kurtuluşunun anahtarını veya kurtuluşun gizemini ve sonsuz yaşamın anahtarına
sahip oldukları fikrini savunan insanlar olduğu sürece ve başka yollarda gidenleri kendi fikirlerine
göre Tanrı’ya ulaşmaya layık olmadıkları için kabul etmedikleri sürece, insanlar ne zaman
birbirlerini anlayacaklar ve birleşecekler ve böylece sevgiye doğru kendi aralarında ilk adımı
atabilecekler?
33. Öğretisi her mezhebin, her insancıl ideolojinin ve her tarikatın üstünde olan gerçek
spiritüalizmin bilincinde olun. (297, 38 – 41)
34. Spiritüalizm geçmiş zamanlarda inancın gelişmesini sağlamak isteyen yeni bir öğreti değildir.
Hayır, o birinci ve “İkinci Devirde” olduğu gibi ayni vahiydir. Spiritüalizm bütün dinlerin temelidir
öyle ki, insanlığa kökeninizi unutmayasınız diye, bölücülüğün egemen olduğu bu devirde size
hatırlatmak istediğimi söylüyorum.
35. Kendilerine çesitli dinleriyle dalkavukluk etmek ve gururlanmak için insanların eserleri, adetleri
ve duyularını etkileme tarzı dünyanın gözlerinin önüne serdiğim esere zıttır. (363, 9)
36. Bu devirde size hakkında derin derin düşünmeniz gereken sevgi öğretisi veriyorum ki, onlar sizi
kurtaran ve yükselten sevgi öğretisi ve acı olmasına rağmen, yolunuzda ışık olan gerçeklerdir.
37. Tıpkı geçmişte Hristiyanlığa karşı öfke, gaddarlık ve hunharlıkla savaşıldığı ve zulmedildiği gibi,
bu devirde onlar spiritüalizme yapılacak; fakat tam savaşın ortasında ruhaniyet ortaya çıkıp
mucizeler yaratacak ve kalpleri kazanacak.
38. Materyalizm, bencillik, gurur ve dünya sevgisi bu vahye karşı ayağa kalkan güçler olacak ki, bu
vahiy ne yenidir, ne de size geçmişte vermiş olduğum vahiylerden farklıdır. Size şimdi vahiy ettiğim
ve ona spiritüalizm dediğiniz öğreti kanunumun ve size birinci ve “İkinci Devirde” vahiy ettiğim
öğretinin temelidir.
39. İnsanlık bu öğretinin hakikatini kavradığı zaman, onun adaleti ve beyan ettiği sonsuz bilgiler
kalbinden her korkuyu, her ön yargıyı atacak ve onu hayatının ölçeği yapacak. (24, 48 – 51)
40. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlığa barışı getirecek dünyanın her tarafına dağılmış
spiritüalistler, olgun insanlar vardır.
41. Fakat bütün dünyanın spiritüalistlerinin birleşmesi yeni bir kilisenin organizasyonu yoluyla
gerçekleşmeyeceğini size söylüyorum, çünkü onun gücü maddi olmayacak. Onun birliği düşünsel,
fikirsel ve etkinliği yönünden olacak ve bu yolla gücü yenilmez olacak, çünkü onlar ruhumda olan
sonsuz kaynaktan almış olacaklar.
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42. Hepinize hakikatimi ilham olarak veriyorum ve musallat da oluyorum öyle ki, kalplerden ve
akıllardan bütün pislikler gitsin, çünkü bunlar ışığımla birleşemezler.
43. Siz, ruhi yetenekleriniz yoluyla spiritüalizmin öğretisinin berrak bir şekilde tanımlı kalmasını ve
insancıl felsefelerle kirletilmemesini sağlama görevini aldınız. (299, 30 – 32)
44. Size doğrusunu söyleyeyim, spiritüalizmin tarihi insan tarihinde yaldızlı harflerle yazılacak.
45. İsrail, Mısır’ın boyunduruğundan kurtulmakla kendisini ölümsüz yapmadı mı? Hristiyanlar
zaferleriyle sevgi yoluyla kendilerini ölümsüz yapmadılar mı? Ayni şekilde spiritüalistler ruhun
özgürlük savaşı yoluyla kendilerini ölümsüz yapacaklar. (8, 64 – 65)

4

