ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 48… Ruhsal Yetenekler ve Ruhsal Gelişme
Jesus Christus´un Vahyi
Tercüme: Jasmin
İnsanların Ruhsal Yetenekleri
Rab şöyle konuşuyor…
1. Her ne zaman bu şüpheci, imansız ve materyalist insanlık Tanrı’nın vahyiyle veya mucize dediği
şeyle yüz yüze geldiği anda, hemen olağanüstü şeylerin ve mucizelerin olmadığını ispat etmek için
nedenleri ve ispatları ileri sürmeye başlar.
2. Ruhsal yeteneklere sahip olan olağanüstü bir insan ortaya çıktığı zaman, onu susturmak için
alay, şüphe ve vurdumduymazlıkla o insan karşı karşıya gelir. Ve doğa Tanrınız benim aracım olarak
adaletin sesini ve alarm uyarısını insanlara yönelttiği zaman, insanlar bunu tesadüf olarak kabul
ediyorlar. Ama insanlık hiçbir zaman bu devirde olduğu gibi bütün Tanrı’dan, ruhsal ve sonsuz olan
şeylere karşı kör ve sağır değildi.
3. Milyonlarca insan kendisine ben Hristiyan’ım diyor, fakat onların çoğu Christus´un öğretisini
bilmiyorlar. Benim insan olarak dünyada yaptığım eylemleri sevdiklerini iddia ediyorlar, ama
onların inanç şekli, düşünce tarzı ve dünyaya bakışları öğretimin ana fikrini bilmediklerini ispat
ediyor.
4. Ben size ruhun yaşamını, ruhun yeteneklerini gösterdim. Bunun için de dünyaya geldim.
5. Ben insanlara ilaçsız şifa getirdim, ruhlarla konuştum, kötü ruhların etkisi altında olan insanları o
yabancı ve doğaüstü güçlerden özgür kıldım, doğayla konuştum, insan olarak kendim ruhtan bir
yaratığa dönüştüm ve sonra ruhtan yaratıktan tekrar insana dönüştüm ve bütün bu eylemlerimin
hedefi size ruhun gelişmesi için yolu göstermekti. (114, 1 – 4)
6. İçinizde gerçek definelere, farkında bile olmadığınız becerilere ve yeteneklere sahipsiniz ve
bilgisizliğinizden dolayı yoksullar gibi gözyaşı döküyorsunuz. Duanın gücü ve düşüncelerin kudreti
hakkında ne biliyorsunuz? Ruhtan ruha konuşmanın derin anlamı hakkında ne biliyorsunuz?
Materyalist ve dünyevi zihniyetli insanlık, (bu konuda) hiç bir şey bilmiyorsun! (292, 14)
7. Bu dünyanın insanlarından ruhen gelişmeyi bekliyorum. Benim gözümde mezhebinizin ve
tarikatınızın hiçbir önemi yoktur, ne de ritüelleriniz ve ibadet şekillerinizin görkemi. Bunların hepsi
insani duyularınızı etkiler, ama benim ruhuma kadar ulaşamaz.
8. İnsanların ruhen gelişmesini bekliyorum, çünkü ruhen gelişme yaşamda yükseliş,
mükemmelleşme ideali, iyiliği sevmek, gerçeğe yönelmek, sevgiyi uygulamak, kendisiyle, diğer
insanlarla ve Tanrı’yla ahenk içinde yaşamak demektir. (326, 21 – 22)
9. Ruhen gelişmek dindarlık değildir, ve de herhangi bir ritüelin yerine getirmeyi şart koşmaz ve o
dıştan hürmet şekli de değildir. Ruhen gelişmek insanların bütün yeteneklerini geliştirmesi
demektir. Bu gelişme hem insanın fiziksel gelişmesini, hem de fiziksel duyuların ötesinde olan
güçleri, özellikleri, yetenekleri ve ruhun duyularını içerir.
10. Ruhen gelişmek insanların sahip olduğu yetenekleri doğru ve iyi bir şekilde kullanmaktır. Ruhen
gelişmek çevrenizi saran her şeyle ahenk içinde olmak demektir. (326, 63 – 66)
11. Eskiden ben size en büyük erdem olan merhameti öğrettim. Kalbinize ilham verip duygularınızı
hassaslaştırdım. Şimdi ise size ruhunuzun sahip olduğu yetenekleri vahiy ediyorum öyle ki, ruhunuz
gelişsin ve insanlara iyilik yapmak için onu kullanın.
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12. Ruhsal yaşam hakkındaki bilgi, Ustanız Jesus Christus´un yaptığı eylemleri yapmayı başarmayı
sağlar. Eğer yeteneklerinizi geliştirirseniz, mucizeler yaratacağınızı size söylediğimi hatırlayın. (85,
20 – 21).
13. Hepiniz “Üçüncü Devirde” kendisini belli etmeye başlayacak olan ruhun ulaştığı ruhsal
yeteneklere sahipsiniz. Sezgi, vizyon, vahiy, kehanet ve ilham insanlarda kendisini açık bir şekilde
gösterecek ve bu yeni bir devrin başlangıç işaretidir, o bu devirde altıncı bölümü açılmış olan yedi
mühürlü kitabın ışığıdır.
14. Fakat bunların neden ortaya çıktığını ve içinde yaşadığınız zamanı bilen sizler bunları anlayın ve
ruhunuzun yeteneklerini sevgi yoluna yönlendirin. Her zaman sevgi dolu yardımınızı sunmaya hazır
olun ve siz o zaman kanunumla ahenk içinde yaşayacaksınız ve de insanlara güzel bir örnek
olacaksınız. O zaman benim elçilerim olacak ve elçim olarak kabul edileceksiniz. (95, 18)
15. Eğer insanlar günün birinde birbirlerini severlerse, affetmeyi bilirlerse, kalplerinde
alçakgönüllülük varsa ve ruh bedene egemense, o zaman ne beden, ne dünya, ne de tutkular sizin
arkanızdaki ve önünüzdeki yolu görmeye engel olan bir perde teşkil edebilecek. Tam tersine:
öğretilerim yoluyla ruhta gelişmiş beden vicdanın emirlerine uyan hizmetkâr gibi olacak. Bugün ise
beden ruha engel, tuzak ve ruhun gözünü kapatan bir bağdır. (122,32)
16. Ruhsal görüm, sezgi yeteneği ve kehanet olan sezgi aklı aydınlatır ve sonsuzluktan alınan
mesajlar ve sesler kalbin atışını hızlandırır. (136, 46)
17. Bütün insanlara verdiğim sezgi yeteneği yoluyla kalbin gizeminde saklı olan birçok şeyleri
keşfedebilirsiniz – insanların sırf dünyevi yaşamları hakkındaki trajedileri değil, ruhlar hakkında da.
18. İnsan onu incitmeden ve gizemlerinin kutsallığını bozmadan o kalplerle nasıl aşina olabilir?
Çevrenizdeki insanların hayatını karartan o gizli acıları nasıl keşfedebilir? Size çoktan söyledim:
Ruhi görüm yeteneği olan ve dua yoluyla gelişen sezgi, size çevrenizdeki insanların acılarını
dindirmek için yöntemi gösterir. (312, 73 – 74)
19. Hâlâ insanlar için ne kadar çok gizemler vardır. İnsanın görünmeyen ve hissedilmeyen
yaratıklarla çevresi sarılıdır, ama o yaratıkların görülebilir hissedilebilir olması gerekir.
20. Güzellik dolu hayat ve vahiyler insan varlığının üstünde titreşiyor, fakat henüz kör insanlık
bunları görmeye muktedir değil. (164, 56 – 57)
21. Öğretilerim yoluyla hazırlanmış insanlar olağanüstü eserler yapmaya muktedir olacaklar.
Onların ruhuna ve bedenlerine ışık akacak ki, o güç ve kudretin ışığı zekânın beceremediği şeyleri
başarmayı sağlatacak. (252, 4 – 5)
22. Bu devir tanrısal ışığımın benim izimden gidenlerde tamamen parlayacağı bir zamandır ki,
ruhun yetenekleri kendisini belli edecek ve iyilik yapmak ve mucizeler yaratmak için onların hem
maddi şeylere hem de dünyevi bilime ihtiyaçları olmadığını ispat edecek. Onlar benim adımla
hastalara şifa getirecekler, çaresiz hastaları düzeltecekler, suyu balsama dönüştürecekler ve ölüleri
diriltecekler. Salgın hastalıkların ve kötü etkilerin üstünden gelmek için duayla fırtınayı durdurma
kudretine, tabiat güçlerini sakinleştirme kudretine sahip olacaklar.
23. Cinliler (kötü ruhların etkisi altındaki insanlar) duayla ve benim izimden giden yeni elçilerimin
gücüyle onlara acı çektiren ve rahat vermeyen cinlerden kurtaracaklar. (160, 28 – 29)
24. Ruhta gelişmek demek duyguların mükemmelleştirilmesi, hayatta asillik, iman, insan sevgisi,
insanlara yardım, Tanrı önünde alçakgönüllülük, verilen yeteneklere karşı büyük saygı demektir.
Eğer bu erdemlere biraz sahip olmaya çalışabiliyorsanız, ruhi bir bakışla sevgi ve mükemmellik
vatanınıza girmeye başlayın. Ayni şekilde ruhen geliştiğiniz zaman, hemen bu dünyada sadece dua
esnasında olsa da ruhsal vatanınızda yaşadığınızı söyleyebilirsiniz. Ayni zamanda size gelecekteki
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gizemleri açıklayan ışığı alacaksınız, çünkü yükselen bir ruh için gelecekte olacaklar artık size gizem
olarak kalmayacak.
25. Evet, öğrenciler, sadece insancıl bir yaşamda insanlar gelecekte, yarın olacak şeyleri
bilmiyorlar. Onlar için belirlenen şeyleri, gitmesi gereken yolu ve kendi sonunu insanlar bilmiyor.
26. İnsanlar, bu dünyada geçmesi gereken bütün sınavları önceden bilselerdi, onlara tahammül
edemezlerdi. Ondan dolayı merhametle dolu sevgimle onların bugünü ve geleceği arasına gizem
perdesini koydum ve böylece onların yaşayacakları ve çekecekleri (acıları) önceden bilmeleriyle
ortaya çıkabilecek akıllarının şaşkınlığını önlemiş oldum.
27. Buna karşın güçle donatılmış ve sonsuzluk için yaratılmış olan ruhun geleceği bilme, onun
gideceği hedefin farkına varma ve onu bekleyen bütün sınavları anlama ve kabul etme yeteneğine
sahiptir. O ruh yolun sonunda, eğer kanunlara itaatle yolunu kat ederse, vaat edilen vatana, ruhun
cennetine ulaşacağını bilir ki, o ulaşmış olduğu durum ruhun yükselişi, temizliği ve mükemmelliği
olacaktır.
28. Siz Ustanız Christus´un ruhi gelişme seviyesine kaderinizin size ne hazırladığını, geleceğin size
ne getireceğini bilmek için ulaşamazsınız, ama içten yükselişinizden dolayı size herhangi bir olayın
yakınlığını sezdireceğim.
29. Bu sezgi yeteneğine, bu geleceğe ruhen bakışı, bu yeteneğinizin bilgisini bedenden ve ruhtan
oluşan özünüzün yavaş yavaş ruhta gelişme seviyesine göre, ulaşacaksınız. O ruhen gelişme
imandır, ruhun samimiyetidir, hayata karşı sevgi, insanlara karşı yardımseverlik ve sevgi, Tanrı’ya
karşı alçakgönüllülük ve sevgidir. (160, 6,9,13 – 14)
30. Uyanık ruhlu olun öyle ki, sizin gibi ben Tanrı’dan onlara emanet edilen misyonunu yerine
getirmek için yola koyulan insanlarla savaşmayın – böylece gerçek peygamberlerle sahte
peygamberleri birbirinden ayırmayı bilin ve gerçeklerin işlerini onaylayın ve sahtelerinkini yıkın.
31. Çünkü bu devir bütün güçlerin savaşa kalkıştığı bir devirdir. Bakın, iyilik kötülüğe karşı, ışık
karanlığa karşı, bilgi bilgisizliğe karşı ve barış savaşa karşı nasıl da çatışıyorlar. (256, 66)
Gerçek Ruhaniyetin Şartları ve Özellikleri
32. Bilin ki, her insanın içinde bir Yahuda Işkariot yaşar. Evet, öğrenciler, çünkü sizin durumunuzda
ruhunuzun Yahuda´sı bedendir. Ruhaniyete ruhta gelişmenin ışığının yayılmasına karşı gelen, ruhu
materyalizme ve adi tutkulara düşürmek için tuzak kuran bedeninizdir.
33. Fakat bedeniniz sizi uçurumun dibine getirdiği için onu lanetlemeyin. Hayır, gelişmeniz için o
bedene ihtiyacınız var ve bedeni ruhen gelişmenizle yenin, tıpkı benim Yahuda´yı sevgimle
yendiğim gibi.( 150, 67 – 68)
34. Benim yaşam prensiplerimi öğretmek ve onların içeriğini açıklamak için yola koyulmadan önce,
size öğrettiğim öğretileri uygulamakla, insanları sevmekle, ruha yönelik bir yaşam sürmekle ve
hayat yolunuza sevgi eylemi ve ışık ekmeye başlamakla başlayın. Eğer bunu yapmazsanız, size
şimdiden söyleyeyim, o zaman spiritüalizmin ne demek olduğunu anlamadınız. O size sizin esas
tabiatınızı açıklar, onun yoluyla Babanız’ın bir berrak tasavvurunu yapabilirsiniz ve kendinizi
tanıyabilirsiniz
35. Ruhen gelişmeye ulaşmak için belli bir özveride bulunmanız, çabanız ve fedakârlık yapmanızın
gerekli olduğu doğrudur. Ama içinizde daha yüce bir varlık olarak yaşamanın özlemi doğduysa,
benliğinizde sevgi parlamaya başladıysa veya ruhaniyet arzusu başladıysa, o zaman fedakârlık ve
özveri faydasız, zararlı veya kötü şeylerinizden kurtulmak için sevinç kaynağınız olacak. (269, 46 –
47)
3

36. Her zaman hepinizin benim gözümde eşit olduğunun, hepinizin ayni kaynaktan geldiğinizin ve
dış görünüşe göre her hayat yolu farklı görünse de, hepinizin ayni hedefe ulaşmanız gerektiğinin
bilincinde olun.
37. Hepinizin bana ulaşması gerektiğini asla unutmayın. Bu da hepinizin farklı yollarla olsa da, ruhi
yükselişe ulaşmak için gerekli hakkı edinmeniz gerektiği anlamına gelir. Ondan dolayı asla hiç
kimseyi aşağılık bir insan olarak görmeyin.
38. Spiritüalistlerde asla kibir kök salmamalıdır. Buna karşın gerçek alçakgönüllülük onların yoldaşı
olsun, o zaman onların eylemleri sahte ışıkla göz kamaştırmak yerine insanların kalbinde
beğenilecek. (322, 32 – 34)
39. Spiritüalizmi insanlara aşılayanlar dış görünüş ve maddi şeylerle kendilerini asla ispat
etmeyecekler. Ne çabalamaları, ne alametleri ne de belli bir konuşma tarzı onlarda olacak. Onların
bütün davranışları sadelik ve alçakgönüllülüklerini ispat edecekler. Fakat onların övgüye layık
yanları insan sevgisi ve ruhaniyet olacak.
40. Spiritüalizmin gerçek öğretmenleri güzel konuşmalarıyla göze girmeyecekler, bilgelik, sözlerinin
sadeliği ve özellikle yaptıkları işlerin dürüstlüğü ve hayatlarındaki iyilikle göze girecekler. (194, 24 –
25)
41. Ruhen gelişmek berraklıktır, sadeliktir, kendini sevgiye vermektir ve ruhun mükemmelliğine
ulaşmak için mücadeledir. (159, 64)
Spiritüalizmin Bereketli Etkisi
42. Ruhta gelişmekle insan belli bir derecede yükselişe ulaşır ki, o yükseliş aklının sezebildiği öbür
dünyadan fikirler almasını sağlar ve maddeye karşı güçlü olmasını sağlar.
43. Düşünün bir kere: Eğer ruhun yükselişi gerçekleştiği zaman, maddi yaratıkları, yani tabiatı
araştırırken veya diğer bir insancıl bir hedefi araştırırken, eğer keşifleriniz sadece akla
dayanmıyorsa, ruhi vahiylerin her şeyi Yaratan tarafından da ona katkısı varsa, o zaman onun size
vereceği meyveleri düşünebilirsiniz. (126, 26 – 27)
44. İnsanlar ruhen geliştikleri anda, çevresini saran her şeyden üstün bir insan olacaklar. Çünkü
şimdiye dek insanlar tabiat güçlerinin, güçlerin ve etkilerin altında zayıf yaratıklardı, ama bu
güçlere insanların yenik düşmemesi gerekirdi, çünkü o güçler insandan üstün değildir. (280, 29)
45. Size doğrusunu söyleyeyim, ruhaniyet de nesilden nesile geçecek, ondan dolayı da
çocuklarınıza kalp temizliği ve ruhaniyeti algılamayı öğretmeye gayret edin. Onlara tutkulardan
uzak bir beden, açık zihin, hassas bir kalp ve vicdanının sesine uyanık bir ruh vermekle merhamet
gösterildiğiniz için size çocuklarınız minnettar olacaklar. (289, 65)
46. Benim eserimin tek amacı bütün insanların ruhen gelişmesidir. Çünkü ruhta gelişmeyle insanlar
birleşecekler ve birbirlerini anlayacaklar. Ruhta gelişme yoluyla ruhi bölünmenin nedeni olan
dinlerinin adını, o dinin dış ibadet şekillerinin yok olduğunu görecekler, çünkü herkes kendi
Yaratan’ını farklı bir şekilde tasavvur etti.
47. Herkes kendi farklı yollarında birbirlerine ruhi gelişmeyle yaklaştıkları anda, maddi açıdan
baktıkları şeyleri ruhi anlamda anlamak için yapmaları gereken tek şeyin kendilerini
materyalizmden kurtarmak olduğunu kavrayacaklar.
48. Bu devirde insanlardan beklediğim ruhta gelişmek her şeydir, o zaman izin verilenlerin
çerçevesi içinde en yüce ideallerini gerçekleştirecekler ve en ağır çatışmalarını çözülmüş olarak
görecekler. (321, 22 – 23,29)
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