ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 56… Zafer ve Christus´un Ruh Eserinin Takdiri
Jesus Christus´un Vahyi
Ruh Öğretisinin Tanrı’nın Elçileri Tarafından Yayılması
Tercüme: Jasmin
Rab şöyle diyor…
1. Kanunum bu zamanda kurtuluşun gemisi olacak. Size doğrusunu söyleyeyim: Kötülüklerin,
acıların ve sefaletin tufanının suları azdığı zaman, diğer milletlerin insanları bu ülkeye (Meksika´ya)
uzun kuyruklar oluşturarak ve ruhta gelişmesinden, misafir severliğinden ve barışından etkilenerek
gelecekler. Ve bu vahiyleri öğrendikleri ve Kutsal Ruh olarak yeni gelişimde konuştuklarıma
inandıkları zaman, onları da “ruhen İsrailli” olarak adlandıracağım.
2. Bu insan kitleleri arasında onları kardeşlerine benim tanrısal mesajımı götürmeleri için ülkelerine
geri göndereceğim elçilerim olacak.
3. Fakat herkes bu millete size getirdiğim öğretiyi tanımak için gelmeyecek, çünkü onlar o öğretileri
ruhen alacaklar. (10,22)
4. Hepiniz hak ettiğiniz barışa kavuşacaksınız; fakat size daha iyi zamanlar vaat ediyorum.
5. Dünyanın arınmasından sonra ki, bu arınmanın olması gerekir, benim yolladığım insanlar, büyük
görevler verilmiş erdemli ruhlar itaatli insanlık ailesini yaratmak için ortaya çıkacaklar.
6. Sizden sonra öğretimin dünyada yayılıp güzel meyveler vermesine kadar dört nesil geçecek.
(310,50)

Tanrı’nın Yeni Sözünün Kabulü İçin Mücadele
7. Bugün etrafımı küçük bir grup sarıyor, ama yarın etrafımda toplanan sayısız insan kitleleri olacak.
Onların arasında ferisiler, ikiyüzlüler olacak ve büyük kitlelerin fikrini benim eserime karşı
kışkırtmak için benim öğretimde hataları arayacaklar. Benim eserimi incelemeden önce – onların
içyüzü ortaya çıkarılacak. (66, 61)
8. Eskiden beni üç hâkim yargıladı: Hannas, Pilatus ve Herodes ve halk onların yargısını yerine
getirdi. Şimdi size birçok insanın benim hâkimim olduğunu ve bu devirde bana ıstırap
çektireceklerin sayısının daha da büyük olduğunu söylüyorum.
9. Ama insanlar kanunumdan ve öğretimden ne kadar çok iğrenirlerse, bunlar en çok zulüm görüp
reddedildiği anda, imanlı insanların sesleri yükselecek, çünkü “İkinci Devirde” olduğu gibi ayni şey
olmayacak; şimdi ben yalnız olmayacağım. (94, 67)
10. Bu devirde size verdiğim sözün dünyadan yok olmuş gibi izlenimini veren kısa bir süre olacak.
11. Sonra insanlar ruhsal öğretiler icat etmeye, yeni kanunlar ve teklifler öğretmeye başlayacaklar.
Onlar kendilerini usta, elçi, peygamber ve Tanrı’nın elçisi olarak adlandıracaklar ve ben onların bir
süre boyunca ekmelerine izin vereceğim. Onlara kendi tohumlarını ekmelerini sağlayacağım öyle
ki, onun meyvesini biçtikleri zaman, ne ektiklerini öğrensinler.
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12. Zaman ve doğa güçleri onların tohumlarının üstünden geçecek ve onların adımları bu her insan
çocuğu için yargı mahkemesi gibi olacak.
13. Dünyanın dolandırıcılığı tanıması gereklidir öyle ki, hakikati idrak etsin. Sonra size bu devirde
verdiğim hakikat ve yaşam esansı insanlar arasında tekrar bütün berraklığı ve ruhaniyeti ile
dirilecek. (106, 9 – 10)

Kutsal Ruh´un Öğretisinin Gücü
14. İnsanlık için yeni bir çağ başladı; o, varlığı ruhsal yolda bütün insanların zirve noktasını temsil
eden ışık çağıdır öyle ki, onlar uyansın, derin derin düşünsün, kendisini geleneklerin, fanatizminin
ve yanılgılarının ağır yükünden yeni bir yaşama yükselmek için kurtarsın.
15. Bir kısmı önce, diğer kısmı sonra, böylece yavaş yavaş bütün dinler ve tarikatlar görünmez
tapınağa, Kutsal Ruh´un tapınağına ulaşacaklar. Bu tapınak eserimde mevcuttur, sonsuzluğa doğru
bütün insanların ve bütün millet ve aşiretlerin beklentisiyle yükselen bir sütun gibi kesindir.
16. Herkes kutsal yerimin içine dua etmek ve derin derin düşünmek için girdiği zaman, birileri
öbürleri gibi hakikatimin idrakine muktedir olacaklar. Bir kere bu yolda zirveye ulaşıldığı zaman,
herkes ayni kanunla birleşip ayağa kalkacak ve Babaları´na ayni şekilde ve tarzda hürmet
gösterecek. (12, 94 – 96)
17. Yetiştirdiğim, karanlıktan ve bilgisizlikten kurtardığım halkla birlikte geçmişte verilmiş olan
kehanetleri gerçekleştireceğim. İspatlarım ve mucizelerim karşısında dünya sarsılacak ve teologlar
ve kehanetlerin yorumcuları kitaplarını yakacaklar ve vahiyleri incelemek için kendilerini içten
hazırlayacaklar. Ünvanlı kişiler, bilim adamları ve asalı taçlı insanlar öğretimi duymak için
duraklayacaklar ve onların çoğu: “Christus, Kurtarıcı yine geldi!” diyecekler. (84, 60)
18. Size doğrusunu söyleyeyim, sözüm şimdiki dünyanızın karakteristik görünüşünü ve bütün
hayatınızı değiştirecek.
19. Bu günün devrinin insanları için dünya ve eğlenceler yaşamlarının amacıdır. Fakat yakında ruhu
bedenden daha değerli ve bedeni giyimden daha yüce derecelendirecekler. Ve dünyevi görkemin
peşinden koşmak yerine onlar ruhun ölümsüzlüğünü tercih edecekler.
20. Başlangıçta fanatizm ruhsal şeyler uğruna olacak, ruhaniyete çabalamak aşırı derecede
abartılacak; fakat sonra kalpler sakinleşecek ve ruhaniyet hakikat ve berraklıkla gelişecek. (82, 30 –
31)
21. Öğretim dünyada büyük radikal değişimlere neden olacak, adetlerde ve fikirlerde büyük
değişmeler olacak ve hatta doğada bile değişmeler görülecek. Bütün bunlar insanlık için yeni bir
çağın başlangıcına işaret edecek ve yakında dünyaya yollayacağım ruhlar bütün bu kehanetlerden
bahsedecekler. Onlar sözlerimi açıklayacaklar ve bu dünyayı yenilemede ve yukarıya doğru
gelişmede katkıda bulunmak için olayları izah edecekler. (152, 71)
22. “Yeni bir şarkı” beni göremeyenlerin ve beni sonunda görmüş olanların ruhlarından
kaynaklanacak, çünkü beni mükemmelliklerinde eksikliğe rağmen aradılar ve biliyorsunuz ki, beni
arayan hep bulur.
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23. Beni inkâr edenlere, benden uzak duranlara ve adımı belli etmeyenlere, varlığımı kabul
etmeyenlere gelince; onların gözlerini açan ve ayni şekilde hakikati görmelerini sağlayan sınavlar
onlara yollarında nasip olacak. (292, 35 – 36)
24. Her şeyi birlikte sürükleyen deli nehir gibi, spiritüalistlerin oluşturacağı kitlelerin seli böyle
olacak – öyle sel ki, onu hiç kimse durduramayacak, çünkü o başa çıkılamaz olacak. Ve onun akışına
engel olarak yolunu kesmek isteyeni akıntı alıp götürecek.
25. Kim bu dünyada ruhların gelişmesini veya Tanrı’nın kararlarını durdurma gücüne sahiptir? Hiç
kimse. Mutlak güç ve adaleti olan tek kişi Babanız´dır ve O her ruhun mükemmelliğe doğru
ilerlemesini belirledi.
26. Eğer benim tanrısal kanunlarım insanlar tarafından kısa bir zaman süresi boyunca hiçe
sayıldıysa, sesimin yüksek sesli bir çanın sesi gibi ruhsal yaşama ölü olanlar tarafından duyulmasını
böylece sağlayacağım. (256, 40 – 42)
27. Eğer insanlık benim talimatımı bilirse ve onun anlamını kavrarsa, o zaman insanlar ona
güvenecekler ve onun güvenli yol, insanlarla adaletle, sevgiyle ve saygıyla yaşamak isteyen herkes
için kılavuz olduğu inancında güçlenecekler.
28. Bu öğreti insanların kalbinde yer ettiği zaman, aile hayatını anne-babaları erdemde
güçlendirerek, eşleri sadakatte, çocukları itaatte ve öğretmenleri bilgelikle doldurarak,
aydınlatacak. O yöneticilileri yüce ruhlu yapacak ve hâkimlere gerçek adaleti uygulamak için ilham
verecek. Bilim adamları kendilerini aydınlanmış hissedecekler ve bu ışık onlara insanlığın iyiliği ve
ruhi gelişmesi için büyük gizemleri beyan edecek. Böylece yeni bir barış ve ilerleme çağı
başlayacak. (349, 35)

Dünyada Christus´un Gelişinin Farkına Varılması
29. İnsanlık, uçurumun en derin noktasına düştüğü anda ve mücadelelerden yorgun ve acılardan
kendisini kurtarmak için gücü bile kalmamışken, kendi zayıflığının derinliğinden, çaresizliğinden ve
hayâl kırıklığından ruhtan kaynaklanan bilinmeyen bir güç çıktığını hayretle görecek. Kurtuluşunun
saati geldiğinin bilincine vardığı anda, kanatlarını açarak gururun, bencilliğin ve yalanın dünyasının
harabelerinden yükselecek ve: “Hor görülmüş olan Jesus orada. O yaşıyor. Boşuna O´nu her gün
her adımda öldürmeye çalıştık. O yaşıyor ve O bizi kurtarmak ve bütün sevgisini bize hediye etmek
icin geliyor” diyecek. (154, 54)
30. Size doğrusunu söyleyeyim, eskiden içinde doğduğum sefalete kralların bile hayret ettiği gibi,
bu devirde de insanlar ayni şekilde size sözlerimi iletmek için seçtiğim sade tarzı duyduklarında,
hayret edecekler. (307, 52)
31. Şu anda insanlık hazırlık safhasında bulunuyor. İnsanların farkında olmadan kendisini belli eden
adaletimdir. Çünkü gururlarıyla kibirli materyalizmleriyle hayatlarındaki bütün önlenmesi imkânsız
olayların tesadüf olduğunu sanıyorlar.
32. Ama yakında seslenişim kalplere kadar ulaşacak ve o zaman onlar bana pişmanlıkla
yaklaşacaklar ve onların gururları ve hatalarını affetmemi rica edecekler.
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33. O, sahte övgüsünün, gücünün geçersizliğinin ve ideolojilerinin yanılgılarının farkına vardığı
anda, bu insan ruhunun büyük hayal kırıklıklarından sonra, kısa bir süre kesin bir boşluğu yaşadığı
çarmıh saati olacak.
34. Fakat bu şaşkınlık durumu uzun sürmeyecek, çünkü o zaman benim elçilerim ortaya çıkacaklar
ve benim yeni mesajlarımı yayacaklar.
35. Eskiden geçmiş yıllarda öğretimin elçileri sözlerimi doğudan batıya kadar yaydıkları gibi, bir
kere daha dünya bu devirde benim elçilerim uluslara ve yuvalara bu mesajın ışığını götürecekler.
36. Şimdi bu ışığın batıdan doğuya gitmesi insanlara acayip mi görünecek? Elçilerimin benim adıma
götürdükleri mesajı bundan dolayı kabul etmeyecekler mi? (334, 42 – 45)
37. Beni kabul etmeyen bütün ırklar var, inatla kanunlarımdan uzaklaşan, öğretimi bilmek
istemeyen, onu çağdışı saydığı için ona karşı gelen milletler var.
38. Beni anlamamış olanlar dünyevi özgürlüklere inat edenlerdir. Yüce ruhluluktan değil,
çoğunlukta iyiliği kendi çıkarları için yapan böyleleri de vardır.
39. Fakat her millete ve her ırka adaletim ve sınavlarım hazırlandı ve onlar günden güne onların
kalplerini ve ruhlarını sonuçta verimli yapmak için, sanki onlar ekilen tarlalarmış gibi ve işledikten
sonra tohumu sevgimin ve adaletimin ebedi tohumunu ekmek için gerçekleşiyorlar.
40. O milletler benden sevgiyle bahsedecekler, o ırklar o zaman ümitlerini bana verecekler ve
insanlığın bütün milletlerinin ruhları sevinç şarkıları, övgü ve sevgi koroları bütün insanların tek
Rab´bi için söylenecek. (328, 12)
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