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ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 57… Her Alanda Dönüş ve Değişim 

Jesus Christus´un Vahyi 

Yeni ve Derin İdrakler 

Tercüme: Jasmin 

Rab şöyle diyor… 

1. Ruhi vahiylerin insanlara ışıklı yolu açacağı zaman yaklaşıyor öyle ki, insanlar doğanın kucağında 

gizli olan gizemleri tanısınlar. 

2. Ruhumun ışığı size gerçek bilime nasıl sahip olma şeklini vahiy edecek ki, o bilim yoluyla 

insanların çevresini saran yaratıklar ve doğa güçleri tarafından kabul edilmesini ve o güçlerin 

insanlara itaat etmesini sağlayacak. Böylece benim dileğim olan insanların dünyaya egemen olması 

yerine gelecek. Fakat bu, insanların vicdanı yoluyla ruhu aydınlanmış insanlar bedenin zayıflıklarına 

gücünü ve ışığını kabul ettirdiği zaman, gerçekleşecek. (22,19) 

3. İnsanların ruhun önemini kavrayacakları gün çoktan yaklaştı, çünkü kendisini imanlı sanan birçok 

insan inanmıyor ve gördüğünü sanan diğer insanlar ise görmüyorlar. Fakat onlar bir kere hakikati 

idrak ettikleri zaman, başka bir dünyaya ait olan bir özü ( Burada ruh kastediliyor.) bu dünyanın 

meyveleriyle beslemenin çocuksu, adaletsiz ve mantıksız olduğunun farkına varacaklar. 

4. Sonra ışığı dinlerde arayacaklar ve kendi ruhi korkularıyla ve ıstıraplı hakikati bulma arzularıyla 

yanlış öğretileri yok edecekler ve çeşitli ibadetlerde buldukları bütün baştan savma ve yüzeysel 

olan şeyleri tanrısal bir özü buluncaya dek, ortadan kaldıracaklar. (103, 42) 

5. İnsanlık kuşkusuz nefret, şiddet ve bencillik ekmeye devam etmekten bıkmış olacak. Her ekilen 

nefret tohumu kendisini öyle çoğaltacak ki, insanların güçleri nefretin getirdiği hasadı biçmeye 

güçleri yetmeyecek. 

6. Bu beklenmedik ve olağanüstü sonuç insanların nefes kesici ve çılgın koşularını engelleyecek. 

Ondan sonra ben sadece bencilliğin olduğu her kalpte insan sevgisini geliştirmekle orada mucizeler 

yaratacağım. 

7. İnsanlar bana tekrar bütün mükemmelliğe, bilgeliğe ve en yüce adaletime hak tanıyacaklar. 

Jesus´un: “Hiçbir yaprak Baba’nın dileği olmadığı sürece dalda kıpırdamaz” dediğini hatırlayacaklar. 

Çünkü bugün dünyanın fikrine göre ağaçlardaki yapraklar, canlılar ve yıldızlar tesadüfen hareket 

ediyorlar. (71, 30) 

8. Sesimin ruhen insanlar tarafından duyulmasını sağladığım zaman, insanlar o kendisini özgürce 

ifade edememiş olmasına rağmen, içlerinde hep var olmuş olan biraz titreşim hissedecekler. 

Efendisinin sesiyle cesaretlenmiş, dik duran ve seslenişime yanıt veren o ruh olacak. 

9. Sonra dünyada yeni bir çağ başlayacak, çünkü siz yaşama aşağıdan bakmayacaksınız, bilakis 

ruhunuzun yükselişinin yüksekliklerinden bakacaksınız, idrak edeceksiniz ve hoşlanacaksınız. (321, 

38 – 39) 

10) Ancak ruhu yönlendiren akıl, bilimi incelemeye ve derinleştirmeye artık neden olmadığı anda, 

bilakis ruh aklı yükseltip kılavuzluk ettiği zaman, insanlık şu an keşfedilmesi imkânsız görünen 

şeyleri keşfedecekler ve bunlar insanlık zekâsını tinselleştirdiği anda, vahiy için belirlendi. (295, 37) 
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11. Işığın her yerde, bütün ülkelerde ve bütün kıtalarda görüneceği zamanın geleceğini size 

söyledim. O ışık insanların ruhi eğitimine göre parlayacak. Fakat o yolla yeni ve daha doğru bir 

yaratılış fikri, yeni bir ruhi evolüsyon seviyesi ortaya çıkacak. Böylece ruhi gelişmenin yeni bir etabı 

başlayacak. (200, 41) 

12. İnsanlar sevgide evrensel düşünmeyi başardıkları anda, herkes diğer insanlara daha adil olmak 

ve hizmet etmek için kendisini mükemmelleştirmeyi amaçlayacak. Her ceza korkusuna gerek 

kalmayacak, insanlar kanunları korkudan değil, kanaatlerinden ötürü uygulayacaklar. Ancak o 

zaman insanlık ruhen ve zekâ yönünden gelişmiş olacak. (291, 25) 

13. Benim tohumum insanlığı teşkil eden milletlerin kalbinde filizlendiği zaman, insanların 

hayatında kesin bir değişim olacak. İnsan, eski devirlerde insanların yaşamı, inancı, ibadeti, 

“mücadelesi” ve düşüncesi arasındaki farkı ruhaniyetli insanlarla kıyaslayacak olursa, insanların 

hayatındaki ve Tanrı’ya gösterdiği ruhi hürmetleri arasındaki fark ne kadar da büyük olacak.  

14. Fanatizmin, putperestliğin, materyalizmin ve saçma inanç doktrinleri devrinden taş üstünde taş 

kalmayacak. Atalarınızın ve sizin gelecek nesillere miras bıraktığı bütün yanılgılar yok edilecekler. 

İyiliğin ve gerçeğin esansı içinde olmayan her şey uzun sürmeyecek. Ama miras aldığınız bütün 

iyilikler varlığını sürdürecek. 

15. Eski devirlerden daha ruhi şekilde verilen bu öğreti, insanlar, milletler, kiliseler ve tarikatlar 

arasında kendisini iddia etmesi ve kabul edilmesi için mücadele etmek zorundadır. Fakat kısa bir 

süre şaşkınlık biter bitmez, barış insanlara gelecek ve içinde hep muhafaza ettiği sözlerimin 

anlamını onlar keşfettiği zaman, insanlar sevinç çığlıkları atacaklar. 

16. Benim tanrılığım, (öbür dünyadaki) ruhsal yaşam ve varlığınızın amacı doğru yola 

yönlendirilecek, çünkü her insan Ustanız Jesus´un, O´nun elçilerinin ve peygamberlerin size 

benzetmelerle söyledikleri sözlerin iyi yorumcusu olacak. 

17. O anlatım tarzı insanlar tarafından biraz anlaşıldı. O talimat insanların durmadan gelişen ruhi ve 

akli kavrayış kapasitesine göre belirlenmişti. Ama insanlar her şeyi bilmek istedikleri için kendilerini 

daha da çok çelişkilere ve yanlış yorumlara bulaştırdılar, çünkü sadece ruhsal açıdan bakılması 

gereken şeyleri maddi açıdan yorumladılar. (329, 22 – 26)  

 

Tanrı’nın Yolladığı İnsanlar Tarafından Aydınlanma 

18. Size büyük aydınlığa kavuşmuş ruhları aranızda yaşamaları için yollamayı vaat ettim. Onlar 

dünyaya yaklaşmak, insan olarak doğmak ve büyük bir tamir görevini yerine getirmek için zamanı 

bekliyorlar. 

19. Eğer o ruhlar o zaman dünyada yaşadığı zaman, siz onlara ne öğreteceksiniz? Size doğrusunu 

söyleyeyim: Hiçbir şey! Çünkü onlar öğrenmek için değil, öğretmek için gelecekler. 

20. Onların çocukluktan itibaren derin düşüncelerini duyduğunuz, bilim adamları ve teologlarla 

konuştuklarını gördüğünüz anda, şaşıracaksınız. Bu arada onlar yetişkinleri tecrübeleriyle 

şaşırtacaklar ve ergenlik çağındaki gençlere doğru yolu öğretecekler. 

21. Bu ruhları kucağına alan yuvalara ne mutlu! Benim elçilerimin görevlerini yerine getirmelerini 

engelleyenlerin suçlarının kefareti ne kadar da ağır olacak! (238, 30 – 31) 
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22. Dünyada yolunuzu aydınlatan ve hayatınıza sevgi eken büyük ışıkla aydınlanmış insanların eksik 

olmayacağını size bir kez daha söylüyorum. 

23. İnsanlık hep öyle insanların varlığını dünyada gördü, fakat büyük ışıkla donanmış ruhların 

ordular kadar büyüklükte dünyaya geleceği zaman geliyor. Onlar, insanların orada barışın nefesini 

aldığı ve hakikatin egemen olduğu yeni bir dünya inşa etmek için sizin yaratmış olduğunuz sahte 

dünyayı yok edecekler. 

24. Onlar insanların kötülüklerinden çok acı çekecekler. Fakat bu yeni bir şey değil, çünkü Tanrı’nın 

elçilerinin hiç biri alay ve düşmanlıktan kurtulmadı. Onlar bu dünyaya gelmek ve burada yaşamak 

zorundadırlar, çünkü dünyada onların varlığı gereklidir. 

25. Onlar gelip insanların kalplerine sevgiyle hitap edecekler. Onların sözleri Baba’nın adaletiyle 

dolu olacak, onlar ruhlarının alçakgönüllülüğün giyimini gururun, kibrin, sahte güç ve sahte 

görkemin muhteşem giysileriyle değiştiren insanların gurur ve kibirlerini iyice etkileyecekler. 

26. Ayağa kalkıp öfkeden titreyen parmaklarıyla elçilerime işaret edecek olanlar bu insanlardır. 

Ama bu elçilerimin geçmek zorunda oldukları sınavda dünyaya getirdikleri hakikatimin büyük 

tanıklığını yapmaya hizmet edecek. 

27. Şu anda siz insan yaşamının hangi yollarında onların görüneceğini bilmiyorsunuz. Fakat onların 

bir kısmının büyük dinlerin kucağında görüleceğini size söylüyorum. Onlar bütün insanların ruhi 

ahengi için mücadele edecekler. 

28. Onların diğer kısmı ise bilim adamları arasından yükselecekler ve ilhamlarının meyveleriyle 

bilimin esas amacının insanların ruhen gelişmesi olduğunu, sefaleti ve yıkımı olmadığını 

gösterecekler. 

29. Böylece her yaşam alanında hizmetkârlarım ortaya çıkacaklar ve kanunumu kalplerinde 

taşıyacaklar ve sözleriyle ve eylemleriyle size bu devirde konuştuklarımı tasdik edecekler. (255, 43 

– 47) 

 

İnsanların Değişimi 

30. Size kehanet olarak yeni bir dünya ve ruhen gelişmiş bir insanlık bildiriyorum, fakat bu söz 

yayıldığı zaman, ona inanılmayacak. 

31. Nesiller gelip geçecek, insanların gururu fırtınaları, selleri, salgın hastalıkları ve belaları 

azdıracak ve insanların ıstırap çığlıkları uzayı sarsacak. 

32. Fakat bütün bunlardan sonra dünyaya yeni gelenler kendilerini incelemeye ve ruhta gelişmeye 

başlayacaklar ve bu arada eski nesillerin onlara miras bıraktığı sonsuz tecrübe definesinden 

faydalanacaklar ve tanrısal tohum filizlenmeye başlayacak. 

33. Her ruhta tanrısal bir tohum vardır, o benden kaynaklandığı için ve tıpkı sizin çocuklarınız anne-

babalarının simasını ve karakterlerini miras aldıkları gibi, ruhlar da sonuçta göksel Baba´dan miras 

aldıkları sevgiyi beyan edecekler. (320, 9 – 11) 

34. Yeni tufandan sonra barış sembolü ve insanlığın Rab´le yapacağı yeni antlaşma olarak 

gökkuşağı parlayacak. 
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35. Ağır bir mücadeleyle karşı karşıya geleceğinizi hesaba katmalısınız, çünkü hepiniz silahları 

şöhret arzusu, nefret, dünyevi güç arzusu, azgınlık, kibir, bencillik, yalan, putperestlik ve fanatizm 

olan kötülüğün ejderhasıyla savaşmak zorundasınız. Bütün bunlar insan kalbinde doğmuş olan 

kötülüğün gücüdür, onları yeninceye dek, büyük bir cesaret ve imanla savaşmak zorundasınız.  

36. Tutkularınızın ejderhası ışığınızın silahlarıyla öldürüldüğü zaman, insanların gözlerinin önünde 

yeni bir dünya görünecek. O ayni dünya olmasına rağmen, yeni bir dünya; ama o daha güzel 

görünecek. Çünkü o zaman insanlar bütün eylemlerine ruhta gelişmenin idealini vermekle onu 

iyilikleri ve ilerlemeleri için kullanacaklar. 

37. İnsanların kalpleri asilleşecek, akılları aydınlanacak ve ruh varlığının tanıklığını yapabilecek. 

Bütün iyilikler gelişecekler, bütün yükseltici şeyler insanların eserlerine tohum olarak hizmet 

edecekler. (352, 61 – 64) 

38. İnsanlık uçurumun dibine kadar düştü ve duyulmak için uygun bir zamanın beklentisiyle vicdan 

ona eşlik etti. Yakında bu vicdanın sesi kendisini öyle büyük bir güçle duyuracak ki, şimdi onu hayal 

bile edemiyorsunuz. 

39. Fakat bu, insanlığı gururun, materyalizmin ve günahın uçurumundan yukarı çıkarmayı 

pişmanlığının gözyaşı selinde yıkamak için ve böylece ruhi gelişme yolunda ilerlemeye başlaması 

için, bu aşamaya getirecek. 

40. Bütün çocuklarıma destek olacağım, çünkü “ölüleri” mezarından yukarı çıkaran diriliş ve yaşam 

Ben´im.  

41. İnsanlara bugün sunduğum o yaşamda insanlar dileğimi yerine getirecekler ve Baba’nın dileğini 

yerine getirenin ne ırgat, ne de köle olduğu, bilakis Tanrı’nın çocuğu olduğu kanaatiyle, insanlar 

sevgilerinden dolayı kendi irade özgürlüklerinden vazgeçecekler. O zaman sevginin ve bilgeliğin 

meyvesi olan gerçek mutluluk ve mükemmel barışı tanıyacaksınız. (79, 32) 

42. Size söylüyorum, “Üçüncü Devirde” – size imkânsız gibi görünse de – insanlığın yenilenmesi ve 

kurtuluşu zor olmayacak, çünkü insanların günahlarından arınması Tanrı’nın yaptığı işti. 

43. İnsanları ışığın ve hakikatin yoluna geri götüren benim sevgim olacak. Her kalbe gizlice giren, 

her ruhu okşayan, kendisini o vicdan yoluyla belli eden sevgim sert kayaları hassas kalplere 

döndürecek, materyalist insanlardan ruhta gelişmiş yaratıklar ve ıslah olmaz günahkârlardan 

iyiliğin, barışın ve iyi niyetin insanları yapacak. 

44. Hiç kimse benden daha iyi ruhunuzun gelişmesini bilmediği için size böyle konuşuyorum ve 

bugünkü insanın büyük materyalizmine, dünya sevgisine ve en büyük günahlara kadar gelişmiş 

tutkularına rağmen, sadece görünüşte “bedene” ve maddi yaşama tutkun olarak yaşadığını 

biliyorum. Biliyorum ki, sevgimin sevecen dokunuşunu ruhunda hissettiği anda, yükünden 

kurtulmak ve bilinçaltında özlediği hakikatin yolunda izimden gitmek için hemen peşimden 

gelecek. (305, 34 – 36) 

45. Nöbet tutun ve siz beni inkâr etmiş olanların, tıpkı gerçek yoldan uzaklaşanların geri dönüşünü 

göreceğiniz gibi, Tanrı’ya dönüşünün şahidi olacaksınız. 

46. Hayatlarını yıkımın elementlerine ve güçlerine adamış olan bilim adamları, yargı 

mahkemelerinin yaklaştığını hissettikleri anda, son günlerini dünyanın ahlaki ve maddi tamirine 

adamak için hakikatin yoluna geri dönecekler. 
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47. Gururlarıyla benim yerimi ruhlarda almaya çabalayan diğer insanlar ise tahtlarından inip 

alçakgönüllülükle benim gibi olmaya çalışacaklar. Ve eskiden milletleri ayaklandıranlar ve savaşlara 

neden olan insanlar suçlarının farkına varıp korkuyla insanların barışı için çabalayacaklar. (108, 39) 

48. Işığım bütün kalplere ulaştığı zaman ve milletleri yöneten, onlara talimat veren insanlar ve en 

önemli görevleri yapan herkes vicdan olan o yüce ışık tarafından yönlendirildiklerinde ve ilham 

aldıklarında, o zaman kardeşlerinize güvenebilirsiniz, çünkü benim ışığım herkeste olacak ve benim 

ışığımda varlığım ve sevgi adaletim hükmedecek. (358, 29) 

49 Benim talimatlarım insanlık tarafından tekrar duyulacak, fakat kanunum insanlara geri döndüğü 

için değil, çünkü o hep onların ruhlarında yazılıydı. Kanunun yollarına geri dönenler insanlar olacak. 

50. Bu dünya, İncil’de yitik oğul benzetmesinin aynisi olacak. O oğul gibi ayni şekilde Babası´nın 

oğlunu sevgiyle kucaklamak ve onu yemek masasına oturtmak için yerinde beklerken bulacak. 

51. Henüz insanlığın bana geri dönüş saati gelmedi, Baba’sının yüzüne bakmak için çıplak, hasta ve 

aç kalıncaya dek, şölenlerde ve eğlencelerde harcayacağı hâlâ mirasının bir parçası kaldı. 

52. Dünyanın mal ve mülkünün peşinden koşan insanlara biraz “müddet” tanımak gereklidir öyle 

ki, hayal kırıklıkları mükemmel olsun ve sonuçta altın, güç, unvan ve bedenin eğlencelerinin onlara 

asla barışın ve ruhlarının huzurunu veremeyeceği kanaatine varsınlar. 

53. Vicdanın ışığında insanlığın sınav saati bütün dünya için yaklaşıyor. O zaman bilginler, teologlar, 

bilim adamları ve güçlüler, zenginler ve hâkimler topladıkları ve onları insanlığa yemek için 

verebildikleri ruhi, ahlaki ve maddi meyvelerin neden ibaret olduğunu kendilerine soracaklar. 

54. Bu andan itibaren birçok insan dünyada tadını çıkardıkları itibara sahip olmalarına rağmen, bir 

şey eksik olduğu için ve ruhlarının uğradığı bu boşluğu doldurmak için sadece ruhsal yaşamın 

meyveleri onu besleyebileceği için bana geri dönecek. (173, 19 – 20 + 57 – 58) 

55. Bugünün ruhaniyetiz ve sevgisiz insanlarından sözüm yoluyla çok kez vahiy ettiğim nesillerin 

çıkmasını sağlayacağım. Ama önce bugün kendilerini yanlış tanıyan, savaşan ve yıkan bu milletleri 

işleyeceğim. 

56. O zaman yargı mahkemem herkesin üstünden geçtiğinde ve yabani otlar kökünden sökülüp 

atıldığında, “kanında” fesatlığın, nefretin veya hasetliğin tohumunu artık taşımayan yeni bir 

insanlık oluşmaya başlayacak, çünkü onların anne-babalarının “kanı” acıların ve pişmanlığın eritme 

potasında arındı. 

57. Ben onları kabul edeceğim ve tıpkı size “İkinci Devirde” söylediğim gibi, onlara: “Dileyin, dileyin, 

size verilecek” diyeceğim. (333, 54) 

 

Değişmeler ve Bütün Yaşam Alanlarında Radikal Değişimler 

58. Maddi dünyanın, gezegenin çözülmesi yaklaşmadı, ama bu dünyanın yanılgılarının, 

günahlarının, karanlığının ve kötü biliminin sonuna öğretimin ışığı sayesinde yaklaşmasına neden 

olacağım. Ve onun harabeleri üstüne ilerlemenin ve barışın yeni bir dünyasını inşa edeceğim. (135, 

5) 
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59. İnsanlığın kısa bir süre içinde başına geleceği değişme büyük olacak. Toplumsal 

organizasyonlar, temel ilkeler, inançlar, öğretiler, adetler, kanunlar ve insan yaşamının bütün 

düzenleri temelden sarsılacak. (73, 3) 

60. İnsan ruhu dünyadaki tutsaklığından usanarak ayağa kalktığında ve materyalizmin zincirlerini 

kırdığında ve ruhun özgürlüğe kavuşmasının sevinç çığlıklarını attığı anda, insanlar, milletler, ırklar 

ve uluslar, onların hepsi Tanrı’nın çağrısına uymak zorunda olacaklar. (297,66) 

61. Öyle bir zaman gelecek ki, kanunumu gerçekten seven ve ruhun kanununu dünyanın 

kanunlarıyla birleştirmesini bilen insanlar, yani sonsuz gücü zaman bakımından sınırlı bir güçle 

birleştirmesini bilen insanlar,  ortaya çıkacaklar. 

62. O eski çağlarda olduğu gibi insan ruhunu köle yapmak için olmayacak, bilakis onlara ruhun 

gerçek özgürlüğü olan ışığın yolunu göstermek için olacak. 

63. Sonra ahlak ailelerin kucağına geri dönecek, eğitimin ve ruhaniyetin gerçek yerleri oluşacak ve 

örf ve adetlerinizde ruhaniyet olacak. O vicdanın sesini duyuracağı ve çocuklarımın benimle ruhtan 

ruha anlaşacağı ve ırkların birbiriyle kaynaştığı bir zaman olacak. 

64. Bütün bunlar çeşitli farkların ve münakaşaların yok olmasını belirleyecekler, çünkü dünyanız 

küçük olmasına rağmen, şimdiye dek bir aile olarak birlikte yaşamayı anlamadınız. Bana ayni 

şekilde hürmet etmeye muktedir değildiniz. 

65. Eski Babil sizi milletlere ve ırklara ayrılmanıza lanetledi, ama insanların kalbinde benim ruhsal 

bir tapınağımın inşa edilmesi sizi o suçun kefaretinden kurtulmanızı ve gerçekten birbirinizi 

sevmenizi sağlayacak. (87,10) 

66. Bir zaman gelecek, insanların ruhlarını geliştirme arzusu öyle büyük olacak ki, onlar var 

güçleriyle bu gözyaşı vadisini ahengin egemen olduğu bir dünyaya dönüştürmek için 

çabalayacaklar, imkânsız olanı mümkün yapacaklar ve savaşlara engel olmak için fedakârlıklara ve 

olağanüstü zahmetlere katlanacaklar. 

67. Bu dünyayı yükseltenler, insan hayatından acıların kâsesini yok edenler, eski nesillerin kör 

iktidar hırsıyla, materyalizmiyle ve düşüncesizlikleriyle yıktıkları her şeyi yeniden inşa edenler, bu 

insanlar olacaklar. 

68. Bana gerçek ibadetin nöbetini tutan onlar olacaklar – öyle ibadet ki, fanatizmsiz ve dış 

görünüşlü faydasız kültler olmadan. Onlar insanlığa insanların kanunlarıyla ruhun kanunları 

arasındaki ahengin ve onları yerine getirmenin insanların Tanrı’ya sunabileceği en iyi ibadet 

olduğunu öğretmeye çalışacaklar. (297, 68 – 69) 

69. Ritüellerin, kilise kürsülerinin ve kilise çanlarının devri şimdi insanlar arasında sona eriyor. 

Putperestlik ve dini fanatizm son nefesini verecekler. O size durmadan bildirdiğim savaşın ve 

kargaşalığın zamanı olacak. 

70. Fırtınadan sonra bütün ruhlara esenlik geri döndüğü zaman, insanlar artık benim şerefime 

krallara layık saraylar inşa etmeyecekler, ne insan kitleleri kilise çanlarıyla toplanmaya 

çağrılacaklar, ne de kendisini büyük hisseden insanlar kitlelere egemen olacaklar. O ruhi 

yeteneklerin eşdeğerliğini getiren alçakgönüllülüğün, kardeşliğin ve ruhaniyetin zamanı olacak. 

(302,37) 
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71. Bu günün zamanında iyi meyve vermeyen her ağacı kesmek için bıçkıcı aranızdadır. Bu büyük 

güreşte sadece adalet ve hakikat yenecek. 

72. Birçok kiliseler yok olacaklar, birkaçı sağlam kalacak. Onların birkaçında hakikat parlayacak, 

diğerlerinde ise dolandırıcılık sunulacak. Fakat adaletin orağı yeryüzünde her tohum görününceye 

kadar, biçmeye devam edecek. (200, 11) 

73. Bu benim talimatlarımın devamıdır, fakat insanların yorumladığı gibi zamanın sonu değildir. 

Dünya uzayda yörüngesinde dönmeye devam edecek, ruhlar dünyaya gelmeye devam edecekler 

ve hedeflerine ulaşmak için insan olacaklar. İnsanlar gelecekte de bu gezegende yaşamaya devam 

edecekler ve sadece yaşam şekli insanlar arasında değişecek. 

74. İnsan yaşamıyla ilgili değişmeler çok büyük olacaklar, öyle büyük ki, o size sanki dünyanın batıp 

yeni bir dünya doğmuş gibi gelecek. (117,14) 

75. Hepiniz ona doğru, neşeli ve barışlı bir yaşama doğru hareket ediyorsunuz, kalbinizin sezdiğine 

inandığı uçuruma ve “ölüme” değil. 

76. Ruhen gelişme zamanınız gelmeden önce, aslında çok acılar yaşamak zorundasınız. Fakat ne 

ölüm, ne de savaş, ne salgın hastalıklar, ne de açlık hayatın akışını ve bu insanlığın ruhen 

gelişmesini engelleyecek. Ben ölümden daha güçlüyüm ve ondan dolayı sizi yaşama geri 

vereceğim. Eğer ölürseniz, her ne zaman gerekliyse,  sizi dünyaya tekrar yollayacağım. 

77. Size bildirecek çok şeylerim var, sevgili insanlık, benim tanrısal bilgeliğimin kitabı hâlâ çok 

sürprizler hazırladı. (326, 54) 


