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ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 58…  

Christus´un Barış Krallığı ve Yaratılışın Tamamlanması 

Jesus Christus´un Vahyi 

Christus´un Barış Krallığında Belirleyici Güç 

Tercüme: Jasmin 

Rab şöyle diyor… 

1. Size büyük ıstırapların zamanını beyan ettiğim gibi, şaşkınlık sona erdiği zaman, insanlar arasına 

ahenk geleceğini de söylüyorum. 

2. Kibirliler, kendisini büyük sanan sevgisiz ve adaletsiz insanlar belli bir süre öbür dünyada 

tutulacaklar öyle ki, iyilik, barış ve adalet dünyada ilerlesin ve orada ruhta gelişme ve iyi bilim 

büyüsün. (50, 39 – 40) 

3. İnsanların hayatında kötülük hep iyiliğe baskı yaptı. Ama size bir kez daha kötülüğün galip 

gelmeyeceğini söylüyorum, bilakis benim sevgi ve adalet kanunum insanları yönetecek. (113, 32) 

4. O günlerde dünyaya insan olarak gelen ruhlar, çoğunlukta iyiliğe öyle yükümlü olacaklar ki, 

kötülüğe eğilimi olan insanlar ortaya çıktığı zaman, kötüler ne kadar güçlü olsa da, – bugüne 

nazaran tam tersine  – onlar hakikatin ışığına iyi insanların etkisiyle boyun eğmek zorunda 

kalacaklar. Çünkü ahlaksızlar, çoğunlukta oldukları için kötülükten iyiliğe baskı yapan kötülüğü 

bulaştıran ve kapsayan güç yarattılar. (292, 55) 

5. O zamanda, ah öğrenciler, yeni Yeruşalim insanların kalbinde olacak. Siz yüksek derecede ruhen 

gelişmiş olacaksınız ve ben sadece yüksek derecede gelişmiş ruhların dünyada doğması için onların 

benim mesajlarımı size getirsin diye yollamayacağım. Size sizin erdemlerinize ihtiyacı olan ruhları 

da yollayacağım ve onlar sizinle dünyada yaşadıkları zaman, kendi günahlarını temizleyecekler. 

6. O zamanlarda bugün size (dünyaya) temiz ruhları yollayıp sizin bana onları (günahla) lekelenmiş 

olarak geri yollamanızın tam tersi vuku bulacak. (318, 46) 

 

Yeni İnsan 

7. İnsanlar, pislikten, çamurdan ve günahtan tanrısal kanuna ve erdeme yükselecekler ve sevginin 

ve merhametin yollarında gidecekler. Ruhum her yerde hissedilecek, her göz beni görecek, her 

kulak beni duyacak ve her akıl vahiylerimi ve ilhamlarımı kavrayacak. 

8. Beceriksiz ve cahil sayılan insanlar aniden aydınlanacaklar ve benim peygamberlerime 

dönüşecekler. Onların ağzından solgun kalplere iyi gelen berrak su gibi sözler çıkacak. 

9. Peygamberler, bu suyu bilgeliğin ve hakikatin kaynağından alacaklar. O kaynak da Ben´im. Onda 

insanlar sağlık, arılık ve sonsuz yaşam bulacaklar. (68, 38 – 39) 

10. Krallığım, Babaları´na ve insanlara sevgiden ötürü çarmıhlarına sarılan iyi niyetli çocuklara 

hazırlanmış olacak. Size sözünü ettiğim bu krallık herhangi bir yerde değildir, o hem içinde 

yaşadığınız bu dünyada, hem de (öbür dünyada) ruhi yurtlarda olabilir; çünkü benim krallığım 

barıştan, ışıktan, merhametten, güçten, ahenkten oluşur ve bütün bunlara – sınırlı şekilde olsa da – 
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bu yaşamda kavuşabilirsiniz. O yaşamın ruhi mükemmelliğine sadece içinde yaşadığınız bu 

dünyanın ötesinde (öbür dünyada) ulaşacaksınız. (108, 32) 

11. Size doğrusunu söyleyeyim, insanlar bugün ruhtan çok madde olmalarına rağmen, onlar yarın 

maddeden çok ruh olacaklar. 

12. İnsanlar ruhlarını tamamen maddeleştirmeye çalıştılar, fakat onun tamamen maddeleşmesine 

ulaşmayacaklar. Çünkü ruh pırlanta gibidir ve o çamura düşmüş olsa bile, onun pirlantalığı 

yitirilmez. (230, 54) 

13. İnsanlar, bilimlerini, güçlerini, yeteneklerini ve kalplerini dünyadaki görevlerini ve ödevlerini 

ihmal etmeden, Tanrı’nın meselesine adayacaklar. Onlar ruhları ve bedenleri için şifalı olan sağlıklı 

sevinçlere yönlenecekler. Onlar yenilenmeleri ve özgürlükleri için savaşacaklar, kendilerini 

bulaştırmayacaklar ve ihtiyaçları olmayan şeyleri almayacaklar. O zaman ahlaksızlık, utançsızlık bu 

dünyada kaybolacak. O zaman ruh, bedene mutlak egemen olacak. O hâlâ bedende varlığını 

sürdürmesine rağmen, sevginin, kardeşliğin ve barışın ruhsal yaşamını sürdürecek. 

14. Bu, savaşların yok olduğu, karşılıklı saygı ve yardımseverliğin olduğu, başkalarının ve kendinizin 

hayatına artık egemen olma hakkınız olmadığını idrak ettiğiniz bir zaman olacak. O zaman kendi 

hayatınızın, çocuklarınızın, eşinizin ve bu dünyanın sahibi olmadığınızı, bilakis benim bütün 

yaratılanların sahibi olduğumu bileceksiniz. Benim çok sevilen çocuklarım olduğunuz için ayni 

şekilde benim olan her şeyin sahibi olacaksınız. 

15. Fakat bütün yaratılanların efendisi ve sahibi olmama rağmen, canlılarımı öldürmeye, birisini 

incitmeye veya ona acı çektirmeye muktedir değilim. O zaman neden bu yaşamın sahibi 

olmayanlar onlara ait olmayanları onlara egemen olmak için zapt ettiler? 

16. Bu talimatım insanlar tarafından anlaşıldığı zaman, onlar bir adım ileriye ruhen gelişmiş 

olacaklar ve bu dünya gelişmiş ruhların yurdu olacak. 

17. Siz bu gezegende bir kez daha yaşayıp yaşamayacağınızı bilmiyorsunuz. Ben o merhamet 

zamanını yaşayacak ve başka bir çağda gözyaşı, yıkım ve ölüm vadisi olmuş olan bu dünyayı 

görecek olan insanları belirleyeceğim. 

18. O kadar çok ıstırapların şahidi olmuş olan o denizler, dağlar ve çayırlar, o zaman barışın 

yurduna, öbür dünyanın kopyasına dönüşmüş olacaklar. 

19. Savaşlar bittiği anda, krallığımın size yaklaşacağını ve o zaman ruhunuzun erdemlerle 

gelişeceğini beyan ettim. Öğretim bütün ruhlarda varlığını gösterecek ve ben kendimi erkekler ve 

kadınlar yoluyla beyan edeceğim. (231, 28 – 30) 

20. Size insanlığın itaatle yükseldiği bir çağ hazırladım. Torunlarınız bu dünyaya dökeceğim görkemi 

görecekler. 

21. Çünkü size dünyevi bir cennet olarak emanet ettiğim dünyada dileğim yerine gelmek 

zorundadır ve yüksek gelişme seviyesine sahip olmuş ve mücadele etmiş olan ruhların bu dünyaya 

geleceği zaman gelecek. Tanrısal ışığım dünyayı aydınlatacak ve dünyada kanunum egemen olacak. 

(363, 44) 
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Vaat Edilen Ülke ve Cennetin İnikâsı Olarak Dünya 

22. Bu dünyanın kutsallığı günah yoluyla bozuldu, cinayetle lekelendi ve açgözlülük ve nefretle 

kirlendi ve o arılığına yeniden kavuşmak zorundadır. Sürekli iyilikle kötülük arasında bir mücadele 

olan insan yaşamı, Tanrı’nın çocuklarının, barışın, kardeşliğin, anlayışın ve asil çabaların yurdu 

olacak. Fakat bu ideale ulaşmak için insanlar ruhi letarjilerinden uyandıran sınavlardan geçmek 

zorundalar. (169, 14) 

23. Günahın, nefretin, kötü alışkanlıkların üstüne yeni bir dünya kurmayacağım, yenilenmenin, 

tecrübenin ve pişmanlığın sağlam temelleri üstüne kuracağım ve içinizde her şeyi değiştireceğim. 

Hatta karanlıktan bile ışık çıkacak ve ölümden yaşam yaratacağım. 

24. İnsanlar dünyayı lekelemiş ve kutsallığını bozmuş olsalar bile – onlar yarın iyi eylemleriyle bu 

yurdu vaat edilen ülke olmaya layık yapacağım ki, o vaat edilen ülke olarak tanınacak ve ona asil 

görevleri yerine getirmek için gelecekler. O zaman dünyanın değişiminden kim şüphelenebilir? (82, 

44 – 45) 

25. Şu an Kutsal Ruh´un tapınağını inşa ediyorum. Fakat o yapıldığı zaman, toplantı yerleri, kiliseler 

hac yerleri artık olmayacak veya onlar dini sembollerle, ritüellerle ve geleneklerle birlikte varoluş 

hakkını kaybetmiş olacaklar. Sonra benim büyüklüğümü ve yanınızdaki varlığımı hissedeceksiniz, 

evreni kilise olarak ve ibadeti ise insanlara sevgi olarak fark edeceksiniz. 

26. Doğanın kucağından biliminizden iyiliğin yolu yapacak olan yeni idrakler kaynaklanacaklar, 

çünkü bilim Tanrı’nın sesi olan vicdan tarafından doğru yola getirilecek. 

27. Beyin artık dünyanın efendisi olmayacak, bilakis o ruh tarafından yönlendirilecek ve 

aydınlandırılacak olan ruhun elemanı olacak. (126, 35 – 36) 

28. Sonra dünya yeniden özgürlüğüne kavuştuğu zaman ve İlyas’ın ışığıyla yönlendirilerek bu adil 

ve iyi yaşama girdiğiniz zaman, burada, dünyada ebedi barış ve Baba’nın ışığına sevinmeniz için 

öbür dünyada sizi bekleyen ruhsal yaşamın inikâsını yaşayacaksınız. 

29. Fakat bütün milletlerin bir tek millet olarak nasıl birleşeceğini tıpkı İsrail halkını teşkil eden 

aşiretler gibi, sorarsanız, size diyorum: Endişelenmeyin, çünkü milletler günün birinde “çöle” 

getirildiği zaman, musibetler onları (bir tek millet olarak) örseleyecek ve bu gerçekleştiği zaman, 

bütün muhtaç kalbe göklerden “yeni man” düşecek. (160, 39) 

30. Tıpkı vaat edilen ülke İsrail halkına taksim edildiği gibi, bütün dünya da ayni şekilde insanlığa 

taksim edilecek.  Bu zamanı geldiği anda, arınmadan sonra, gerçekleşecek. Bu taksim etme benim 

dileğim olduğu için adalet ve eşitlik hükmedecek öyle ki, bütün insanlar birlikte bir tek eserde 

çalışabilsinler. (154, 49) 

31. Ahlakı ruhen gelişmeden kaynaklanan bir insanlığın ilerlemesini düşünün, dünyayı çocuklarına 

hediye eden ve kardeşçe bölüşen sınırlamasız ve devlet sınırsız bir insanlığı düşünün. 

32. İnsanların birbirini sevmesi ideali olan ve aradıkları bilgileri dua yoluyla alan biliminin vasfını 

düşünmeye çalışın. 

33. Ritüellere ve dıştan kültlere sığınmadan, sevginin, imanın, itaatin ve alçakgönüllülüğün 

ibadetini insanlardan yaşamları yoluyla almak benim için ne kadar çok hoşnut edici olduğunu 

düşünün. 
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34. Hele bu insanlar için yaşam olacak, çünkü o yaşamda barışın nefesini alacaklar, özgürlüğün 

tadını çıkaracaklar ve sadece hakikatle kendilerini besleyecekler. (315, 57 – 58) 

35. İnsanların günahları silinecek ve her şey yepyeniymiş gibi görünecek. Berraklık ve bakirelik dolu 

bir ışık bütün yaratıkları aydınlatacak, yeni bir ahenk insanlığı selamlayacak ve sonra insanların 

ruhundan Rabbi´ne doğru O´nun o kadar uzun süre boyunca beklediği bir sevgi şarkısı yükselecek. 

36. Eski devirlerden beri çocukları tarafından kutsallığı bozulmuş olan toprak ana, kendisini 

yeniden en güzel bayram kıyafetleriyle süsleyecek ve insanlar artık ona “gözyaşı vadisi” 

demeyecekler, ne de onu kan ve gözyaşı tarlasına çevirecekler. 

37. Bu dünya,  insanların göksel Babaları´na alçakgönüllülük ve sevgiyle ruhlarını oradan 

sonsuzluğa yükselttiği, uzayın ortasında küçük bir kutsal yer olacak. 

38. Kanunum, çocuklarımın ruhunda ve sözüm ise onların kalbinde yazılı olacak. Ve insanlık eski 

çağlarda kötülükten zevk aldığında ve günahta mutluluk bulduğunda, artık onun iyilikten başka bir 

ideali olmayacak, ne de benim yolumda gitmekten daha büyük bir eğlence bilecek. 

39. Fakat insanların ondan dolayı bilimden veya uygarlıktan vazgeçeceğini ve basit bir yaşam 

sürmek için ıssız vadilere ve dağlara geri çekileceklerini düşünmeyin. Hayır, o kadar çok ilgiyle 

baktığı bilim ağacının meyvesinin tadını insanlar hep çıkaracaklar. Ve onların ruhta gelişmesi daha 

büyük olduğu zaman, bilimi de büyük olacak. 

40. Fakat zamanın sonuna doğru, insanlık bütün yolu kat ettiği ve ağacın son meyvesini topladığı 

zaman, eskiden ona büyük görünen eylemlerinin acınacak durumunun farkına varacak ve o ruhsal 

yaşamı kavrayacak ve hissedecek ve o yolla Yaratan’ın eserlerine önceden hiç hayran olmadığı 

şekilde hayran olacak. İlham yoluyla o büyük vahiyler alacak ve onun hayatı sadeliğe, doğallığa, 

ruhaniyete geri dönüş olacak. O gün gelinceye dek, biraz zaman geçecek, ama çocuklarım onu 

görecekler. (111, 12 – 14)  

 

Yaratılışın Tamamlanması 

41. Bütün çocuklarımı büyük evrensel yargı mahkemesine toplayacağım vadiyi hazırlıyorum. Ben 

mükemmel bir şekilde yargılayacağım, sevgim ve merhametim insanlığı saracak ve o günde bütün 

kötülüklerinizden arınma ve şifa bulacaksınız. 

42. Eğer bugün hatalarınızın kefaretini ödüyorsanız, bırakın ruhunuz arınsın. Bu yolla her biriniz için 

hazırladığım benden mirasınızı almak için hazırlıklı olacaksınız. (237, 6) 

43. Sevgim bütün insanları ve bütün dünyaları bir birlik olarak kaynaştıracak. Benim önümde 

ırkların, dillerin ve aşiretlerin farkı yok olacak ve hatta ruhen gelişme farkı da. (60, 95) 

44. Ruhum her ruhtan yaratığa çöktü ve meleklerim uzayın her yerinde ve her şeyi düzene sokmak, 

doğru yola koymak için emrimi yerine getiriyorlar. Onlar o zaman görevlerini yerine getirdikleri 

zaman, bilgisizlik yok olacak, kötülük artık olmayacak ve sadece iyilik bu gezegende egemen olacak. 

(120, 47) 

45. Çocuklarımın kendilerini mükemmelleştirdiği bütün dünyalar uçsuz bucaksız bir bahçe gibidir. 

Bugün siz henüz narin filizler gibisiniz, ama size garanti ediyorum, talimatlarımın kristal gibi berrak 

suyu eksik olmayacak ve siz sulamayla daha da çok bilgelikte ve sevgide büyüyeceksiniz. 
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Sonsuzlukta günün birinde ağaçların bol bol olgun meyveleri oluncaya dek, tanrısal bahçıvan kendi 

sevgisinin meyvelerinin tadına bakmakla kendi eserlerinden canlanacak. (314, 34) 

46. Mücadelenin sonunda, bütün çocuklarım ebediyen ruhsal vatanda birleştikleri zaman, Yaratan 

olarak benim sonsuz mutluluğumu, her biriniz Tanrısal esere yapıcı ve onarıcı olarak katılmanızın 

takdiri olarak, paylaşmanızı istiyorum. 

47. Ancak ruh olarak başlangıçtan beri yarattığım hiçbir şeyin kaybolmadığını, her şeyin bende 

dirildiğini, her şeyin yaşama dirildiğini ve kendisini yenilediğini keşfedeceksiniz. 

48. Eğer birçok yaratık uzun zaman boyunca yanıldıysa; eğer birçokları yaşam eserleri yerine, yıkıcı 

eserler yaptılarsa, böylece onların yanılgı zamanının sadece geçici olduğunu keşfedeceksiniz ve 

onların eserleri ne kadar kötü olsa da, sonsuz yaşamda telafi edilecek ve onlar benim sürekli 

yaratıcı eylemlerimin elemanlarına dönüştürülecekler. 

49. İnsanların yeryüzünde geçirdiği birkaç yüzyıl süren günah ve karanlık ne ki, eğer onu siz 

sonsuzlukla, gelişmenin zamanıyla ve sonsuz barışla kıyaslarsanız? Siz irade özgürlüğünüz 

yüzünden benden uzaklaştınız ve vicdanınızın yönlendirmesiyle bana geri döneceksiniz. (317, 17 – 

20) 

50. Bu dünya ebedi değil, ne de onun ebedi olmaya ihtiyacı vardır. Bu yurt, şimdi sahip olduğu 

varlık gerekçesinin amacına artık ulaştığı zaman, yok olacak. 

51. Ruhunuzun artık bu yaşamın verdiği derslere ihtiyacı olmadığı anda, onu diğer bir daha yüksek 

dünyada, daha yüce dersler beklediği için, o zaman bu yaşam kavgasında kazandığınız idrakın 

ışığıyla: Şimdi nasıl bir berraklıkla bu yaşamın tersliklerinin sadece daha iyi anlamak için ihtiyacım 

olan tecrübe ve dersler olduğunu kavrıyorum, diyeceksiniz. Acılar beni ezdiğinde, “günlük iş” bana 

ne kadar da uzun göründü. Şimdi her şey geçtiği için, sonsuzluk karşısında ne kadar da kısa ve 

geçici görünüyor! (230, 47) 

52. En büyük yıldızdan gözünüze görünmesi hemen hemen hiç mümkün olmayan yaratıklara kadar 

bütün yaratılanların cizyesini aldım. 

53. Her şey gelişmek zorundadır, her şey kendi yolunda gider, her şey ilerliyor, her şey değişiyor ve 

yukarıya doğru gelişiyor ve mükemmelleşiyor. 

54. O mükemmelliğin zirvesine ulaştığı zaman, benim ruhi gülümseyişim uzayda sonsuz seher vakti 

gibi olacak ki, oradan her hata, bütün sefillik, acılar ve her kusurluluk yok olacak. (254, 28)  

 

Yeniden Tamir Edilmiş Olan Yaratılışın Ahengine Övgü Şarkısı 

55. Ruhumda hiç kimsenin o sesleri duymadığı övgü şarkısı vardır; hiç kimse onu bilmiyor, ne 

cennette, ne de dünyada. 

56. Her acı, sefillik, karanlık ve günah yok olduğu zaman, o şarkı uzayda duyulacak. 

57. O tanrısal sesler bütün ruhlarda yankı yapacaklar ve Baba ve çocukları bu ahengin ve 

mutluğunun korosunda birleşecekler. (219, 13) 

58. Kendimi sizde galip olarak yükseltmek istiyorum, içinizdeki kötülüğü yenen ve size ruhen 

haysiyetli, memnun ve huzurlu askerler olarak bakan Babanız´ı orduların kralı olarak görün. 
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59. O zaman en büyük zaferde evrensel ahengin şarkısı duyulacak. O gelecek zaferde ne Babanız, 

ne de siz sevginiz yoluyla fatih olmaktan kederli olacaksınız. 

60. Bizim “mağluplar”, ruhlar olmayacak, o mağluplar kötülük, bütün karanlıklar, günahlar ve 

mükemmelleşmemek olacak. 

61. Baba’nın zaferi geride kalmış karanlıkta ve kötülükte kök salmış ruhların kurtuluşunda olacak. 

62. Eğer siz birisinin öbür dünyada yitik olacağına inanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Eğer bir tek ruh 

bile kurtuluşa ulaşamasaydı, o zaman ben artık Tanrı olmazdım. 

63. Sizin şeytan (cin) dediğiniz ayni şekilde Tanrı’nın yarattığı ruhtan yaratıklardır. Ve eğer onlar 

hâlâ yanılgı içindeyseler, onlar da kurtuluşa kavuşacaklar. 

64. Şeytanlarda gerçek ışık ne zaman olacak? Siz, ışıklı (aydınlanmış) ruhların ordularıyla birlikte 

şeytanların bilgisizliklerine ve günahlarına karşı dualarınız, sevgi eylemleriniz ve merhametle 

savaşırsanız, o zaman (onlar da aydınlığa kavuşacaklar). 

65. Rab´bin büyük günü, Babanız’ın ve sizin mükemmel mutluluğunuz olacak. Hepiniz O´nun yemek 

masasında sonsuz yaşamın ekmeğiyle beslenirken, evrensel şölen yapılacak. (327, 47 – 48) 

66. Görkemimin mirasçısı olduğunuzu size söylemedim mi? Sadece onların sizin olması ve tadını 

çıkarmanız için hak kazanmanız gerekir. 

67. Bütün yarattıklarım benim için değildi, bilakis çocuklarım içindi. Sadece sizin sevincinizi, sonsuz 

mutluluğunuzu istiyorum. (18, 60 – 61) 

68. Yaratılanları canlandıran ve organizmalara can veren bütün güçler tekrar bana yönelecekler; 

dünyaları aydınlatan bütün ışık bana geri dönecek ve bütün yaratılanlara verilmiş olan bütün 

güzellikler yine Baba’nın ruhunda olacak ve o bana gelir gelmez, bütün ruhtan yaratıkların ve 

Rab´bin çocuklarının üstüne dökülecek o yaşam ruhi esansa dönüşecek. Çünkü ben sizi hediye 

ettiğim yeteneklerin mirasından mahrum etmeyeceğim. 

69. Onlar Rab´le mükemmelliğin yerinde yaşadıkları zaman, bilgelik, sonsuz yaşam, ahenk, sonsuz 

güzellik, iyilik, bütün bunlar ve daha fazlası Rab´bin çocuklarında olacak. (18, 54 – 56) 


