ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 59… Tanrı’nın Yeni Sözünün Yayılması İçin Görev
Jesus Christus´un Vahyi
Kitap Ciltleri, Özet Nüshaları ve Çeviriler İçin Talimat
Tercüme: Jasmin
Rab şöyle diyor.
1. Bu insanlığa konuşmam gereken önceden bildirilen zamandır ve önceden söylenen sözlerimin
gerçekleşmesiyle size verdiğim bu sözlerden kitap ciltleri oluşturmanızı istiyorum, sonra o ciltlerden
özetler ve analizler yapın ve insanlara bildirin. (6,52)
2. Sözlerimden bir kitap oluşturun, onun özünü çıkarın ki, öğretimin arılığı hakkında gerçek bir fikriniz
olsun. Konuşucularımın aktardığı sözlerde hatalar bulabilirsiniz, fakat o sözlerin anlamında değil.
3. Sözümü aktaranlar her zaman hazırlıklı değillerdi. Ondan dolayı onu sadece baştan savma
okumamanızı, onun anlamını kavramanızı söyledim öyle ki, onun mükemmelliğini keşfedebilesiniz. Dua
ve meditasyon edin ki, anlayabilesiniz. (174, 30)
4. Size bu sözlerimi getirdim ve onu kendi dilinizde duymanızı sağladım, fakat size daha sonra onu diğer
dillere tercüme etme görevi veriyorum öyle ki, o herkes tarafından duyulsun.
5. Böylece İsrail´in gerçek kulesini inşa etmeye başlayacaksınız ki, o kule bütün milletleri ruhen
birleştirecek, Jesus´un ağzından: “Birbirinizi sevin!” diye duyduğunuz bütün insanları o değişmez ve
ebedi tanrısal kanunda birleştirecek. (34, 59 – 60)
6. Sözlerimden kitaplar yapıldığı zaman, bütün dünyada hatasız basılmış ve benden çıktığı gibi, halis
olarak yayılmasını istiyorum.
7. Sözlerimi kitaplara aktardığınız zaman, onlar insanlığı aydınlatacak olan ışık saçacaklar ve onların ruhi
anlamı bütün insanlar tarafından hissedilip anlaşılacak. (19, 47 – 48)
8. Size talimatlarımı emanet ediyorum öyle ki, siz onları size verdiğim şekilde insanlara iletin. Fakat
onları öğrettiğiniz zaman, asla şiddetli tartışmayın. Bilmediğiniz bir şey hakkında karar vermekten
kaçının, fakat halis bir önder olmak insanların ruhen gelişmesine karar vermesine yeter. (174, 66)
9. Birçok insan tarafından kabul edilecek olan Sevindirici Haber´i yaymaya hazırlanın.
10. Size “birçokları” diyorum, “herkes” tarafından demiyorum, çünkü bazı insanlar size Tanrı’nın Birinci
Devirde vahiy ettiği ve Christus’un insanlara getirdiklerinin yettiğini söyleyebilirler.
11. Tam o zaman benim tarafımdan hareket ettirilen ve ilham alan ağzınız, inançsız insanlara geçmiş
devirlerde Tanrı tarafından verilmiş olan bütün hakikati idrak etmeleri için yeni vahiyleri bilmenin
gerekli olduğunu söylesin. (292, 67)

Tanrı’nın Yeni Sözünü Bilme Hakkı
12. Ah, çok sevilen millet, dünyanın çeşitli yollarına koyulman gereklidir. Çünkü bakın, Meksika
milletinde de birçok insan benim eserimi henüz kabul etmedi.
12. Bakın, ruhen yoksul olmalarına rağmen, dünyada çoktan benim adıma etkinlik gösterdiğini iddia
edenler nasıl da ayağa kalkıyorlar.
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14. Fakat Tanrınız olarak benden bolca hediyeler almış olan sizin göreviniz nedir? Öğretimi yaymak.
Dünyadan gizlenmemelisiniz, ne de ihtiyaçları olanlara yardımınızı esirgeyin. (341, 16)
15. Sizi sessizce hazırlıyorum; bundan sonra yolu açmak için yola koyulmanız gereken gün gelecek öyle
ki, sözlerim bütün kalplere ulaşsın.
16. O anda dünya acılarla arınmış olacak ve sözüm dünyaya artık yabancı bir dil olarak görünmeyecek,
bilakis kalbin ve ruhun kolayca anlayabileceği ve hissedebileceği bir şey olarak görünecek.
17. Size hakikatten ve sevgiden söz eden kitabı emanet ediyorum öyle ki, onu bütün insanlığa yayın.
18. Dünyada bu vahye ihtiyacı olmadığı için ona gitmenize gerek olmayan hiçbir millet olmadığını
söyleyebilirim. Hangi millet gerçekten Hristiyan olduğunu iddia edebilir – sadece adı Hristiyan olan
değil, bilakis sevgisinden, merhametinden ve affından ötürü? Hangi millet ruhaniyetini ispat edebilir?
Dünyanın hangi yerinde insanlar birbirlerini seviyorlar? Christus´un öğretisini insanlar gerçekten nerede
uyguluyorlar? (124, 15 – 16)
19. Bu mesajım tamamlandığı zaman, konuşucularım yoluyla konuşmayacağım, bilakis bundan sonra
incelikle ruhlarda kendimi beyan edeceğim.
20. Ama sözlerim onları duyanların kalbinde yazılıdır ve onlar bir kitapta yazılı olarak dünyanın
halklarına ve milletlerine barış tohumu, gerçek bilginin ışığı, insanların bedenine ve ruhuma işkence
eden her musibete karşı ilaç olarak götürülsün.
21. Sözüm, elçilerim istedikleri zaman, kalplere ulaşmayacak, bilakis benim dileğim olduğu zaman.
Çünkü tohumuma nöbetçilik yapan, toprağı hazırlayan ve yolu açan ben olacağım. Onu bilgelikle,
zamanında halklara, milletlere ve ailelere ulaşmasını sağlayan ben olacağım.
22. Kalpler bekleyiş içinde olduğu zaman, benim vaatlerimi hatırladıkları için onlar başına buyruk
olmanın, gururun, materyalizmin ve kibrin derin rüyasından uyandıkları zaman, sözüm beklendiği anda,
onlara yetişecek. (315, 28 – 29)
23. Mesajımı bütün milletlere götürmeleri için halkıma araçları hazırlayacağım. Beyanlarımı dünyanın
sonuna kadar götürmeleri için halkımın yolunda iyi niyetli insanlara rastlamasını sağlayacağım. (323,
75)
24. Sizin aracılığınızla kanun yeni nesillere yeniden bildirilsin. Ondan ötürü size hazırlıklı olmanızı
söyledim. Çünkü siz gelecek için yolu hazırlamak için geldiniz öyle ki, yeni nesiller gelecekle artık
putperest olmasınlar, ne de insanlığı aldatan sahte peygamberler onların arasından ortaya çıksın.
25. İsrail, bütün bunları dünyaya beyan etmelisin. Çeşitli dünya görüşlerinin oluştuğu bu devirde,
tarikatlar tarikatlara karşı gelecekler, mezhepler aralarında çatışacaklar ve sizi de reddedecekler.
26. Fakat siz ışığın ve barışın çocukları olduğunuz için onlara: “Hakikat Üçüncü Antlaşma’nın mana
içeriğindedir, onda şimdiki zamanın ve bu devirde Rab´bin gelişinin tanıklığı vardır” deyin.
27. İnsanlığı bu kitaba işaret edin ve kanunlarımı uygulamakla onun hakikat olduğuna tanıklık yapın.
(348, 42 – 43)

Ruh Öğretisinin Yayılması İçin Direktifler
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28. Halk, anla: Bu “Üçüncü Devirde” tanrısal beyanların şahidi olan sizin göreviniz bu mesajı sadakat ve
dürüstlükle yaymaktır. Siz, insanlığa Sevindirici Haber´i götürmek, tek barışa, gerçek ışığa ve her şeyi
kapsayan kardeşliğe götüren ruhi yolu öğretmek için görevlendirildiniz ve seçildiniz. (270, 10)
29. Sabırlı ve anlayışlı olun, çünkü insanlık sizi onaylamasın, eserimi, öğretimi onaylasın ve bu eser
ebedidir. Göreviniz, sözleriniz ve eylemlerinizle insanların nasıl mükemmelliğe doğru bir adım
atabilmelerini beyan eden mesajımı götürmektir. (84,11)
30. Sağlam yerde inşa edin öyle ki, sizde inşa ettiğim ruhaniyet ve yenilenmeyi imansızlar yıkmasınlar.
31. Fakat hakikati korkudan dünyadan gizlemeyesiniz; onu dünyada aydınlık gün ışığında gösterin. Bu
zamanda dua etmek ve beni sevebilmek için katakomplara gitmeyin.
32. Benim hakkımda herhangi bir şekilde konuştuğunuz veya bana tanıklık yaptığınız zaman çekingen
olmayın, çünkü o zaman insanlar kendimi size beyan ettiğimi kabul etmeyecekler, hastaların ve
yardıma muhtaçların sürüsünün şifa bulduğundan ve acıları dindiğinden şüphelenecekler, onlar
imanınızı güçlendirmek için yarattığım mucizeleri inkâr edecekler.
33. Size talimatlarımın kitabını bırakacağım öyle ki, siz dünyaya: “Bakın, Usta Jesus´un miras olarak
bıraktığı, işte burada!” deyin. Ve doğrusu, kaç kişi sözümü duyduklarında, inanacaklar ve kaç tane
günahkâr kendisini yenileyecek!
34. Bütün talimatlarıma sıkı sıkıya sarılın öyle ki, hayatınızda sınavlar sizi hazırlıksız yakalamasın. (246,
69 – 70)
35. Ne kadar çok öğreti, ne kadar çok Tanrı’ya hürmet şekli ve ne kadar çok ruhaniyet ve insan yaşamı
hakkında yeni tasavvurlar bulacaksınız. Onları kavrayıp değerlendirmekten anlarsanız, her biri size iyi ve
doğru bir parçasını ve diğeri hakikatten uzak yanılgı içeren parçası gösterecek; o da adalet, sevgi ve
mükemmelliktir.
36. Yanlışlık ve bilgisizlik veya kötülüğü keşfettiğiniz yerde, öğretimin özünü yayın, çünkü o benim
olduğu için pislik veya yanılgı içermemelidir.
37. Benim talimatım mutlak, geniş kapsamlı ve mükemmeldir. (268, 50 – 60)
38. Size emanet ettiğim bu tohumu samimiyetle ekenlerin yollarında barışla gideceklerini size hemen
söylüyorum. Çalındığı zaman kapalı kalan kapılar size açılacaklar ve saldırıya uğramalarına rağmen, asla
mücadelede mağlup gelmeyecekler, çünkü onların erdemleri bütün sınavları atlatmayı sağlayacak.
39. Vicdanlarının sesini duymazlıktan gelenler, sözlerime itaat etmeyenler ve bana ihanet edenler
düşmanlarının ellerine bırakılacaklar, huzursuz yaşayacaklar ve ölüm korkusu hissedecekler. (252, 24 –
25)
40. Halk, savaşlar dünyada sona ermeden, bugün onun henüz nasıl olacağını bilemeseniz de, benim
sevgi kanunum bütün insan ruhlarını etkilesin.
41. Ruhsal ışığın bu mesajı insanlara ayni şekilde ulaşacak; fakat bu ancak, siz güçlendiğiniz zaman,
gerçekleşecek.
42. Eğer birisi, bu eserin hakikat olduğu kanaatinde değilse, ona hakikat demeye cesaret etmesin,
çünkü o zaman size hiç kimse inanmayacak. Ama inancınız kesin, kanaatiniz samimiyse, bütün kalplere
Sevindirici Haber´i götürmeye hiç kimse engel olamayacak. (287, 52 – 53)
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