ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 60… Christus´un Ruhuyla Etkinlik
Jesus Christus´un Vahyi
Yeni Öğrencilerin Gerekli Erdemleri ve Yetenekleri
Tercüme: Jasmin
Rab şöyle diyor…
1. Görevinizi bu dünyada yerine getirmek için bir yolu açmak size ne kadar zor görünüyor. Fakat
size onun zor olmadığını söylüyorum, çünkü insanlık benim mesajımı almaya hazırlandı.
2. Güçlüler kanunuma inancın her şeyi yendiğini gösterirken, her devirde zayıflar mücadele
karşısında cesaretlerini kaybettiler. İsrail, dünyaya hep yeni mesajları ve vahiyleri bildirmek için
belirlendin. Ondan dolayı inanç bulup bulamayacağınızdan şüpheleniyorsunuz.
3. Fakat tedirgin olmayın, size emanet ettiğim tohumu alın ve onu ekin. Onlar sözümün hakikatiyle
verimli yapıldığı zaman, kaç tane verimsiz sandığınız tarlayı verimli bulacağınızı göreceksiniz.
4. Kendinizi o göreve layık hissetmediğiniz için görevinizi yerine getirmeyi ihmal etmeyin. Size
doğrusunu söyleyeyim, görevini yerine getirmeyi ihmal eden kişi, tıpkı kanuna kasten saygısızlık
eden kişi gibi kötü davranır.
5. Baba’nın sonuçta sizden hesap soracağını unutmayın – hem yaptığınız kötülüklerden, hem de
yapmadığınız (iyiliklerden). Bilin ki, her iki hatanızın da ruhunuzda ıstıraplara neden olacağını bilin.
6. Öğretimi yayın, insanlara sözlerim hakkında konuşun, onları sevgi eylemlerinizle ikna edin, beni
dinlemeye davet edin ve onlar sürüyle geldikleri zaman ve kalplerinde iman alevlendiği zaman,
onları yeni İsrail halkının çocukları olarak adlandıracağım. (66, 14 – 17)
7. Bataklıktan, pislikten ve bencillikten hizmet yaşamına ve insanlar için aktif sevgiye kalkan
insanları, öğretimin günahkârları yenilemek için ışık ve inayet içerdiğini örnek olarak göstereceğim.
Bu örnek bütün kalplere sıçrayacak.
8. Bana şahitlik edenlerden birisi kim olmak istemez? Fakat size doğrusunu söyleyeyim, eğer
eylemleriniz gerçekten kalpten gelmezse, insanlara meyve vermeyeceksiniz ve çok kez onların sizi
ikiyüzlü ve sahte vaazci olarak adlandırdıklarını duyacaksınız. Ve sizin başınıza bunun gelmesini
istemiyorum.
9. Bilmelisiniz ki, bu devirde insanları kandırmak çok zordur. Onların ruhları uyanıktır ve onlar
materyalizmin yanılgısına düşmüş olsalar bile, her ruhi demeç karşısında hassastırlar. Fakat siz
çevrenizdeki insanları kandıramazsanız, o zaman Babanız´ı kandırabilir misiniz?
10. Ustanız Jesus´un sevgisi varlığınızda yer etsin öyle ki, tıpkı O sizi affettiği gibi, düşmanlarınızı
affedin. O zaman kalbiniz insanlar arasında kurtuluş çaresi olacak. (65, 44 – 46)
11. İnsanlardan korkmayın; çünkü size doğrusunu söyleyeyim: Sizin ağzınızla konuşacağım, sözüme
sizin aracılığınızla tanıklık edeceğim ve onun yankısı dünyanın sonuna kadar büyüklere, küçüklere,
yöneticilere, bilim adamlarına ve teologlara kadar ulaşacak. (7, 37)
12. Size münakaşadan çekinmemeniz gerektiğini yeniden söylüyorum. İnsanlara en büyük
doğallıkla Rab´bin size geldiğini söyleyin.
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13. Onlara çarmıhta ölenin Jesus – O´nun bedeninde Christus gizliydi, “Tanrı’nın Sözü” o yaşayan
tapınakta yaşıyordu – olduğunu söyleyin; ama Tanrısal sevgi Christus´un yaşadığını ve onları Ruhsal
krallığına götüren yolu çocuklarına öğretmek için ruhen geldiğini söyleyin. (88, 62 – 63)
14, Tarikatların ve mezheplerin yargılarından ve alaylarından korkmayın. Kutsal kehanet kitaplarını
ellerinde tutmalarına rağmen, onlar o kitapları doğru yorumlamayı bilmediler ve beni ondan ötürü
beklemeyi bilmediler. Buna karşın siz, benim Kutsal Ruh olarak geleceğimden söz eden kehanetleri
bilmiyordunuz, beni beklediniz. Şimdi “Üçüncü Devir” geldi, fakat insanlık Sevindirici Haber´i doğru
yorumlamayı beceremedi. (33, 26)
15. Büyük bir maddeleşme ve ruhi şaşkınlık çağında insanlığın ruhaniyete ulaşmasını nasıl
sağlayabileceksiniz?
16. İşinizin zor olduğunun ve mücadelenizi yerine getirmek için güçlü ve sabırlı olmanız gerektiğinin
bilincinde olun.
17. Kanunlarım hakkında yapılan yanlış yorumları ve Tanrı’ya sunduğunuz mükemmel olmayan
hürmet şeklini düzeltmek için çok zahmet göstermelisiniz.
18. Ama sizin, tasavvurları ve Tanrı’ya hürmet şekillerini bir anda değiştiremeyeceğinizi göz önünde
bulundurmalısınız, bilakis bunu başarmak için sabır ve iyi niyetle tedbirli olmalısınız ve
eylemlerinizde sevgi örneğini vermelisiniz. (226, 60)
19. Sadece kalbi temiz olanlar diğer ülkelere ve milletlere mesajlarımı yaymak için yola
koyulabilirler, çünkü sadece onlar bu eserin hakikatine tanıklık etme onuruna sahip olacaklar.
20. Elçiler beklendikleri o ülkeye gitmek için yola koyulduğu zaman, onların kalbinden çoktan dini
fanatizmin silinmiş olması gereklidir, artık iltifat ve hayranlığa karşı küçücük bir istek bile
olmamalıdır, ne de yerine getirdikleri sevgi eserini dünyanın parasıyla kirletsinler.
21. Siz mucize satmayasınız, ne de birbirinizi sevgi için bir fiyat koyun. Siz hizmetkâr olun, efendi
değil.
22. Gerçek alçakgönüllülüğün büyüklüğünü kavrayacağınız zaman gelecek ve o zaman siz hizmetkâr
olmaktan anlayan kişinin aslında iyilik yapma ve merhamet yayma görevinde özgür olduğunun ve
onun hayatına iman, güven ve huzur eşlik ettiğinin farkına varacaksınız. (279, 11 – 12)
23. Öğretimi insanlara öğretmek için ruhunuz hazırlandığı zaman, onu hissedeceğinizi size
söylüyorum. Çünkü o kendinize geldiğiniz zaman olacak. O zaman vicdanınızın sesini berraklıkla
duyacaksınız. Onu hissetmediğiniz sürece, beni gerçekten hissedemeyeceksiniz. (169, 36)
24. Bu sözleri dikkatlice dinleyin öyle ki, siz onları ona göre yorumlayın ve insanların kalbine ekin.
Onları anlamakla yetinmeyin: o sözlerden bahsedin, örnek olun ve eylemlerinizle öğretin. Duyarlı
olun öyle ki, konuşmak için uygun zamanın geldiğini ve eylemlerinizin benim öğretime ne zaman
şahitlik yapması gerektiğini bilesiniz.
25. Sözlerimi yaymak için size bir tek dil veriyorum ve o da bütün insanlar tarafından anlaşılacak
ruhi sevginin dilidir.
26. O insanların kalplerinde inşa ettikleri Babil kulesinin taşlarının birer birer yıkacak olan insanların
kulağına ve kalbine iyi gelen dildir. O zaman benim yargı mahkemem sona erecek, çünkü herkes
birbirini kardeş olarak görecek. (238, 27 – 28)
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27. Ancak siz içten değiştiğiniz zaman, sizi mesajlarımı yaymanız için dünyaya yollayacağım. Çünkü
ruhaniyet öğrencilerimde esas olduğu anda, benden aldıkları gibi mesajlarımı yaymayı
becerecekler. (336, 38)
28. Talimatlarımın sizin tasavvurlarınıza ve aklınıza kadar sınırlı olmadığını göz önünde bulundurun.
Benim tanrısal bilgeliğim sınırsızdır. Hiç kimse benim vahiylerimin herhangi bir tanesini bildiğini
veya anladığını ona beyan etmeden önce, iddia edemez.
29. Bilim adamları her şeyi kendi maddi bilgileriyle açıklamaya çalışırken, alçakgönüllülere asıl
yaşam olan ruhsal yaşamı vahiy ediyorum. O yaşamda var olan her şeyin gerekçesi, nedeni ve
açıklaması vardır.
30. Verdiğiniz bilgilerden insanların eserlerim hakkında yapacağı tasavvur oluşacak. Birçok insan
anlayışsızlıklarından ötürü öğretimi sizin sadeliğinize göre değerlendirecekler, tıpkı “İkinci Devirde”
Christus olan Jesus´u sade görünüşüne ve basit giyimine göre değerlendirdikleri gibi ve çünkü
O´nun izinden giden on iki elçi de basit giyinmişlerdi. Fakat size hakikati söyleyeyim, onlar
paçavralarla giyimli değillerdi ve talimatlarım yoluyla ruhun gerçek değerinin neye bağlı olduğunu
kavradıkları için sadece dünyevi kibirlere tenezzül etmediler.
31. Öğrenciler, size söylüyorum: Eğer insanlar benim eserimi incelemeye kalkarlarsa ve sormak için
size gelirlerse, benden aldığınız bilginizden ötürü kendinizi üstün görmekle şeytana uymayın. Ne
kadar alçakgönüllü görünürseniz, onlara o kadar asil ve güvenilir görüleceksiniz.
32. Böylece fanatizmi çözen ve ruhu özgürlüğe kavuşturan ışık yavaş yavaş insandan insana
ulaşacak. Ve kendilerini Hristiyan olmadan Hristiyan sananlar Christus´un gerçek talimatlarını bu
ışık yoluyla tanıyacaklar ve yorumlayacaklar. Çünkü o onlara Jesus´un talimatlarında bahsettiği
ruhsal yaşam hakkında yükseltici bir tasavvur getirecek. (226, 17 – 21)
33. Siz insanlara sahte veya sadece rol yapılan hazırlıkla gidemezsiniz; çünkü onların ruhu gelişti ve
onların gözlerini kapatan bağ çoktan uzun zamandan beri düştü.
34. Onlara ruhaniyet götürün, barış sunun ve çevrenizde huzurun ve kardeşliğin atmosferini
yaratın, o zaman onların sizi dinlediğini ve içinde ilhamım ve gücün yatan sözlerinizi kabul
ettiklerini göreceksiniz.
35. Vaaz verdiğiniz ve barışı öğrettiğiniz zaman, kendiniz barışsever olun; sevgiden söz ettiğiniz
zaman, onu ifade etmeden önce, sevgiyi içinizde hissedin; insanlar size ayni şekilde meyvelerini
sundukları zaman, onları reddetmeyin. Tanıdığınız her şeyi sınayın ve onların öğretisinde izin
verilenlere ve doğru olan şeylere sarılın.
36. Dini ibadetlerinde kendisini fanatizme kaptırmış olanlara, kavrama yetenekleri kültlerinin
maddeleşmesiyle azalmış olanlara da rastlayacaksınız. Onlara sabırla bilgilerini genişletmelerine
yardım edin, benim talimatlarımı inceledikleri zaman, onlara ruhlarının ulaşabileceği ufukları
gösterin.
37. Siz onlara benim evrensel ruhum, ruhun ölümsüzlüğü ve sürekli gelişmesi hakkında konuşun.
Onlara gerçek duayı ve ruhtan ruha konuşmayı öğretin ve onları önyargılarından ve yanılgılarından
özgür kılın. Bu size tavsiye ettiğim sevgi ve sabır eseridir. (277, 6 – 7)
38. Hem bedenin, hem de ruhun bütün hastalıklarına şifa getirin, çünkü sizin vazifeniz insanları
teselli etmek, güçlendirmek ve onlara şifa vermektir. Fakat size soruyorum: Eğer kendiniz
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hastaysanız, ıstırap çekenlere nasıl şifa getirebilirsiniz? Eğer ruhunuz dertlerden, ıstıraplardan
vicdan azabından ve adi tutkulardan sarsılmışsa, ruhunuzda hangi barışı verebilir?
39. Sadece kalbinizde biriktirmiş olduklarınızı insanlara sunabileceksiniz. (298, 1 – 2)
40. Size berrak ve basit bir talimat getiriyorum öyle ki, günahkârlar arasından kendinizi günaha
bulaştırmadan yaşamayı; dikenler arasındaki yolunuzu kendinizi incitmeden kat etmeyi; zulümleri
ve rezaletleri öfkelenmeden görmeyi; sefillik dolu bir dünyadan kaçmaya çalışmadan yaşamayı
öğrenin, bilakis daha ziyade acı çekenlere mümkün olan her iyiliği yapmak ve her yolda iyiliğin
tohumunu ekmek için öyle yaşamın ortasında kalmayı arzulayın.
41. Dünyevi cennet insanların günahı yoluyla cehenneme dönüştüğü için onların utanç lekelerini
yıkamaları ve böylece hayatlarına eski orijinal temizliğini geri vermeleri gereklidir. (307, 26 – 27)
42. İnayet yaşamına ölü olanları elçi olarak yollamayacağım, çünkü onların verecek hiç bir şeyleri
olmayacak. Bu misyonu kalplerini bencillikten arıtmamış olan kişilere emanet etmeyeceğim.
43. Sözlerimin elçisi sadece basit varlığıyla barışımı kalplerde hissettirebilen bir öğrenci olmalıdır. O
hayatın en zor anlarında bile insanları teselli edebilme yeteneğine sahip olmalıdır ve onun sözleri
ruhun veya aklın karanlığını dağıtan ışık yaymalıdır. (323, 60 – 61)

Sözün Yayılmasında Doğru Davranış
44. Bu kutsal tohumu yaymak için benim yeni öğrencilerimin birçok yolları ve yöntemleri olacak,
fakat alçakgönüllülüğü ve sadeliği asla unutmayın, çünkü ben size öyle geldim ve ayni şekilde
kalplere, evlere ve milletlere yaklaşasınız. Eğer öyle gelirseniz, ruhsal bir mesajın elçisi olarak kabul
edileceksiniz ve mücadeleniz gerçek ruhta gelişmenin, yenilenmenin ve kardeşliğin meyvelerini
verecek. (82, 66)
45. İnsanlar arasında ne yapmanız gerektiğini bilmek istiyorsanız, sözümü ilk defa duyduğunuzda,
size o andan itibaren yaptıklarıma bakmanız yeter.
46. Sizi affettim, sonsuz merhametle ve sevgiyle kabul ettim ve zahmetli günlük işinizden
dinlenmenizi sağladım. Sizin sosyal seviyenizle, konumunuzla veya sosyal tabakanızı
değerlendirmekle vakit harcamadım. Günahlarınızın cüzzamını temizledim ve özürlerinize şifa
getirdim.
47. Sizin kusurlarınıza hüküm vermede anlayışlı, hoşgörülü ve iyi niyetli davrandım. Diğer insanları
kurtarmakla kendinizi kurtarmayı muktedir kılan sevgi öğretimi size vermekle, sizi gerçek yaşama
geri getirdim.
48. Size sürüyle gelecek olan fiziksel ve ruhsal hastalarda onları uygulamak için her birinize
yaptığım bütün eylemlerimde en güzel örneği bulabilirsiniz.
49. Eğer bu halka konuşuyorsam, bütün insanlığa konuşuyorum. Göreviniz, yarın insanların
kalplerine yönelmektir ve onlara (günahlarından) arınma eylemini tamamlayacak olan sözlerimi
kardeşçe bildirmenizdir. (258, 21 – 24)
50. Alçakgönüllü olmalısınız. İnsanlar sizi incittiği zaman, etkilenmemelisiniz. Uysal olun. İnsanlar
sizi aşağılayacaklar ve acı çektirecekler. Ama benim mesajım olan sözünüzü ruhlarından
defedemeyecekler. Onun için size diyorum: Eğer bazı insanlar sizin çağrınız karşısında
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vurdumduymaz ve sağır kalırlarsa, onun yerine diğer insanlar uzun uykularından uyanacaklar ve
ilerlemek ve hayatlarını yenilenme ve (Tanrı’ya) dönüş yoluna koyulacaklar.
51. Cesaret, iman ve güçle tedbir alın öyle ki, mücadele edebilesiniz. Fakat sizi uyarıyorum:
İnsanlarla konuştuğunuz zaman, onlardan birisi iyi giyimli olduğu veya prens, efendi veya bakan
diye insanlar ona hitap ettiği için, gözünüzün korkmasına izin vermeyin.
52. Dünyanın efendi diye adlandırdığı insanlara karşı sesini yükselten Pavlus ve Petrus´tan örnek
alın. Onlar büyük ruhluydular ve buna rağmen hiç kimseye karşı efendiymiş gibi böbürlenmediler;
daha ziyade hizmetkâr olduklarını beyan ettiler. Onlardan örnek alın ve hakikatime eylemlerinizin
sevgisiyle şahitlik edin. (131, 60 – 62)
53. İnsanları incitmek için sözümü kılıç olarak veya aşağılamak için asa olarak kullanan kişi kendisini
öğrencim diye adlandıramayacağına da işaret ediyorum. Ayni şekilde, bu öğreti hakkında
konuştuğu zaman, heyecanlanan ve soğukkanlılığını kaybeden kişi buna dâhildir, çünkü onun iman
tohumunun ekilmesine faydası olmayacak.
54. Hazırlıklı öğrenci, imanında, kanaatlerinin en kutsalının saldırıya uğradığını gördüğü anda, sakin
kalmasını bilen kişidir, çünkü o fırtınada bir deniz feneri gibi olacak (92, 9 – 10)
55. Eğer bir günahkârı iyiliğe geri dönmesi için uyarmak isterseniz, eğer o geri dönmezse, onu
yargımla, doğa güçleriyle veya acılarla tehdit etmekle yapmayın, çünkü onda öğretime karşı
antipati uyandırmış olursunuz. Ona bütün sevgi, merhamet ve af olan gerçek Tanrı’yı gösterin.
(243, 36)
56. İnsanların alayları tarafından kendinizi incinmiş hissetmeyin, çünkü onu yapan kişinin
bilgisizliğinden hakikati görmeyi beceremediği için yaptığının bilincinde olun. Dengeyi sizi
keşfetmek için gelen insanlarda bulacaksınız ve gerçek öğrencilerimin saçtığı iç huzura
şaşakalacaklar.
57. Kendi dini fanatizmlerinin putperestleriyle asla alay etmeyin. Çünkü onlar beni maddi bir
şekilde arasalar da, bana o maddi şeylerde hürmet ediyorlar.
58. İnsanların yanılgılarına onların yok olmasını sağlamak için işaret etmeniz gerekmez. Daha
ziyade bununla onları öfkelendirirsiniz ve fanatizmlerini daha da güçlendirirsiniz. İnsanların
yanılgılarını hakikatin ışığına çıkarmak için öğretimi gereken ruhaniyetle hayatta uygulamanız
yeter.
59. Eğer insanlığın yakında sözlerimin ruhsal anlamını fark etmesini ve ona gerçek hürmeti
göstermeyi öğrenmesini, hem de her insanda ruhsal ve dünyevi kardeşinde Tanrı’yı tanımasını
istiyorsanız, siz çok sabır, büyük merhamet ve gerçek sevgi göstermek zorundasınız. (312, 20 – 22)
60. Cahillerin veya körü körüne inananların gözündeki bağı onlara zarar vermeden, onları
incitmeden veya yaralamadan alabileceğimi size ispat ettim. Sizin de böyle davranmanızı istiyorum.
Ben size kendinizde sevginin, affın, sabrın ve hoşgörünün sertlikten, lanetten ve şiddetten daha
güçlü olduğunu ispat ettim. (172, 63)
61. Bir kez daha izimden gidin diye iz bırakıyorum. Eğer insanlara Sevindirici Haber´i vermek
istiyorsanız insanları ararken, onların sizi dinlemesi için yalvarmayın. Görevinizi onurla taşıyın ve
size inananlar onlardan öğrencilerim yapmak için seçtiklerim olacaklar. (10, 50)
Sözün Beyanının Doğru Şekli
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62. Size sözümü caddelerde ve meydanlarda bildirin diye vermedim. Jesus bunu yaptı, ama O her
türlü soruya yanıt vermeyi ve O´nu sınamaya çalışanları sınavdan geçirmesini biliyordu.
63. Siz küçük ve zayıfsınız, ondan dolayı insanların öfkelenmesine yol açmayın. Dikkati kendinize
çekmeye çalışmayın, önemli bir şeyiniz olmadığını düşünün. İnsanlara onların hepsinin
yanıldıklarını ve sadece sizin hakikati bildiğinizi ispat etmeye çalışmayın; çünkü bu yolla
tohumunuzla iyi bir şeye ulaşamayacaksınız.
64. Eğer ruhen ve ahlâken gelişmiş olmak istiyorsanız, ayni yanılgıya düşmemek için insanların
hatalarını yargılamayın. Mükemmellikte kusurlarınızı düzeltin ve Ustanız Jesus’a alçakgönüllülükle
dua edin öyle ki, O size uysallığıyla ilham versin ve O´nun size verdiği asla iyiliklerinizi yaymama
nasihatini hatırlayın. Böylece sol eliniz sağ elinizin ne yaptığını asla bilmesin.
65. Benim öğretim hakkında konuşmak için insanları aramanız gereksiz olduğunu da size
söylüyorum; çünkü merhametim sizin yardımınıza ihtiyacı olanları size yollayacak.
66. Fakat insanlara sevgi eyleminde bulunmak için kanunumu yerine getirmeyi hissettiğiniz
anlarda, yakınınızda hiçbir yoksul yoksa, ondan dolayı üzülmeyin ve sözlerimden şüphelenmeyin. O
an, yakında olmayan kardeşleriniz için dua etme saati olacak, eğer gerçekten imanınız varsa, onlar
merhametimi alacaklar.
67. Kardeşlerinizden daha çok bilgi sahibi olmaya çabalamayın. Hepinizin gelişmenize göre idrake
ulaşacağınızı anlayın. Eğer size hak etmeden ışığımı verseydim, kendinizi büyük görürdünüz,
kibrinizle kötüleşirdiniz ve bilgeliğiniz sahte olurdu.
68. Sizi alçakgönüllü görmek istiyorum. Fakat önümde alçakgönüllü olmak için diğer insanlara karşı
da alçakgönüllü olduğunuzu göstermelisiniz.
69. Öğrenciler, sevgi ve bilgelik asla ayrı değildir, birisi öbürünün bir parçasıdır. Bazıları bu iki
erdemi birbirinden ayırmayı nasıl amaçlarlar? İkisi de öğretimin tüm idrakine ulaşmak için size
kutsal yerin kapısını açmayı sağlayan anahtardır.
70. Size söyledim: Çok arkadaşa sahip olmak istiyor musunuz? O zaman iyilikten, samimiyetten,
sabırdan ve merhametten faydalanın. Çünkü sadece bu erdemlerin yardımıyla ruhunuz
çevrenizdeki insanların yolunda parlayabilecek, çünkü onlar direkt sevginin ifadesidir. Çünkü ruh
özünün içinde tanrısal kıvılcım olan sevgiyi içerir ve Tanrı sevgidir. (30, 29 – 36)
71. Şimdi diğer ülkelerde görevlerini elçi ve peygamber olarak yerine getirecek olanlara
konuşuyorum öyle ki, onlar onlara emanet ettiğim görevleriyle övünmesinler. Onlar dinlere ve
inançlara saldırmasınlar.
72. Diğer insanlar ise öğretimi yaymak için size yardım ettiklerini bilmeden, bilincinde olmadan size
karşı öfkelenecekler. Böylece onlar birçok insanın merakını uyandıracaklar ve o meraklılar bundan
sonra imanlı olacaklar. (135, 28)
73. Eğer size benim tanrısal mesajımın demirini atıyorsam, o kardeşçe bir mesaj olmalıdır. Fakat
onun bu insanlığın materyalist kalbini duygulandırıp etkilemesi için size beyan ettiğim hakikatin
damgasına sahip olması gereklidir. Eğer bir şey gizli tutarsanız, eğer bir şey belli etmezseniz,
böylece benim vahyimin Üçüncü Devirde gerçek şahitliğini yapmadınız, böylelikle inanç
bulamayacaksınız. (172, 62)
6

74. Rastladığım insanlığın ahlaki ve ruhi geri kalmışlığı ne kadar da büyük! Bu devirde inayet ve
sözümün ışığını alanların sorumluluğu ne kadar da büyük!
75. Öğrenciler, usta olun, kalbinizden insan korkusunu atın, uyuşukluğu ve tembelliği defedin,
gerçekten göksel bir mesajın postacısı olduğunuzun farkına varın. Bu devirde vuku bulan bütün
olayları açıklayanlar, insanlığın unutmuş olduğu öğretimin prensiplerini göstermeye çabalamak
zorunda olanlar siz olacaksınız.
76. İnsanlara sözlerimi size söylediğim gibi tekrar etmeyin. Onları açıklayabilmek için kendinizi
yetiştirin. Hünerli konuşmalarınızla insanları etkilemek için sözler aramayın. Ruhun hakikatini en iyi
şekilde ifade eden sade bir dille konuşun. (189, 11 – 12)
77. Yeni öğrenciler, bu hakikat hakkında konuştuğunuz zaman, yorulmak bilmez birisi olun.
Sözümden korkudan bahsetmeyen pratiksiz ağızlar, kararınız anında onu açın. Benim adıma
söylenen bir tek söz, bir günahkâr kurtarabilir, uçurumları kapatabilir ve kötülükte inat edenleri
yollarında durdurabilir. Sözümün sahip olduğu gücü biliyor musunuz? Yetkinizin gücünü biliyor
musunuz?
78. Örnek eylemler yoluyla konuşun ve size emanet ettiğim eserimin her parçası için sizden
beklentileri yerine getirmiş olacaksınız. Gerisini ben yapacağım. (269, 6)
79. Eğer diğer insanların Christus´un adını ve sözlerini insanlara öğretirken görürseniz, onları hor
görmeyin. Çünkü benim (ikinci) gelişimin size “İkinci Devirde” verdiğim sözlerimin bütün dünyaya
yayılmış olduğu anda, olacağı yazılıdır.
80. Fakat dünyada hâlâ o mesajları almamış yerler olduğunu size söylüyorum. O milletler, önce
Kurtarıcı Mesih Christus´un size sözleriyle ve kanıyla verdiği tanrısal sevgi tohumunu almadan,
bugünkü çok derin ruhi öğretiye (3. Antlaşma’nın öğretisi) nasıl ulaşabilirler? (288, 44)
81. Eğer hakikati bir kere kavradığınız ve hissettiğiniz zaman, ruhun Usta Jesus´un adımlarının
izinden gitmesinin ne kadar kolay olduğunu ve hatta en zor sınavlarda bile göreceksiniz. Mümkün
olanı yapın, çünkü ben sizden yapabileceğinizden daha fazlasını istemeyeceğim. O zaman yeni
nesiller için yolu açmış olarak bırakacaksınız.
82. Çocukları ısrarla size tavsiye ediyorum ve onları doğru yola yönlendirme görevini veriyorum.
Onları toplayıp onlara sevgi ve istekle benden bahsedin.
83. Sefalet ve kötü alışkanlık altında yitik olarak yaşayan hor görülenlere gidin. Sözlerinize ruhsal
gücü vereceğim öyle ki, o sözler ağzınızdan çıktığı anda, bu yol onlara kurtuluş getirsin.
84. Bilmeyenlere Gerçek Yaşamın Kitabı’nı (Meksika´da verilen 1866 – 1950 yılına kadar verilen
vahiyler) açın öyle ki, onların ruhları uyansın ve Kutsal Ruh´un vahiylerini incelerken büyüsün.
Ustanız Jesus´a benzeyin ve (o zaman) sizi dinleyecekler. (64, 70)
85. Yolu bulmuş olanların o vahiyleri kolay anlaşılır şekilde öğretmelerini ve o yolu insanlara kolay
yapmalarını ve birçok insanın insanların beni aramalarını ve bana gelmemelerini engelledikleri gibi,
tökezleme taşları döşememelerini istiyorum. (299, 34)
86. Siz spiritüalistlere insanlık ve Tanrı arasına yığılmış bariyeri yıkma görevini veriyorum – yanlış
inançtan, maddeleşmeden ve gereksiz ibadetlerden ötürü Ebedi olana sadece görünüşte imandan
oluşan bariyer.
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87. Halk, sana insanların kendilerini putperestlik ve pagan kültüründen çok uzakta sanmalarına
rağmen, hâlâ taptığı altın buzağıdan putu tabanından devirme görevini veriyorum. (255, 54 – 55)
88. Sanki bu öğretiler bilgisizlik, yanıltma ve dolandırıcılığa dayanıyormuş gibi, insanların spritüal
öğretiler hakkında aldıkları yanlış izlenimleri yok edin. Bütün öğretimi halisliği ve asilliğiyle gösterin
öyle ki, insanlar ruhun özgürlüğünü çaldıkları ve onların ruhaniyeti düşünmeyi engelleyen
bilgisizliği, fanatizmi ve taş kalpliliği ortadan kaldırsınlar. (287, 42)
89. Bu vahiyleri almış olan siz, benim insanlığa insan aklı yoluyla verdiğim yeni beyanlarımı
bildirmek için seçildiniz. Bu tanıklığı siz yapmazsanız, kim yapsın?
90. Dinlerde yüksek makam sahipleri veya din adamlarının insanlığa bu Sevindirici Haber´i
getireceğini bekliyorsanız, yanılıyorsunuz. Çünkü size doğrusunu söyleyeyim, onlar beni görmüş
bile olsalardı, insanlığa: “Bakın, Christus orada, O´na gidin!” diye ağızlarını açmazlardı. (92, 13)
91. Size sözünü ettiğim zamanın beklentisiyle, o zaman geldiği anda kalkıp insanlara: “ Şimdi
gözlerinizin önünde olan çoktan önceden bildirildi” diye, uyumayın.
92. Hayır, halk, onları önceden beyan etmen mutlaka gereklidir. Size önceden söylediğim ve vaat
ettiklerimi önceden bildirmen ve bütün her şeyin gerçekleşmesi için yolları açman kaçınılmazdır. O
zaman dünyada ruhen gelişmenin yol hazırlayıcıları olarak görevinizi yapmış olacaksınız.
93. Dünyada mucizeler görünmeye başladığı anda ve Rab´bin Ruhu size hiç görülmemiş olaylar
yoluyla konuşunca ve insan ruhu hiç tahmin edilmemiş yetenekler ve beceriler göstermeye
başladığı anda, bütün dinlerin, teorilerin, normların, müesseselerin ve bilimlerin sarsıldığını
göreceksiniz ve o zaman insanlık alçakgönüllülükle görünüşte acayip bir öğretiyi öğretenlerin haklı
olduğunu itiraf edecek, çünkü onların sözleri gerçekleştiği anda tasdik edilecek.
94. O zaman dünyanın milletleri ruhi talimatlara ilgi duyduğunu, teologlar Christus´un öğretilerini
O´nun yeni vahiyleriyle kıyasladığını göreceksiniz. Ve ruhaniyete karşı hep umursamaz kalmış
kişilerin hevesle geçmiş ve bu devrin vahiylerini öğrenmeye ilgi duyduklarını göreceksiniz. (216, 16
– 17)

Fiziksel ve Ruhen Acı Çekenleri Teselli Etme ve Şifa Verme Görevi
95. Seçkinlerime büyük yetenekler emanet ettim. O yeteneklerin birisi de şifa getirmektir – şifa
balsamı, bu yetenekle insanlığa en güzel görevi yerine getirebilmek, çünkü gezegeniniz acılarla hep
dolu gözyaşı vadisidir.
96. Bu yetenekle dileğime göre insanlara teselli vermek için önünüzde geniş bir alan vardır. Bu
balsamı özünüze, kalbinizin en ince tellerine koydum ve siz onda canlandınız, onun mucizeleri
karşısında boynunuz eğildi, insanların acıları karşısında kalbiniz yumuşadı ve hep merhametin
yolunda gittiniz.
97. Elinizde olmayan bu şifa balsamını hediye edin, çünkü o merhametli bakışlarla ve anlayışla
iletilir, iyi düşüncelerle diğer insanlara ulaşır ve şifalı öğütlere ve ışıklı sözlere dönüşür.
98. Şifa yeteneğinin sınırı yoktur. Sizin şifa iliklerinize kadar işlemiş olduğunu asla unutmayın. Fakat
bir sınavdan geçtiğiniz için acıların kurbanı olduysanız, o acıları bu şifa balsamıyla yok
edemiyorsanız, talimatlarımı unutmayın, acılarınızı unutun ve ıstırapları daha ağır olan diğer
insanları düşünün. O zaman kendinizde ve diğer insanlarda mucizeler göreceksiniz. (311, 18 – 19)
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99. Kalplerin içine bakmak ve orada gizli olanları, gizledikleri ve ihtiyaçları olan şeyleri bilebilmek
için ne kadar çok hazırlıklı olmanız gerekiyor!
100. Ben size ruhları beslemeyi, onlara şifa getirmeyi, ışık vermeyi ve gelişmesi için yolu göstermeyi
öğrettim.
101. Bunu duyan ve kalbinde saklayan kişi ruhun yönlendiricisi, doktor ve danışman olma gücüne
sahip olacak. Öyle insanın, ışığa ihtiyacı olanlar için sözlerinde barış ve teselli hediyesi olacak. (294,
3 – 4)
102. Size bir damla şifa balsamı veriyorum öyle ki, zulüm gördüğünüz zaman insanlara mucize
şifalar getirir. Çünkü büyük salgın hastalıklar esnasında, bilinmeyen ve bilim adamlarının bilmediği
hastalıklar yayıldığı anda, öğrencilerimin yetkisi kendisini göstersin.
103. Size paslanmış kilitleri açabileceğiniz bir anahtar emanet ediyorum; yani inatçı kalbi ve hatta
suçsuzları özgürlüğe kavuşturan ve suçluları kurtaran hapishane kapılarını açan bir anahtar.
104. Hep barış içinde ve bana güvenle, nereye giderseniz gidin, meleklerim yoluyla korunduğunuz
için, yaşayacaksınız. Melekler sizin görevleriniz kendi görevleri yapacaklar ve onlar size evlerde,
hastanelerde, hapishanelerde, düşmanlığın ve savaş alanlarında eşlik edecekler – benim
tohumumu ekmek için her nereye giderseniz gidin. (260, 37 – 38)
105. İnsanlar size gelecekler ve onların arasında bilim ve materyalizmin temsilcileri açıkgözlü
“Thomas” da incelemek için olacak ve bu sadece gözleriyle değil, elinin parmaklarıyla da dokunmak
için, çünkü o sadece bu yolla varlığıma ve insanlar arasında arka arkaya vuku bulacak olan ruhsal
olaylara inanabilir. Ve “Üçüncü Devrin Thomas’ı” şüphe ve materyalizmiyle sevgime yenik
düşebilmesi için o ruhsal olayların tanıklığını yapması gerekir. (319, 38)
106. Size ne zaman başlamanızın talimatını vereceğim; çünkü o büyük ve berrak bir işaretin olduğu
bir zaman olacak ki, siz, mücadele saatinin geldiğini olaylarla gösterecek olan ruhsal dünyanın ve
bu dünyanın çağrısını duyacaksınız. Ben size ruhtan ruha konuşacağım ve sizi yolda
yönlendireceğim.
107. Fakat sizin insanlara öğretmen olarak gitmeden önce, onlara doktor olarak gitmenizi
istiyorum. Siz onların acılarını dindirdiğiniz zaman, onlar sözümün berrak suyunun kaynağından
içebilirler. Önce yarayı, tümörü veya hastalığı arayın, sonra ruhlarıyla ilgilenmeniz için acılarına şifa
getirin.
108. “İkinci Devirde” Jesus´un insanlara gittiği gibi, insanlara gidin ve benim sözlerimin şifa
balsamını götürün. Fakat ah öğrenciler, o balsam neden ibarettir? Yoksa o kutsanmış, hastalara
şifaya dönüşen kaynakların suyu mu? Hayır, halk. Size sözünü ettiğim balsam kalbinizdedir. Onu
kıymetli bir esans olarak kalbinize koydum ve onun durmadan akması için sadece sevgi
muktedirdir.
109. Eğer siz o esansı herhangi bir hastaya dökmek istiyorsanız, şifa getiren elleriniz olmayacak,
bilakis sevgi, merhamet ve teselliden dolup taşan ruhunuz olacak. Düşüncelerinizi yönelttiğiniz
yerde mucize olacak.
110. Herkese teselli getirmek için doğanın özelliklerini ve elementlerini çeşitli yollarla
etkileyebilirsiniz. Fakat size şunu da söyleyeyim: Hastalıklardan korkmayın ve herkese sabırlı ve
merhametli olun.
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111. Cinlilere ve aklı şaşkınlara gelince, ayni şekilde onlara da şifa getirebilirsiniz, çünkü siz bu
yeteneğe sahipsiniz ve çaresizliğin ve unutulmuşluğun eline düşenlerin hepsine hizmet edin. Onları
cinlerden kurtarın ve imansızlara bu yetkinizi beyan edin. Karanlığın olduğu yere ışık getirmek, her
ırgatlığı, her haksızlığı kırmak ve Tanrısı´nı tanıması için bu dünyanın uyanmasını sağlamak ve
kendisini, kendi içini hakikatin idrakiyle görmek bu halkın en büyük görevlerinden biridir. (339, 39 –
41)

Bütün Dünyada Misyona Kalkış Zamanı
112. Dünya şu an kör olduğu için, hakikatin ışığını göremediği için ve kendi içinde seslenişimi
duyamadığı için dua edin ve ruhen ilerleyin. Çünkü şu anda sizi dinlemeyecekler, çünkü bütün
milletler yıkmakla ve kendilerini savunma hazırlıklarıyla meşguller.
113. Çaresizlik, nefret, terör ve acılar sınırlarına ulaşınca, insanlar da kör olmak zorundalar.
114. Bu da mesajımı onlara götürmek için uygun zaman değildir, çünkü o zaman çölde seslenen
birisi gibi olurdunuz ve hiç kimse sizi dikkate almazdı. (323, 27 – 29)
115. Ancak dünya bir kutuptan öbür kutba kadar musibetlere uğradığı zaman, bütün milletler,
sosyal müesseseler ve bütün evler köklerine kadar yargılandıkları zaman ve insanlık her utanç
lekesini temizledikten sonra, hazırlıklı olarak benim adımla öğretimi kardeşleriniz götürmek için
yola koyulun. (42, 54)
116. Zaman geldiği anda, çok sevgili millet, yola koyulasın ve insanlara benim kutsal sözlerimi
hissettiresin. Siz iyi öğrenciler olarak bütün dünyaya dağılacaksınız ve size bıraktığım bu yeni
Sevindirici Haber yayılacak. Altıncı mühürden çıkan ışık bu devrin insanlarını aydınlatacak ve
bununla gizemler açıklığa kavuşacaklar.
117. Öğretim bütün milletler tarafından kabul edilecek ve insanların keşfetmedikleri her şeyi
(İncil’in Vahiy bölümünde adı geçen) yedi mührün verdiği ışık yoluyla tanıyacaklar. Fakat siz
aldığınız bu talimatlardan bahsedin ve insanların kanunlarımı uygulamaları için talimat verin. (49,
43)
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