ÜÇÜNCÜ ANTLAŞMA Bölüm 61 – Jesus Christus´un Vahyi
Rab´bin Tembih ve Uyarıları
Teklifler ve Görevler
Tercüme: Jasmin
Rab şöyle diyor…
1. İsrail, sadece dünyaya karşı üstlendiğin sorumluluklarını yerine getirme. Tanrı’nın kanununu da
yerine getir; çünkü Baba´dan bir görev aldınız ve onun yerine getirilmesi, ciddi, yüce ve ruhen
olmalıdır.
2. Size öğretiyorum öyle ki, materyalizme sırtınızı çevirin ve fanatizmi ve putperestliği bırakın, insan
eliyle yapılmış olan maddi eşyalara tapmayın, ne de onlara ibadet edin. Kalbinizde putperestliğin,
fanatizmin ve sahte ibadetlerin köklerinin olmasını istemiyorum. Bana ulaşmayan kurbanlar
sunmayın; sadece sizin yenilenmenizi ve ruhaniyette gelişmenizi talep ediyorum.
3. Eski alışkanlıklarınız hususunda kendinizi yenileyin, geriye bakmayın ve vazgeçtiğiniz şeylere ve
artık yapmamanız gereken şeylere bakmayın. Yukarıya doğru gelişme yoluna koyulduğunuzu
kavrayın ve duraklamayın. Yol dardır ve o yolu iyi bilmelisiniz, çünkü yarın kardeşlerinizi o yola
yönlendirmek zorunda olacaksınız ve yolunuzu kaybetmenizi istemiyorum.
4. Ben size lütuf ve merhametimi yağdırmak için pişmanlığınızı ve iyi niyetinizi bekleyen sabırlı
Baba’yım. (23, 60 – 63)
5. Sözüm hep size iyiliği ve erdemi önerir: İnsanlar hakkında kötü konuşmamanızı ve onları
utandırıcı olaylara maruz bırakmamanızı, bulaşıcı hastalıklara yakalanmış olanları hor görmemenizi,
savaşlara teşvik etmemenizi, ahlakı çökerten ve kötü alışkanlıkları destekleyen utandırıcı işler
yapmamanızı, yaratılanları lanetlememenizi, başkalarının malını izinsiz almamanızı ve de batıl
inancı yaymamanızı önerir.
6. Hastaları ziyaret edin, sizi incitenleri affedin, erdemi koruyun ve iyi önderler olun ve beni ve
insanları sevin, çünkü bu iki kanunda benim bütün kanunum toplanmıştır.
7. Derslerimi öğrenin ve onları uygulamakla öğretin. Eğer öğrenmezseniz, o zaman benim
öğretimin vaazını nasıl vereceksiniz? Ve eğer öğrendiğinizi hissetmezseniz, o zaman nasıl benim iyi
elçim olarak öğreteceksiniz? (6, 25 – 26)
8. Halk, eğer ilerlemek istiyorsan, içindeki uyuşukluğu yen. Eğer büyük olmak istiyorsanız,
eylemlerinizde benim temel ilkelerimi uygulayın. Kendinizi tanımak istiyorsanız, sözlerim yoluyla
kendinizi keşfedin.
9. Sevgi, bilgelik, öğüt ve yardım sunan sözlerime ne kadar çok ihtiyacınız olduğunu anlayın. Ama
ayni zamanda size verdiklerimden kendinizi sorumlu hissedin, çünkü dünyada tek yoksul siz
değilsiniz. Bu talimatlara aç ve susuz olan pek çok insan vardır ve sevgimin mesajıyla onlara gitmek
için hazırlanmanız gerektiğini hatırlayın. (285, 50 – 51)
10. Bu halkın insanlığa olan sorumluluğu çok büyüktür. O halk gerçek ruhaniyette gelişmiş olmanın
örneğini vermelidir. O içten dini ibadet, hoşnut edici fedakârlık ve Tanrı’ya layık bir şekilde hürmet
sunma şeklini göstermelidir.

11. Kalbinizi açın ve orada vicdanınızın sesini dinleyin öyle ki, davranışlarınızı değerlendirip
talimatlarımı doğru bir şekilde yorumlayıp yorumlamadığınızı veya siz de mi öğretimin anlamını
yanlış anlayıp anlamadığınızın farkına varın. (280, 73)
12. Eğer öğretimi uygulamazsanız, anlamını yitirir.
13. Sevgili öğrenciler, kanunumun ve öğretimin amacı iyi olanı yapmak olduğunu ve onları
eylemlerinde uygulamadan sadece aklında ve ağzında tutan kişi görevine aykırı davranmış olur. (
269, 45)
14. Bu yaşamın tecrübesinin ışığını kalbinde taşıyan ve çeşitli zamanlarda dünyada yaşamış
olmanızın ruhunuzda bıraktığı gelişmenin ışığına sahip olan insanlar – neden ruhunuz faydasız olan
şeylerle meşguldür ve neden çoğu kez üzülmeye değmeyen şeylerden ötürü ağlıyorsunuz? Her
şeyde hakikati arayın, o her yolda, aydınlık ve gün ışığı gibi berraktır. (121, 48 – 49)
15. Unutmayın ve insanlarda uyandırdığınız iman hep sizin dürüst ve erdemli yaşamınıza
bağımlıdır. Yani eylemlerinizde öğrettiğiniz öğretinin tasdikini aramak için onlar sizi özel
hayatınızda inceleyip gözetleyecekler. (300, 57)
16. Söyleyin bana: Siz suç işlediğiniz zaman, sizi reddettim mi? Herhangi bir tökezleme sizi
alıkoyduğu anda, sizi bırakıp gittim mi, yarı yolda bıraktım mı? Acılar tarafından yenilerek
düştüğünüz anda, kendimi size öfkeli gösterdim mi?
17. Buna rağmen o kadar çok sevgiyle öğrencilerim dediğim kişiler insanları felakette yarı yolda
bırakıyorlar, doğru yoldan sapanı sevgiyle onları kendine çekmek ve düzelmesi için ona yardım
etmek yerine reddediyorlar. Ve bazen yargılamak onlara düşmese de, onların işine karışarak yargıç
oluyorlar.
18. Bu benim talimatlarıma uyar mı? Vicdanınız bana hayır diyor, çünkü kendinize iyice hüküm
vermenizi istiyorum öyle ki, duygularınızı hasta eden birçok pürüzleri törpüleyebilin ve öğrencim
olmaya başlayabilin. (268, 46)

İman, Ümit, Sevgi, Alçakgönüllülük ve Geleceğe Güven
19. Eğer alçakgönüllüyseniz, büyük olacaksınız. Büyüklük birçok insanın inandığı gibi kibirde ve
gururda yoktur. “Kalpten uysal ve alçakgönüllü olun” diye her zaman size söyledim.
20. Beni Baba olarak tanıyın, sevin, bedeniniz için sizi diğer insanlardan üstün yapan ne taht, ne de
şan arayın. Sadece insanlar arasında bir insan olun ve içinizde iyi niyet olsun. (47, 54)
21. Sizde “İkinci Devirde” bana gelen hastaların, özürlülerin, körlerin ve şifa bulamayan kadının
gösterdiği imanı görmek istiyorum. Kendimi sevilen bir Baba olarak, imrenilen bir doktor olarak ve
sözü dinlenen bir Usta olarak hissetmek istiyorum. (6, 46)
22. Ne imanda, ne de ümitte zayıf olun. Bu hayat gezisinin sonu geleceğini hep göz önünde
bulundurun. Kaynağınızın bende olduğunu ve hedefinizin de ayni şekilde bende olacağını
unutmayın ve bu hedef sonsuzluktur, çünkü ruhun ölümü yoktur.
23. Çabalamanızın amacı sonsuzluk olsun ve hayatın iniş ve yokuşlarında cesaretinizi kaybetmeyin.
Bu dünyadaki yaşamınızın son reenkarnasyon olup olmadığını biliyor musunuz? Bugün sahip
olduğunuz bu bedende benim adaletime karşı yüklediğiniz bütün borçları ödediğinizi kim
söyleyebilir? Onun için size söylüyorum: Zamandan faydalanın, fakat düşüncesiz davranmayın.

Acılarınızı imanla ve teslimiyetle kabul ederseniz ve (acıların) kâsesini sabırla boşaltırsanız – size
doğrusunu söyleyeyim, hak ettikleriniz verimsiz olmayacak.
24. Ruhunuzun hep ilerlemesini sağlayın öyle ki, mükemmelleşmede asla ve asla durmayın. (95, 4 –
6)
25. Kardeşleriniz olan Baba’nın çocuklarını sevmekle, Baba için yaşayın ve ölümsüzlüğe
ulaşacaksınız. Eğer bencilliğin eline düşerseniz ve bencilliğinizle kendinizi izole ederseniz, geride
bıraktığınız tohum ve hatıranız çok zor uzun ömürlü olacak.
26. Kalpten uysal ve alçakgönüllü olun ve hep lütfumla dolacaksınız. (256, 72 – 73)
27. Sizin için belirlenmiş olan hedef çok büyüktür! Fakat kendinize kötü belirtilerin egemen
olmasına izin vermeyin, yaklaşan acı günlerin insanların uyanması ve arınması için gerekli olduğunu
düşüncesiyle daha ziyade cesaret ve ümit dolu olun. Bunlar olmadan ruhta gelişmenin zaferli
zamanını göremeyeceksiniz.
28. Aksiliklere aldırmamayı öğrenin, moralsizliğin kalbinize egemen olmasına izin vermeyin ve
sağlığınıza dikkat edin. Benden bahsetmekle ve iman ve ümidi tutuşturan öğretimi göstermekle
kardeşlerinizin kalbini canlandırın.
29. Birçok insanın nasıl da morali bozuk olarak yaşadığına bakın. Onlar kendilerinin hayat
mücadelesinde yenilmesine izin veren insanlardır. Onların ne kadar erken yaşlandıklarına ve saçları
ağardığına bakın, yüzleri solgun ve bakışları melankolik. Fakat güçlü olması gerekenler zayıf ise,
genç yaştakiler solacaklar ve çocuklar çevrelerinde sadece sıkıntı görecekler.
30. Sen, halk, o geçici olmasına rağmen, tadını çıkarmanıza izin verilen kalbini sağlıklı neşeden
mahrum bırakma. Yavan ekmeğinizi barışla yiyin ve size doğrusunu söyleyeyim, siz onu daha nefis
ve değerli bulacaksınız.
31. Sizden istediğimin geleceğe güven, iman, iyimserlik, iç huzur ve güç olduğunu sözlerimden
anlayın ve kederler ve sıkıntılara rağmen, kalbinizde acılık olmasın. Eğer kalbiniz acılar, dertler veya
hoşnutsuzlukla dolu olsaydı, hangi sevecenliği veya neşeyi ihtiyacı olanlara verebilirdiniz?
32. Tam hayat sınavlarınızda yükseliş, iman ve alçakgönüllülüğün en güzel örneğini gösterin.
33. Her kim hayatına bu ruhaniyeti vermeye muktedirse, hep barışı hisseder ve hatta uyurken bile,
uykusu sakin ve dinlendiricidir ve onun ruhu onunla beslendiği ve bedene de verdiği öbür
dünyadan tanrısal kuvveti almak için kendisini bedenden çözmek için kullanır. (292, 45 – 51)

Dua, Öğrenim, Tetikte Olmak, Yenilenme ve Ruhen Gelişme
34. Sevgili öğrenciler, size bir kez daha söylüyorum: Nöbet tutun ve dua edin, çünkü beden zayıftır
ve o zayıflıklarıyla ruhu doğru yoldan saptırabilir.
35. Nöbet tutmaktan anlayan ruh, Rab´bin ona çizdiği yoldan asla sapmaz ve o gelişmesine
ulaşıncaya dek, mirasını ve yeteneğini kullanmasını bilir.
36. Böyle insan, tetikli olarak yaşadığı ve asla bedenin ona egemen olmasına izin vermediği için
sınavlarını geçecek. Nöbet tutan ve dua eden kişi hep zaferle hayat krizlerinden çıkacak ve hayat
yolunda sağlam adımlarla yürüyecek.

37. Dua etmeyi ve nöbet tutmayı unutan kişinin davranışı ne kadar da farklıdır! Gönüllü olarak
kendisini insanların içine koyduğum en iyi silahlarla savunmaktan vazgeçer ki, o silahlar iman, sevgi
ve bilginin ışığıdır. Sezgi, vicdan ve rüya yoluyla ona konuşan içindeki sesi duymayan o kişidir. Ama
onun kalbi ve aklı bu dilden anlamaz ve kendi ruhunun mesajına inanmaz. (278, 1 – 3)
38. Şaşkın ruhlara, dünyaya bağlı olan ruhlara ve mezarda kendisini bedenden çözememiş olan
ruhlara ve ölülere yanlış yere yastan ötürü bu dünyada tutulan, acı çeken ve ağlayan ruhlara dua
edin.
39. Kalbinize kötülüğü ekenleri affedin ve onları artık yargılamayın. Eğer gözleriniz onların diz
çökerek af dilediklerini görebilseydi, onlara o kadar adaletsiz olmazdınız. Onların sonsuzluğa
yükselmesine yardım edin, sevgi dolu düşüncelerinizle onların (sonsuzluğa doğru) yükselmesini
sağlayın ve onların artık bu dünyaya ait olmadığını anlayın. (107, 15)
40. Ruhunuzun gelişmesi için yeteri kadar hak kazandığınızı düşünerek ilk eylemlerinizle
yetinmeyin. Fakat her gün yeni dersleri öğrenmeniz ve daha büyük vahiyleri keşfetmeniz için
eserlerimi öğrenmek amacıyla biraz zaman ayırın.
41. Meraklı öğrenci hep sorularına yanıtı duyacak ve sınav anlarında hep benim Baba olarak
öğütlerimi duyacak.
42. İlerlemiş olan öğrenci insanlar için bir sevgi kaynağı olacak, o kendisini gerçekten Babası
tarafından mirasla donanmış hissedecek ve büyük ruhi misyonunu yerine getirmek için yola
koyulma zamanını fark edecek. (280, 40 – 42)
43. Ne kadar çok kendinizi mükemmelleştirirseniz, hedefi o kadar yakın göreceksiniz.
Kurtuluşunuzdan sadece bir adım uzak olup olmadığınızı veya uzun bir yol kat etmek zorunda olup
olmadığınızı bilmiyorsunuz. Tanrısal ruhun sesi olan bu sözlerin size gönüllü ve itaatkâr bir şekilde
önderlik etmesini sağlayın.
44. Kanunuma karşı gelmekten ve tekrar tekrar ayni hatayı yapmaktan kaçının. Islaha davet olan
bu çağrıma – Babanız’ın size yönelttiği ricaya – sıkı sıkıya sarılın, çünkü sizin dünyada boşuna
yaşadığınızı ve bundan sonra kendi itaatsizliğinize ağladığınızı görmek istemiyorum. (322, 60)
45. İnsanların dedikodusundan ve yargılarından korkmayın, Tanrınız´ın yargısından korkun. Hâkim
olarak amansız olduğumu size söylediğimi hatırlayın. Baba olarak, Tanrı olarak hep beni arayın öyle
ki, hayat yolunuzda hiçbir şeyiniz eksik olmasın. (344, 31)
46. Size sürpriz olmasını önleyin, halkım. Hep nöbette yaşayın ve sadık nöbetçiler olun. Kendi
kardeşlerinizin yanılgıda olduğunuza ikna etmek için size söylediği sözlerden korkmayın.
47. Bu dünya görüşlerinin şaşkınlığının, inançların ve dinlerin birbirlerine karşı olduğu zor
zamanlarda metanetli olun, çünkü benim davama sadık “askerlere” büyük ödüller vereceğim.
48. Benim eserime çok değer verdiğiniz gibi, bütün insanlara ayni şekilde değer verin ve size
yeniden bırakacağım talimatıma işaret edin. Eğer insanlar sizinle alay ederlerse, bırakın alay
etsinler; çünkü Kutsal Ruhum´un ışığı onlara ulaşacak ve o zaman kalpleri pişmanlık içinde olacak.
(336, 18)
49. Ey öğrenciler, durmayın! Size hep söylediğim gibi adımlarınız iyiliğin ve ilerlemenin yolunda
sağlam kalsın, çünkü sadece iyiliğin insanlara faydası olacağı ve sadece erdem ve hakikati savaş ve
tartışma yolunda muhafaza edeceğiniz zamanlar geliyor.

50. Dolandırıcılığın yıkılacağı, sahtekârlık, ikiyüzlülük, bencillik ve her kötü tohumun ağır
musibetler, devrimler ve darbeler yoluyla sona ereceği günler yaklaşıyor.
51. Onun için Usta Jesus şöyle diyor: Hep iyilikte daha güçlü olun! Halkım, yaptığın iyilik için kötü
bir karşılık alamayacağının kanaatinde ol. Eğer bu dünyada yaptığınız iyilik için kötü bir meyve veya
kötü bir karşılık alırsanız, bu meyve geçicidir, nihayet bir meyve değildir diye doğrusu size
söylüyorum. İnsan hasat edinceye dek, sebatlı olmalıdır. (332, 31)

Vahiyleri Almış Olan Cemaatlere Yönelik Uyarılar
(…ayni şekilde bütün okurlara ve izleyicilere - Theo)
52. Sözümü kendi keyfine göre yorumlayanın vay haline, çünkü o bana hesap vermek zorunda
kalacak.
53. Dünyada birçok insan, Baba´nın Sevgi eserinin elemanı olarak sorumluluğunun bilincinde
olmadan, hakikati sahteleştirmeye adadı.
54. Yaşadıkları olayların anlamını bilmedikleri için birçok insanın bilmediği bu Yargı Zaman’ında
yargı her ruhtadır ve o ruhun dünyada haccı esnasında sevgi kanununun içinde ve dışında ondan
hesap sorar.
55. Her kim ilham yoluyla verilmiş olan vahiylerimin anlamını bu yazılarda değiştirirse, benim
önümde sorumlu olacak.
56. Ondan dolayı dürüst hareket edin, çünkü bu talimatlar detaylı talimatlar bekleyen çocuklarıma
– onlar ister bu dünyada olsun, isterse öbür dünyada – sevgi vasiyetidir. (20, 12 – 14)
57. İsrail, sende yalan görmek istemiyorum, çünkü bu günün birinde keşfedilecek ve sonra dünya:
“Bunlar Usta’nın öğrencileri mi? Onlar sahte öğrenciler ise, o zaman onların arasında yaşayan
onlara yalan öğreten Usta da sahteydi” diyecek. (344, 10)
58. İnsanların acılarını dindirmek için ve ruhlarını duayla yükseltmeden uzun zaman kalan
insanlara, Tanrı’ya hakaret edenlere dua etmeyi öğretmek için görevlendirildiniz.
59. Fakat her gün daha çok ruhta gelişmelisiniz ve kendinizi maddeleşmeden özgür kılmalısınız.
60. Çünkü çılgın spiritülalist olmanızı istemiyorum, hayır. Benim gözümde fanatizm iğrençtir ve
aranızda yok etmek istediğim odur. Vicdanınız her şeyle nasıl ahenk içinde yaşamanız gerektiğini
size söyleyecek. (344, 17 – 18)
61. Halk, duy beni, öğrenciler duyun beni: Size şu an ışık veriyorum ve karanlığın zincirlerinden ve
bağlarından kurtarıyorum. Fakat bu eserden bir din daha yapma yetkisi vermiyorum, ne de sizin
onu alıştığınız gibi resimlerle ve ritüellerle doldurmanızı istiyorum – hayır!
62. Size getirdiğim özgürlüğün neden ibaret olduğunu kavrayın öyle ki, onun yerine yeni bir
fanatizm koymayın.
63. Aklınız ve onunla birlikte ruhunuzun gelişmesinin durdurulduğunun hâlâ bilincine vardınız mı?
Sizi onlardan özgür kıldığım tufanı ve atalarınızdan miras aldığınız sahte korku ve önyargıları
hatırlamıyor musunuz öyle ki, hakikati gerçekte olduğu gibi görün ve ışığı alabilin? (297, 20 – 21)
64. Ekicilerimin tohumlarının beklentisiyle toprak nemli ve kabul etmeye hazır olacak ve burada bir
kere ekicilerin sorumluluğunu düşünmeniz uygundur. Eğer bu halk, insanlık fanatizmden ve

duyuları kandıran ibadetten kurtulduktan sonra, yeni bir putperestlikle gelirse, doğru mu olur?
Hayır, sevgili elçiler ve öğrenciler. Ondan dolayı yolunuzda her adımda dersler ve sınavlar vardır.
(292, 44)

1950 Yılından Sonra Sahte “Christus Beyanlarının “ Devamı Hakkında Uyarı
-Rab şöyle diyor…
65. Ben, Tanrınız tarafından belirlenen günden sonra, sözlerimi artık duymayacaksınız. Ama o
sözler vicdanınızda, kalbinizde ve kitaplarda yazılı olacaklar.
66. Her kim o tarihten sonra kendisini “Tanrı’nın konuşucusu” olarak ortaya çıkıp ışınımı çağırırsa, o
başına getirdiği yargıyı bilmiyor.
67. Sizi uyarıyorum öyle ki, sahte peygamberlere, sahte konuşuculara ve sahte Christuslar´a kulak
vermeyin. Sizi uyandırıyorum öyle ki, zamanında şaşkınlıktan sakının ve karanlığın ruhlarının
aranıza girmesini önleyin. Nöbet tutun, çünkü eğer hazırlıklı değilseniz, bu talimatlar hakkında
bana hesap vermek zorunda kalacaksınız. (229, 40 – 41)
68. Bu sizinle bu şekilde beraber olduğum son zaman dönemidir. Ona inanın ve sözümü fiziksel
(maddi) bir şekilde duyabilir hale getirmek için ve insan olarak bile bu dünyaya geri
dönmeyeceğime de inanın.
69. Tedbirli olun, çünkü geri geldiğimi, Christus´un dünyaya geri geldiğini iddia eden insanlardan
size söylentiler kulağınıza gelecek. O zaman siz bana sadık kalın ve kanaatle: “Rab ruhen bütün
çocuklarının yanındadır!” deyin.
70. Şayet uyursanız ve ruhen gelişmezseniz, sözlerimi geri çektiğimi (artık konuşmadığımı) inkâr
edeceksiniz ve ışınımın insan kitlelerine geldiğine yemin eden ve “Bırakın, bizimle konuşmaya
devam edeceğini vaat edene rica edelim. O´na bizi duysun diye şarkılar ve övgüler sunalım” diye
Tanrı’ya hakaret edenlerden ve itaatsizlerden birisi olacaksınız.
71. Fakat size doğrusunu söyleyeyim: Işınım insan zekâsına geri dönmeyecek, çünkü sizin
aptallığınızı desteklemeyeceğim.
72. Sahte ışığın (şeytanın) sözleri sizi yanıltmasıyla elinize ne geçerdi? Kalbiniz bunu istemiyor mu?
O zaman o sınava hazırlanın ve itaat ve alçakgönüllülüğünüze benim ilhamımın ışığı düşecek.
73. Eğer 1950 yılından önce bu cemaatlerin bir halk olarak birleşmesi gerçekleşmezse, yakında
şaşkınlık hâkim olacağını size önceden bildiriyorum, çünkü bazı kişiler Usta Jesus´un kendisini
beyan etmeye devam ettiğini iddia edecekler ve sonra o halkın vay haline! Bu tehlikeye henüz
önceden hissetmediniz mi?
74. Hâlâ aranızda kardeşliğin ve birliğin ruhu uyanmadı ve sizi olayların birleştireceğini
bekliyorsunuz. Fakat siz bunu beklerseniz, onun yerine salgın hastalıkların, kargaşalığın, savaşların
ve doğa güçlerinin yargısını, dünyada barışın egemen olduğu hiçbir yer kalmayıncaya dek – ne
yeryüzünde, ne yeraltında, ne denizlerde, ne de havada – göreceksiniz. (146, 24 – 26)
75. Hazırlıklı olun, o zaman toplandığınız zaman hep – ister cemaat odalarında, evlerinizde veya
dışarda doğada – toplantılarınızda benim ruhen varlığımı hissedeceksiniz.
76. Ama nöbet tutun, çünkü Baba´yla direkt konuştuklarını her tarafa yayan ve sahte talimatları ve
ilhamları aktaran sahte öğrenciler de ortaya çıkacaklar.

77. Ben size hakikati sahtekârlıktan ayırmayı, ağacı meyvesinden tanımayı öğrettim. (260, 65 – 66)
78. Birçok spiritüalizmlerin ortaya çıkacağı zamanın geleceğini önceden bildirdim ve kimde hakikat,
kimde sahtekârlık olduğunu keşfetmeniz için eğitilmiş olmanız gerektiğini söyledim.
79. Benim olduğu iddia edilen sahte vahiylerin meydana çıkmasını göreceksiniz; Tanrı’nın
elçilerinin dünyaya getirdiği söylentileri; yedi mühür adındaki tarikatları ve birçok karmaşık ve iki
anlamlı öğretileri.
80. Bütün bunlar insanların hazırladığı büyük ruhsal şaşkınlığın sonucu olacak. Fakat tedirgin
olmayın; nöbet tutarak ve dua ederek yaşamayı sağlayın, o zaman ruhi şaşkınlığın etkisi altında
kalmayacaksınız, çünkü benim sözüm en büyük karanlık anlarında size benim kristal gibi berrak
sonsuz hakikatimi gösterecek. (252, 15 – 17)

Kötü Huylar, İkiyüzlülük ve Kötü Alışkanlık
81. Kibir, çoğu kez yanıldıklarının bilincinde olmadan, bütün hakikatin idrakine ulaştıklarını,
kendisini bilgili, güçlü, hatasız, büyük ve kesin sananlarda yer etti.
82. Tam bu talimatların ışığında oluşmaya başlayan bu halkta yarın – kibrin getirdiği şaşkınlıkla –
insanların Christus´un yeniden insan olduğunu veya yeni Mesihler olduklarını yaymasını
istemiyorum.
83. Böyle davranışta bulunanlar benim bütün hakikatimi anladıklarını sanan insanlar olacaklar.
Aslında onlar Christus´un işaretlediği alçakgönüllülüğün yolundan uzak olanlardır.
84. Jesus´un dünyadaki hayatını inceleyin ve orada derin ve unutulmaz bir alçakgönüllülük öğretisi
bulacaksınız. (27, 3 – 6)
85. En ağır karakter hatalarından birisi ikiyüzlülüktür. Beni insanlarda sevmeye muktedir
olmadığınız sürece, yüksek sesle sevgiden bahsetmeyin.
86. Yahuda’nın öpücüğünü yargılayan birçok kişi, kardeşine sahte kardeşlik öpücüğü verdiklerinin
ve ona arkadan ihanet ettiklerinin farkına varmak istemiyorlar. Dar durumda kalanlara hizmet
ettiğini söyleyenlerin kaç tanesinin para karşılığında ışık, hakikat verdiklerini ve yardım yaptıklarını
görüyorum.
87. Birisi sorularıyla sizi korkuttuğu zaman, neden zayıf anındaki Petrus gibi davrandınız, beni inkâr
ettiniz ve beni bilmediğinizi bile iddia ettiniz? Neden insanların hükmünden korkuyorsunuz da,
benim hükmümden korkmuyorsunuz?
88. Fakat size doğrusunu söyleyeyim, Tanrı’nın adaleti ile günahlarınız arasına sizin için hep rica
eden göksel anneniz Maria’nın şefaati girer. (75, 34)
89. Hiç kimse insanların davranışlarını yargılamaya hakkı yoktur, çünkü eğer temiz (günahsız) olan
(Jesus) yargılamıyorsa, o zaman kalbinde utanç lekeleri taşıyanların yargılamaya neden hakkı
olsun?
90. Hep kardeşinizin tohumunu onda hata bulmak ümidiyle incelemeye niyetli olduğunuz için ve
sonra ona kendi tohumunuzu göstermek, onu hor görmek için kendi eserlerinizin daha temiz ve
daha mükemmel olduğunu söylemenizden ötürü, bunu söylüyorum.

91. Eylemlerinizi ölçmeyi bilen hâkim göklerde yaşayan Babanız´dır. O terazisiyle göründüğü anda,
O´nun gözünde çok bilip anlayan kişi değil, bilakis insanların kardeşi ve Rab´bin çocuğu olmaktan
anlayan kişi daha büyük hak kazanmış olacak. (131, 55 – 57)
92. Öğrenin ve davranın, talimat verin ve o anda ne yaptığınızı ve söylediğinizi hissedin,
eylemlerinizle öğretimi vurgulayın. Öğrencilerim arasında ikiyüzlüler istemiyorum. Eğer bu kadar
çok sevgi ve sabırla temeli atılan bu eser, hayatınızda ahlâk, erdem ve hakikat azlığı yüzünden suya
düşseydi, insanlık ve siz ne hallere gelirdiniz, düşünün. (165, 25)
93. Dünyanın eğlencelerinin veya açık saçıklıklarının peşinden koşmayın. Hayatınızı kusursuz yapma
idealinin peşinden gidin, çünkü ben varlığınız boyunca kalbinize coşku veren tatminleri vereceğim.
(111, 61)
94. Ruhunuzda sahip olduğunuz kötü eğilimler erdemlerden daha güçlüyse ve talimatlarım meyve
vermezse, vay halinize! Eğer sözüm hakkında derin derin düşünmezseniz, idrak etmezseniz ve
benim dileğimi yerine getirdiğinizi sanırsanız, ışığım sizi ayıltacak. Fakat bütün hakikati idrak
ettiyseniz, iyi eylemler yapmanız için sizi dünyaya yolladığımı hatırlayacaksınız. (55, 6)
95. Bu devirde utanç verici davranışları ve itaatsizliğiyle ruhsal misyonla dünyaya yolladığım
çocuklara kötü örnek olan insanların vay haline! Bağrışma ve alayla Jesus´u Golgota´ya süren ve bu
olayla insanlara hep lütuflar dağıtan bir insanın işkence edilip öldürülmesini anlamayan çocukların
kalbine dehşet eken insan sürüsü gibi mi olmak istiyorsunuz.
96. Her seferinde Jesus yıkıldığı anda, o suçsuz çocuklar ağlıyordu. Fakat size doğrusunu
söyleyeyim, onların ağlayışı bedenlerinden çok, ruhlarından geliyordu. Onların çoğu bir zaman
sonra izimden gittiler ve suçsuz gözlerinin görmek zorunda kaldığı dehşetli anların hatıraları
kalplerinden silinmeden, beni sevdiler. (69, 50 – 51)

(Günahlardan) Sahte Pişmanlık ve Sahte Beklentiler
97. Günahın sahte pişmanlığından kaçının ve bedeninizi ihtiyacı olan şeylerden mahrum
bırakmayın. Buna karşın, o fedakârlık olsa bile, bedeni zararlı olan şeylerden mahrum bırakın. Bu
ruhunuza faydalı olan pişmanlık olacak ve ondan dolayı Baba’yı hoşnut eder. (55, 40)
98. Siz Tanrı’da hâkimden daha ziyade mükemmel ve sonsuz sevgili Baba’yı görüyorsunuz. Ve size
Tanrı’da Babanız´ı görmenin iyi olduğunu söylüyorum.
99. Buna rağmen sizi uyanık tutmak için sizin de o eski halk gibi bir hataya düşebileceğinizi
söylemek zorundayım ve bu hata ahlaken ve ruhen mükemmelleşmeye uğraşmadığınız için veya
Babanız her şeyden önce sevgi olduğu ve sizi affedeceği düşüncesiyle sürekli ve büyük günah
işlemekten kaygılanmadığınız için olabilir.
100. Elbette Tanrı sevgidir ve ne kadar ağır olsa bile, O´nun affetmeyeceği suç yoktur. Ama bu
tanrısal sevginin amansız adaletten kaynaklandığını iyice bilesiniz.
101. Her şeyin bilincinde olun öyle ki, aldığınız öğretimin idraki hakikate denk düşsün ve olabilecek
bütün yanlış düşüncelerinizi yok edin.
102. Baba’nın sevgisi sizi affettiğini, ama utanç lekenizin – affıma rağmen – ruhunuzda kaldığını ve
onu hak ettiklerinizle temizlemeniz gerektiğini ve böylece sizi affeden sevginin taleplerine yanıt
vermiş olacağınızı unutmayın. (293, 43 – 44)

103. Sizi ışığın ve yaşamın krallığına çağıran iyimser ve teselli edici bir ses uyandırdı, ama ruhunuzu
küçük düşürmeyi ve kanuna itaatsizlik etmeyi tercih ederseniz, bu ses adalete dönüşebilir.
104. İtaatkârlara ve alçakgönüllülere sözüm şunu diyor: Metanetli ol, çünkü benden çok lütuf
göreceksin ve kardeşlerin için çok şeye ulaşacaksın.
105. Aptallara sesim şunu diyor: Eğer içinde yaşadığın günahın kirinden veya bilgisizliğin
karanlığından kurtulmak için kutsanmış fırsattan faydalanmazsan, hem Rab´bin mesajında ne
getirdiğini bilmeden, hem de O´nun halkına vahiy ettiği ruhsal yeteneklerin ne olduğunu bilmeden,
ruhunun üstünden zamanlar ve çağların geçtiğini göreceksin.
106. Aslında herkes için kendisini kurtarmak ve yükselmek için uygun bir zaman gelecek. Ama o
günü erteleyenin vay haline! Ruhunun gelişmesini sağlamak için fırsatları kaçıranın vay haline,
çünkü o bu dünyanın önemsiz şeylerine kendini verdi! O kişi hem yeni bir fırsat zamanının gelmesi
için ne kadar uzun süre beklemek zorunda olacağını, hem de suçlarının telafisinin acısını bilmiyor.
107. O beklemede Baba´dan gelen ufacık bir intikam veya hafif bir ceza yoktur, ama O´nun sert ve
amansız adaleti vardır.
108. Aranızda toplandığım için, yoksa bugün eskiden bir fırsatı kaçırıp kaçırmadığınızı veya fırsatı
kullanmadığınızı biliyor musunuz? Yoksa ruhunuzun bu yeni fırsatı almak, ona uzun bir zaman
öncesinde emanet edilen misyonu yerine getirmek için ne kadar uzun süre beklediğini biliyor
musunuz?
109. Kalbiniz ve aklınız ruhunuzun geçmişinden, onun yazgısından, suçlarından, görevlerinden ve
suçunun kefaretlerinden ne biliyor? Hiçbir şey!
110. Ondan dolayı ruhunuzun mükemmelleşmesini durdurmayın, ne de ruhunuzu dünya malına
olan sevgiden dolayı ayartın. O ruh başka bir yoldan, diğer hedeflere ve diğer ideallerin izinden
gitmek zorundadır. (279, 16 – 19)
Milletlere ve Dünyanın Güçlülerine Uyarı
111. Eğer kalplerde nihayet merhamet ve aktif sevgi harekete geçmezse, o insanların vay haline!
Eğer insanlar kötü eylemlerini idrak etmezlerse, onların vay haline! O insanların kendi elleri doğa
güçlerinin öfkesinin azmasına neden olup başına bela getirir ve acıların ve öfkenin kâsesini
dökmeye çalışır. Kendi yaptıkları işlerin sonuçlarını biçseler de, onların birkaçı hep: “O Tanrı’nın
cezası!” diyecekler. (57, 82)
112. İnatla putperestliğe, fanatizme ve geleneklere bağlı kalan milletlerin vay haline! Onlar ışığımı
göremeyecekler, ne de ruhun uyanışının sonsuz mutluluğunu hissedecekler.
113. Öğretim ama dünyayı sarsacak. Fakat savaş sona erdiği anda, insanlık dünyada gerçek barışı
hissedecek – benim ruhumdan kaynaklanan barışı. Sadece aptallar, inatçılar ve taş kalpliler acı
çekmeye devam edecekler. (272, 12 – 13)
114. Taş kalpli insanların – savaşı sevenlerin - kalbinde kendimi hissettiriyorum öyle ki, benim
dileğim onların savaşçı niyetlerinden daha güçlü olduğunu görsünler. Eğer o erkekler taş kalpli
kalmaya devam ederlerse ve dileğime itaat etmezlerse, adaletim bütün dünyada hissedilecek.
(340, 33)
115. Diğer taraftan Nuh´un zamanında olduğu gibi, insanlar kehanetlere gülecekler ve ancak
suların onların bedenini gömdüğünü gördükleri anda, inanacaklar ve pişman olmaya başlayacaklar.

116. Merhametim hep sizin düşüncesizliğinizi durdurmak istiyordu, fakat siz beni dinlemek
istemediniz. Sodom ve Gomorra ayni şekilde uyarıldı öyle ki, korku ve pişmanlık hissetsin ve
yıkımını önlesin. Fakat onlar benim sözümü dinlemek istemediler ve öldüler.
117. Yeruşalim’i de dua etmeye ve Tanrı’ya gerçek hürmete geri dönmeye çağırdım. Fakat onun
inançsız ve bedensel tutkulara bağlı kalbi baba gibi uyarımı reddetti ve olaylar yoluyla hakikatin
kanaatine varmak zorunda kaldı. O günler Yeruşalim için ne acıydı!
118. Şimdi sizin hâlâ ayni olduğunuzun hakikatini idrak ediyor musunuz? Çünkü siz ruhen çocukluk
çağınızı terk etmek, büyümek ve sözümdeki bilgelik yolunda yükselmeyi istemediniz.
119. Bütün milletleri, ulusları uyandırsın, uyanık kalmaya hizmet etsin diye, hepinize bu mesajı
yolluyorum. Ne mutlu bu mesajımın içindekilerine inananlara!
120. Onun anlamı hakkında derin derin düşünün, fakat nöbet tutun ve dua edin, çünkü onu
yaparsanız, o zaman sizi içten bir ışık yönlendirecek ve daha yüce bir güç güvenlikte oluncaya dek,
sizi koruyacak. (328, 73 – 77)

