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YÜCE TANRI’NIN ADIYLA…

İsrail’in sıradan bir köyünde, neredeyse 2000 yıl önce, mağaradan 
hallice bir ahırda bir bebek dünyaya gelmiştir. Bugün tüm dünya, Hris-
tiyan olsun olmasın, onun doğumunu kutlamaktadır. Ancak, yanlış 
tarihte kutlanılmaktadır. Onun gerçek doğum tarihi 25 Nisan’dır.

Bu bebek otuz yaşına gelinceye kadar ailesinin yanında, sıradan bir 
Yahudi hayatı yaşamıştır. Bilgisi ve sorularıyla küçük yaşlarında da 
hahamların dikkatini çeken bu çocuk, kanun gereği otuz yaşına var-
dıktan sonra üç sene sürecek bir hizmete, halka hitaba başlamıştır. 
Bu kişi tarihi değiştirmek üzere dünyaya gelmişti. Halk, onu memnu-
niyetle dinliyordu: “Yeşua konuşmasını bitirince halk, onun öğretişine 
şaşıp kaldı. Çünkü onlara kendi din bilginleri gibi değil, yetkili biri gibi 
ders veriyordu.”

O benzersizdir. Tanrı’ya eşit değildir. Dağ ve ondan kopan bir parça 
misali aynıdırlar. Tanrı’nın zerresidir ve saf ruhtur. Tanrı, onu kendi 
mayasından yaratmıştır. Misyonu sevgi ve şifadır. Yeşua Mesih gü-
nahsızdı. Onun yaşamı o kadar temizdi ki, düşmanlarına şu ifade ile 
meydan okuyabildi: “Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? 
Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz?” Bu sorularına 
aldığı tek cevap sessizlikti, soruyu yönelttiği kişiler ise onu öldürmek 
isteyenlerdi.

Yeşua Mesih’in ahlaki başarısı, tüm çağlardaki öğretmen veya pey-
gamberler ile kıyaslandığında, şaşırtıcıdır. 

Yeşua diyor ki: “Tanrı’ya daha çok yaklaştıkça, kendi başarısızlığınızı, 
çürümüşlüğünüzü ve kusurlarınızı daha çok fark edersiniz. Aynaya 
bakarken odanın içi ne kadar aydınlıksa, tıraş olmaya ne kadar çok 
ihtiyacınız olduğunu daha çok anlarsınız. Ahlak alanında, sıradan 
ölümlüler için bu tartışılmaz gerçektir.”

Yeşua’nın gerçeğin Ruhu (Kutsal Ruh) ile ilgili sözleri: “Beni seviyorsa-
nız, buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de Baba’dan dileyeceğim ve 
O, sonsuza kadar sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcıyı, 
gerçeğin Ruhu’nu verecek. Dünya Onu kabul edemez. Çünkü Onu ne 
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görür ne de tanır. Siz Onu tanıyorsunuz. Çünkü O aranızda yaşıyor ve 
içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım, size geri döneceğim. 
Az sonra dünya artık beni görmeyecek, ama siz beni göreceksiniz. 
Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki 
ben Baba’mdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim.  Kim buyrukları-
mı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Baba’m 
da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim.” 

Yahuda (İhanet eden İskariyot değil) ona, “Rab, nasıl olur da kendini 
dünyaya göstermeyip bize göstereceksin?” diye sordu. Yeşua ona 
şu karşılığı verdi: “Beni seven sözüme uyar, Baba’m da onu sever. 
Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız. Beni sevmeyen, sözlerime 
uymaz. İşittiğiniz söz benim değil, beni gönderen Baba’nındır. Ben 
daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama Baba’nın benim adım-
la göndereceği yardımcı, Kutsal Ruh, gerçeğin Ruh’u size her şeyi 
öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacaktır. Size selamet bıra-
kıyorum, size kendi selametimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği 
gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın. Artık sizinle uzun 
konuşmayacağım. Çünkü bu dünyanın hâkimi (Romalılar) geliyor. 
Onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur. Ama dünyanın, Baba’yı 
sevdiğimi ve Baba’nın bana buyurduğu her şeyi yerine getirdiğimi 
anlamasını istiyorum. Haydi, kalkın, buradan gidelim.”

Yeşua Mesih’in öldürülme biçimi, halk önünde çarmıha gerilme şek-
linde olmuştur. Hükümet bu cezanın sebebi olarak, dine küfrü göster-
miştir. Ciddi şekilde işkenceye uğrayan Yeşua Mesih, ellerinden ve 
ayaklarından çarmıha çakılmış ve çarmıh üzerinde öldüğü sanılmıştır. 
Öldüğünün kesin bir şekilde anlaşılması için bedeninin yan tarafı bir 
mızrak tarafından deşilmiştir. Ancak Yeşua ölmemiş, derin bir komaya 
girmişti. Tanrı, onu öldürmelerine izin vermedi. Yani onu öldüremedi-
ler. Çok sığ ve az nefes almakta olan baygın bedeni mağara mezara 
yerleştirildi.

Bedeni, düz kaya üzerine yerleştirilmişti, keten bez şeritleri ile sımsıkı 
sarılmıştı ve üzerine baharatlar sürülmüştü. Yuhanna bölümünde, 
otuz litre baharatın kullanıldığı yazılmıştır ki bu miktar bedeni komple 
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sıvazlamak için fazlasıyla yeterlidir. Mezarın girişini yaklaşık iki ton 
ağırlığındaki bir kaya ile kapatan Romalı askerler, bu kayayı mühür-
lemiş ve Yeşua’nın üçüncü gün dirileceğine dair sözleri yüzünden 
rahatsız olan Yahudilerin baskısı sebebiyle mezarın başında nöbet 
tutmaya başlamışlardır.

Bütün bunlara rağmen, üç gün sonra Yeşua Mesih kalkmış (Tanrı 
tarafından iyileştirilmiş) ve mezarı terk etmiştir. Topluluk içine bir daha 
karışmayan Yeşua sadece havarileri ile görüşmüş ve bir müddet son-
rada onların gözü önünde tepelik bir yerden bedeni ile birlikte göğe 
alınmıştır.

Yeşua’nın dirilmediğini ispatlamak için her şeyi yapmaya çalışan 
Romalı ve Yahudi liderler, Yeşua’nın, ölü sandıkları baygın bedenine 
sahip olsalardı, bu bedeni teşhir ederek bu olağanüstü olayı tarihe 
gömebilirlerdi. Ancak, ellerinde beden olmadığı için, sadece görgü 
tanıklarını katletmekten başka çare bulamamışlardır. Onu katlettir-
diklerini sanan Musevi din adamları ise “Paskalya’ya onu da kurban 
ettik.” diye aralarında konuşup gülüşüyorlardı. 

Yüzünüz Tanrı’ya dönükse yaşam, dünyaya dönükse ölüm sizi bek-
liyor. İnsanın seçimine Tanrı karışmıyor. Tercihinizi yapın, bu yolda 
tamamen özgür ve tek başınasınız.  

Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi hür kılacaktır. Bin arasında birinizi 
on bin arasında ikinizi seçeceğim ve onlar ayakta bir olacaklar.

Yeşua’ nın aziz ruhuna…
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YEŞUA BİLDİRİRİYOR 2009/2019

Yeşua diyor ki: “Okuduklarını mutlaka uygulasınlar. Önemli olan, bun-
ları kendi yaşamlarında uyguluyor olmalarıdır. Değer olarak Tanrı’nın 
önüne hiçbir şeyi koymasınlar. Yüzleri hep ışığa dönük olsun. Tanrı 
sevgisi her şeyin önünde gelmelidir. Tanrı tüm canlılara temiz nefesin-
den ve saf enerjisinden her an, kesintisiz göndermektedir. Yaşamın 
temelinde bu temiz kaynak vardır. Karşılığında sizden olumlu ener-
jilerinizi geri göndermenizi ister. Yani yaşam için O’ndan aldıklarınızı 
kirletmeden, tekrar saf ve temiz olarak geri göndermeniz gerekiyor. 
Bu da temiz ve yararlı bir yaşam sürmekle olur. Her şeyden önce 
Tanrı gelir, sonra sevgi, sonra güç ve dördüncü olarak da fedakârlık. 
Sırası böyledir. Bunları okuyucularına bildir.”

Geçen 2000 yıl süresinde Yeşua, kendini tam anlamış insanlarla 
sürekli temasta olmuş ve bu insanlardan istekli olanların, kendisinin 
elçileri olarak görev yapmasını sağlamıştır. Halen de bu süreç devam 
etmektedir. “Kapıyı çalın. Açılacaktır.” Buna karşın onun adını birta-
kım yanlış dinî doktrinlere alet ederek insanların, bilinçlerini yaşamın 
gerçeklerine kapatanlardan ise rahatsız olmuştur.

Şunu anlamalıyız ki dinî gelenekler, kültürler, temelinde sık sık fark-
lılıklar gösterir. Ancak, Yeşua’nın sözleri tüm zamanlardan ve tüm 
kültürlerden olan insanlar için aynı anlamı taşıyor. Bu nedenle onu 
Hristiyanların bir sembolü olarak görmeyin. Aslında kültürel gözlük-
lerinizi çıkarırsanız onu daha iyi görebilirsiniz. Yeşua diyor ki: Benim 
ismime sempati duyanların gidip Hristiyan olmaları yanlıştır. Bu beni 
rahatsız ediyor.

Manevi âlemle temas kurabilme yolu, yaratılış gerçeğini arayan tüm 
yolculara açıktır. Herkes ebedî yaşamı hak etmek için bu dünyaya 
geliyor. Dünya sınav yeridir. Milletiniz, dininiz, inancınız, cinsiyetiniz 
ve tahsiliniz ne olursa olsun, istisnasız herkes sevgiye ulaşmak için 
buradadır. Herkes, Kutsal Ruh dediğimiz Tanrı’nın aktif enerjisinin bir 
zerresi olma hakkını elde etmek için burada sınavdadır. Bunun yolu 
da sevgiden geçiyor. Korkunun olduğu yerde sevgi yeşeremez. Korku 
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sadece bir insanın, hayata güçlü bir şekilde bağlı olması durumunda 
ve bilinmeyenden korktuğu zaman yaşanır. Korku da bir egodur.

Tanrı bize özgür irade vermiştir. Bu bize verilen en büyük lütuftur. 
Tanrı’mız bizi yaratmış ve bize yaşamlarımızla ne yapacağımız ko-
nusunda seçim hakkı tanımıştır. Bu hak, Tanrı’mızı sevip sevmeme 
seçimimizi de içerir. Tanrı, bizi O’na otomatik olarak sorgulamadan 
tapan robotlar olalım diye yaratmamıştır. Tanrı’mız bize mantıklı bir zi-
hin gücü vermiştir ki bu sayede bir umut O’nun bize olan cömertliğini, 
iyiliğini ve sevgisini görebilelim ve O’na sevgi ve saygıdan doğan bir 
inanç ile tapınmaya yönelelim.

Gerçek tarafından kabul edilmek kutsal lütfa mazhar olmaktır. Aklın, 
gerçek tarafından kontrol edilmesidir. Kişinin karanlıktan aydınlığa, 
cehaletten anlayışa, ölümden yaşama, kendinden Tanrı’ya geçişidir. 

Kabul edilmiş olan Tanrı’nın inisiyatifinde konuşur. Dönüşüm yaşan-
maktadır. Lütuf sebebiyle kişi gerçeğin Tanrı’sı tarafından ve O’nun 
sözlerinin gerçeğince kabul edilmiştir. Gerçeğe inanç ve gerçeğin ya-
şanması Tanrı tarafından kabulün kaçınılmaz yansımalarıdır. Gerçek, 
dönüştürür ve ilahi olana benzetmeye çalışır.

İnsanlar vardır artık kaldıramayacağı, taşıyamayacağı derecede 
olumsuz yükler yüklendiklerinden, sürekli kötülükleri yapmaya devam 
ettiklerinden maalesef vicdanları kapanmıştır. Söyledikleri yalan ve 
iftiralar, yaptıkları kötülük o kadar fazladır ki vicdanlarına ağır gelir. 
Yük, vicdanın taşıyamayacağı seviyelere ulaşmıştır. Bu durumda vic-
danın sesi kısılır. Yok olur. Vicdan olmayınca kişiler kendi yalanlarını 
doğru, haksızlıklarını hak görürler artık.  Çünkü sorgulama duygusu 
olan vicdan devreye girmez onlarda. İflah olma noktası geride kalmış-
tır. Aklıselim tükenmiştir.

Bu tip kişiler gerçekleri duymaya bile tahammül edemezler. Çünkü 
vicdanları bu yükü taşıyamamaktadır artık. Bu sebeple kendilerine 
doğruyu hatırlatan insanlardan da nefret ederler. Onlara kin duyarlar. 
Ruhları Tanrı’dan kopar ve tamamen kararırlar. Kapkaranlık renkleri ve 
bedensel ölümün ötesinde ruhsal ölüm, yok oluş, onları beklemektedir. 
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Tabii yaptıkları tüm kötülüklerin hesabını verdikten, varlıklara verdiği 
acıları kendilerine de aynı derecede çektirildikten sonra. Bu ilahi 
adalettir. Bu tip insanlar fiziksel ölümleri ile önce ilahi adalet gereği, 
çevrelerine verdikleri acıları bire bir yaşamak ve sonunda ise ruhlarının 
da bedenleri ile birlikte dağılmaya bırakılması sonucuyla karşılaşıp yok 
olacaklardır.

Kötülükte çok ileri giden insanların doğruya dönmesi çok zordur. 
Vicdanları bu yükü taşıyamaz ve en nihayet, Tanrı’yı inkâra giderek 
yaptıklarının sorumluluğundan kurtulmaya çalışırlar. Ancak bu müm-
kün değildir.

Gerçeğe giden yoldaki bir yolcu zihnen özgür olmalıdır. Korkuyu en 
başta içinden atmalıdır. İnsanın vicdanı esasen neyin iyi ve doğru 
olduğunu bilir. Bunu uygularken de ne için yaratıldığını, nereye 
gittiğini araştırmalıdır insan. Kör inanç, taklidi inanç, olmaz. Önemli 
olan gerçektir. Dünyevi takıntılar ve zihnin, ruhun özgürlüklerinin 
engellenmesi demektir.

Nasıl ki bir bardak suyun içine bir sinek düşerse tüm su kirlenir, 
aynı şekilde gönüller de bir damla olumsuzlukla kirlenir. Dolayısıyla 
insan hiçbir amacı bahane ederek diğer tüm varlığa karşı kin, nefret, 
hasetlik ve öfke duymamalıdır. Zihninin, ruhunun üzerinde hâkimiyet 
kurmasına izin vermemelidir. Daha önemlisi bu kötü duygularını ey-
leme geçirmemelidir. İnsanı öldürmek, tecavüz etmek, her tür eziyet, 
darp ve gasp kötülüktür. Bunlarla gerçeğe ulaşamazsınız. Hiçbir 
inanç, düşünce veya ideoloji bu olumsuzlukları haklı çıkaramaz. 
Hiçbir dogma, zorbalığa haklılık kazandıramaz. Hükümlülerin bile 
idam cezası ile katledilmesini Tanrı onaylamaz. Toplumdan tecrit 
yeterlidir.

Her şeyden önce, Yeşua’nın gösterdiği inanç birincil olarak yüreğe 
dayalıdır. Eğer kişi, yüreğinde doğru hislere ve düşüncelere sahip 
değilse, yaptığı eylemler her ne kadar doğru, güzel ve iyi de görünse 
Tanrı katında geçersizdir. İnanç her zaman, her yerde, tüm aklı, tüm 
yüreği ve tüm eylemleriyle Tanrı’yı memnun etme amaçlı olarak 
meydana gelen düşünsel, ruhsal, eylemsel hareketler; düşünceler 
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ve hisler bütünüdür. Yeşua’nın inancındaki en büyük buyruk; Tanrı’yı 
tüm gücümüzle, tüm aklımızla, tüm yüreğimizle sevmektir. İkincisi 
ise komşumuzu kendimiz gibi sevmektir. Burada kullanılan komşu 
kelimesi; “herkes” anlamındadır. Yeşua’ ya göre Kutsal Yasa ve tüm 
peygamberliklerin özü budur. Tüm inanç, bu temel öğreti olan sevgi 
üzerine kuruludur. 

İlahi hazineler dünya hazinelerinden bariz bir şekilde çok daha kıy-
metlidir. Bu gerçeğe uyandıysanız ve bu bilinci zorlanmadan muha-
faza edebiliyorsanız, siz ışıkta yürüyorsunuz demektir. Bu şekilde bir 
bakışa sahip değilseniz, gördüğünüzü sandığınız dünya ışığı (maddi 
ortamlar, deri, et ve kas) gerçekte yaşam gücü onları terk ettiğinde 
karanlıktan başka bir şey değillerdir. Bu durumda siz uykuda gezi-
yorsunuz. Yaşam boyu süren bir uykuda yapılan bir gezinti. Paraya 
tapıyorsunuz ancak, uykuda gezdiğinizden bunu fark edemiyorsunuz. 
Tanrı’ya, kıyas edilemeyecek farklı değerleri olan gerçek tarafa mey-
letmek çok daha iyidir.

Yaşamın içinde neden mutluluk olmasın? Neden huzur, güven ve 
sevgi olmasın? Işığa dönün. Karanlıkta kalmayın. Her tür kötülüğün 
kaynağı karanlıktır. Kötülükler gizlide, karanlıkta yapılır. Işık nedir? 
Her şeyin ortaya çıktığı, apaçık görüldüğü yerdir. Bazılarının kötülük-
leri o kadar fazladır ki bunlar görülmesin diye ışığa çıkmak istemezler. 
Siz ebedi yaşamı arzulayın. Tanrı’ya, ışıkta kalabilmek ve Tanrı’nın 
huzurunda olabilmek için dua edin. Kalbinize hükmeden sevgi değilse 
Tanrı’nın huzuruna çıkamazsınız. Kutsal ruhlar kaynağa ulaşmış ve 
kutsal çembere kabul edilmiş olanlardır.  Onlar artık yeniden dünyada 
doğmak zorunluluğu olmayan insanüstü ruhlardır.

İnsanlara sevgiyi, saygıyı ve hoşgörüyü öğrenmeleri gerektiğini söyle. 
Aksi takdirde toprağın bağrında kaybolup gidecekler. Her vefat eden 
uyandırılmaz. Her uyandırılan hemen yeniden dünyaya gelme şansı 
bulamaz. Her gelen başaramaz. Ebedi yaşama giden yolun kapısının 
anahtarı bendedir. Ancak buluğ çağına gelemeden vefat eden küçük 
çocuklar doğrudan Tanrı katına gider ve tekrar yarım kalan yaşamla-
rını tamamlamaları için dünyaya gönderilirler.
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Benim gerçek öğretilerime sırt çevirmek için mazeret olarak öğretileri-
min saptırılmış şekillerini kullananlar, bilin ki sizler benim hiçbir zaman 
elçilerim değilsiniz. Benim adımı anmak, beni kabul etmiş olmak 
yeterli değildir. Önemli olan sözlerimin özümsenip uygulanmasıdır.

Bu dünya geçici bir sınav alanıdır. Burada ölümün hükmü geçerlidir. 
Doğan her şey ölür, ancak sonsuz yaşamda yaşam hüküm sürer. 
Ölüm yoktur. Bu dünya için değil, sonsuz yaşam için yatırım yapın. 
Aklı olan bu gerçeğe bir an evvel uyansın.

Yukarı yükseklere bakın. Derin bakın. Bilinçlerinizi yükseltin. Tanrı’yı 
her şeyin kaynağı olarak düşünün. Tanrı’nın ışığını düşünün. Doğ-
ruları söylemekten korkmayın. Toprağın bağrında kalmaktan korkun. 
Sonsuz yaşamı arzulayın. Sonsuz yaşamı arayın. Tanrı’nın huzuruna 
çıkabilmek için dua edin. Tanrı’nın sevgi olduğunu hiçbir zaman unut-
mayın. Kalbinizde hâkim olan duygu sevgi değilse Tanrı’nın huzuruna 
çıkamazsınız.

Biz Tanrı’ylayız. Gerçek budur. Tanrı’dan geldik demek yanlıştır. 
Tanrı tüm yaşam enerjilerinin kaynağıdır. O, bulutlar üzerinde oturan, 
istekleri yapılınca mükâfatlar dağıtan ama isteklerine karşı gelinince 
ceza veren insanüstü bir ilah değildir. Tanrı sabittir. Hareket etmez 
ve değişmez. Tanrı konuşmaz. Tanrı her yerdedir. Tanrı yaşam verir, 
yaşamı devam ettirir ve yarattıklarına kendisini çeşitli şekillerde his-
settirir. Her şeyden haberdardır ve hükmü kesindir. Aldığımız nefes, 
esen rüzgâr O’nun nefesidir.

Tanrı ölülerin değil, yaşayanların Tanrı’sıdır. Benimle konuşmanın 
ancak kilise mensubu birkaç kişiye inhisar ettiğini söyleyenler 
doğruyu söylememektedirler. Ben sürekli dünyaya ruh olarak gelip 
gitmekte ve sesimi duyurmaktayım. 2000 yıldır bu aralıksız devam 
ediyor. Bizler için sayı önemli değildir. Sıra dışı ruhlar önemlidir. 
Tanrı’yla beraber sonsuz yaşama kavuşmak sizce bu kadar kolay 
mı olmalıydı, hayır ama dünya insanının barbarlığı beni gerçekten 
şaşırtmaktadır. Bilinçlerin hâlâ bu derece ilkel seviyelerde kalmış 
olması üzücüdür. Siz dünya insanları belki teknolojik olarak evrende 
en geri tür değilsiniz ama barbarlıkta evrende en ileri seviyede olan 


