Ölüm Cezası, İntihar ve Ölüleri Yakmak… Sadece Tanri´nin Yargısı süphesiz Gerçektir…
Tercüme: Jasmin
Dolandırma ve kötü kibir yoluyla ortaya çıkan ahlaksızlık ve ölüme neden olan insanların yanılgısı
büyüktür.
3 Eylül 2005 – Rabbimiz´e, Tanrımız´a ve Kurtarıcımız´a – Timothy´ye ve duymak için kulakları olan
bütün insanlara
Ölüm Cezası, İntihar ve Ölüleri Yakmak Konusunda Tanrı’nın Sözü
Dünyanın insanları, dinleyin ve anlayın, çünkü Rab şunları diyor… Günahın cezası ölümdür. Ondan
dolayı günah işlemiş olanlar mutlaka ölecektir, onların hepsi dinlenmek zorundalar, hepsi ölüme
yatacaklar. Fakat uyumayacak, ne de kendileri ölüme yatacak olan insanlar vardır, çünkü Rab
zaman geldi diyor, benim geldiğimde uyanık olacak ve benim hediyemi alacak olan, beni tanıyan,
kendimi onlarda gördüğüm için onlara yabancı olmadığım insanlar vardır. Onlar dirilecekler, fakat
Mesih´e imanla ölmüş olanlardan önce değil. Bu ilk hasat ve dirilmedir… Çünkü sadece bir tek yol,
bir tek hakikat ve tek yaşam vardır!
Fakat dünyaya atılmış olan, dünyada dolanıp duran, yalanları ayakta tutan ve iğrençlikler yayan ve
birçok insanı hakikatten uzaklaştıran birisi daha var. Şeytan başlangıçtan beri dolandırıcı ve katildi,
o asla hakikatten yana değildi. Başlangıçtan beri bana sadık insanları aldatmaya ve milletimi yok
etmeye çalıştı. Çünkü insanların kalbini etkilemek çok kolaydır. İnsan kendi kalbinin yanılgısı
yüzünden benden uzaklaştırılacak ve kendi bedeninin (istekleri) yoluyla şaşkına dönecek… Ondan
dolayı onların zinaları çok ve putperestlikleri büyüktür.
Bakın, insanlar kendi yanılgılarının gösterisini açıkça caddelerde yaparken, el ele yıkıma doğru
gidiyorlar. Çünkü bilgelerin bilgeliği geçmişte kaldı ve zekilerin bilgisi toz oldu. Çünkü insanlar boş,
kulakları kaşınıyor, kesime götürülen hayvanlar veya tuzağa acele eden kuşlar gibi akıllıca sözler
konuşan insanları dinliyorlar ve bunun hayatlarına mal olacağının farkında değiller… Ondan dolayı
cehennemin ağzı açık, hendek derin kazıldı ve öfkemin nesli mutlaka onun içine atılacak!
Gerçekten ölüm gelip onları talep edinceye dek o vadiden geçecekler, mezar onları saklayacak
diyor Rab.
Ondan dolayı siz insanlar, ağzımdan çıkan sözü dinleyin, alçakgönüllü olun öyle ki, yeni gözlerle ve
tamir edilmiş görme gücünüzle görebilesiniz… Adalet adına öldürürseniz, kendiniz adil olmamanıza
rağmen, o zaman ruhunuzda iki kere günah işlemediniz mi? Evet, üç kere Rabbiniz´e karşı günah
işlediniz. Çünkü insanlık Tanrı’nın adaletini bilmez, ne de en Yüce´nin yargılarını anlayabilir…
UYUŞUK VE ÇOK GÜNAHKÂR NESİL, HEPİNİZ KATİLSİNİZ! Çünkü katili öldürmek de cinayettir!
Sürekli günah işliyorsunuz! Tanrı’nın gücünden veya Mesih yoluyla bildirilen, O´na Christus
dediğiniz, benim inayetimden haberiniz yok mu? İnsanların kalbini araştırmayı siz de
beceremiyorsunuz!
Ey aptal ve aldatılmış nesil, eğer bir insan cinayet işlediği zaman, onu öldürürseniz, kendinizi hâkim
masasına oturtmuş ve kendinizi Tanrı’yla eşit tutmuş olursunuz! Ondan dolayı “Tanrı’ya hakaret”
diye kafanızda yazılı olacak ve adınız “katil” olacak! Evet, bir cinayet işlemiş olan insanı
cezalandırın, fakat onu öldürmeyin. O katil, gerçek pişmanlıkla Mesih Jesus adına bana dönmesi
durumunda, affedilecek. Tanrı’nın oğullarının canına kıymak ve yenilenmiş insanların kalplerini
delmeniz mi gerekir? Çünkü benim ruhen temizlediğim insanlar temizdir ve Kurtuluş getiren
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Oğul’u (Jesus) kabul edenlerin hepsi yenilendi… Ey dünyanın insanları, ne zamana kadar geniş
yolda gideceksiniz? Ne zamana kadar Kayın´ın gittiği yolda yürüyeceksiniz ve Balam´ın hatalarının
izinden asiliğinize sımsıkı Korah gibi sarılmakla gideceksiniz? Çünkü günahlarınız çok; bakın onlar
çok çoğaldı!
Günah, günahkârı yargılasın mı ve zamanı gelmeden cezasını bildirsin mi? Benim cezam bütün
günah işlemiş olanlara ölüm cezası değil mi ve Tanrı’ya dönmeye itiraz edenlerin hepsi için yıkım
değil mi? Fakat ben size biricik Oğlum´u sizin cezalarınızı çekmek için yolladım, bakın çok
yanılıyorsunuz… Dünyanın insanları, kalpleriniz nerede? Mesih´te ümit ve kurtuluş konusunda
yanılıyorsunuz, hiç kimsenin yanılmaması gerekirken!
Ondan dolayı vücudu öldürenler, fakat ruha zarar veremeyenler konusunda size şunu
söylüyorum… Kardeşini öldüren kişi büyük bir günah işlemiştir; kalbinde bir cinayet tasarlayan kişi
de suçludur. Ve ölüm cezasını infaz edenler de suçludur. Çünkü onlar kendilerini hâkim masasına
oturttular, bakın onların kendisi tahtıma oturdular! Fakat ey insanların oğulları, yarının size ne
getireceğini bilmiyorsunuz, ne de bir insan ruhuna bakabilirsiniz. Onların bütün düşünceleri de size
gizlidir… Ondan dolayı Tanrı kötünün sonunu getirecek. Tanrı kötü kalplileri yok edecek ve
şeytanın çocuklarını ebedi karanlığa, yaşamsız bir boşluğa, atacak! Çünkü sadece can veren o canı
alabilir! RAB BENİM! Yoksa kimden korkmanız gerektiğini, sadece O´nu, vücut ve ruhu yok
Edebilen´i unuttunuz mu?
Sevgililer, kalplerinizin nasıl soğuduğunu ruhlarınızın nasıl bocaladığını gördüm. Ben, kendisini
öldürenlere, şeytan tarafından tuzağa düşenlere baktım. Çünkü intiharın günahı çok ciddidir öyle
ki, ölülerin bilmediği acıları çoğaltan ve ıstırapları şiddetlendiren bir günah, çünkü mezarda
sessizlik hâkimdir. Ondan dolayı duyun ve anlayın, intihar edenler kendilerini iki kez öldürdüler!
Önce kalplerinde şeytan tarafından öldürdüler! Fakat öldürmek öldürmektir, kendisini de…
ÖLDÜRMEYESİN diye Rab emrediyor.
Fakat suçsuzları, anne karnında gizlileri (çocukları) öldürenlerin günahı daha büyüktür; bakın,
hatta ona razı olanların hepsi Tanrı’nın öfkesinden, zaman geldiği anda, kaçamayacaklar! Çünkü
öfkem tutuştu ve mutlaka kolumu onlara karşı kaldıracağım! Bakın, bu neslin günahları göklere
kadar ulaşıyor! Yumruklarını yukarı doğru sallarken, katil ve çok Tanrı bilmez bir nesil, büyük bir
millet sürüsü, Tanrı’nın cezasını aramakta ayni fikirde olan bir nesil! Evet, kendi rızanız yüzünden
suçlusunuz! Bakın, kendi kanunlarınıza göre öldürülesiniz! Sandalyede oturması gereken SİZSİNİZ!
İKİ YÜZLÜLER! Kendi kendinizi yok ettiniz! Diyor Rab.
Aptal nesil, bencilsiniz ve kavrayamadınız; bilginiz sahte ve soytarılık yaptınız; böylece aptallığınız
apaçık ve kanınız başınıza gelecek…
İnsanlara bakın, bütün dünyanın insanlarına bakın, istenmeyen büsbütün bir nesil, kendisini bilge
sanan bir halk, gururu da ayni şekilde…
Vücudunuz size ait değildir! Siz sadece asmanın dallarısınız! APTAL NESİL, HAYATINIZ SİZE AİT
DEĞİLDİR! Benden uzakta bilgelik yoktur! Kutsal Olan´ın ötesinde yaşam yoktur. Asmanın ötesinde
dal yoktur!
Yaprakların kuruduğuna ve meyvenin aşağıya atıldığına bakın, çünkü insanlar Tanrı’yı
beğenmiyorlar. Ondan dolayı her kuru dal kırılıp ateşe atılacak, bütün çürük meyveler geride
bırakılmak zorundalar. Çünkü Tanrı’nın tapınağı biçimini kaybetti; onun zarafeti kayboldu, her
odası boş, çünkü insanların kalbi taş gibi, yüz ifadesi dik başlı. Ondan dolayı insanların gururu
2

yarığa dönüştü. İkisi de derin ve geniş… Bakın, bütün dünya bana isyan ediyor! Yaratan’ını yere
fırlatmaya çalışmakla benim oturduğum yeri yıkmak istiyorlar!
Ondan dolayı Rab, Kurtarıcınız, İsrail´in Kutsal’ı diyor ki… Tanrı’nın tapınağını yıkın ve ben onu
yeniden inşa edeceğim! Bakın, son günde HEPİNİZİ dirilteceğim. Ondan dolayı bir kere daha size
söylüyorum, eğer birisi dertlerin ağır yüküyle, ümitsizlikle ve acılarla kendisini öldürürse, o kişi
gerçekten günah işledi… İki kez öldürdü. Önce kalbinde şeytan tarafından öldürüldü, ikincisi kendi
vücudunu kendi eliyle öldürdü. O kişi yitik mi? Hayır, kendi eliyle şeytan tarafından zorlanan kişi,
ben diriliş ve yaşam olduğum için birincisi ve ikincisini de vuku bulduran olduğum için bir kez daha
yaşayacak. Çünkü bütün günahkârlar günahlarında ölüdür, fakat benim kanımı içenler ve bedenimi
yiyenler (evharistiya) benim tarafımdan canlandırılacaklar… Çünkü ben sonsuz yaşamım, canlı
suyu olan tek kaynağım, gökten gelmiş olan dünyaya hayat veren Tanrı’nın ekmeğiyim! Bakın,
başlangıçtan beri her şeyi yendim! Dünyanın yaratılışından beri ben O´yum!
Ondan dolayı ölüler uyuyor, çünkü Rab benim ve sadece ben onları dirilteceğim. Ve bana ait
olanların bir tanesini bile kaybetmeyeceğim, çünkü Rab benim ve onları dirilteceğim; cesetleri
yakılanları, uzun zamandan beri toza dönüşenleri de, evet hepsi kalkacaklar. Çünkü topraktan,
benim bilgim sayesinde yaratıldınız ve benim nefesimle canlı bir ruh oldunuz… Tanrı eğer isterse,
basit taşlardan İbrahim için çocuklar yaratamaz mı? Bunu size çoktan söyledim. Siz, dünyanın
insanları neden ümitsiz paganlar gibi azarlanıp öfkeleniyor ve sızlanıyorsunuz? Güveniniz nerde?
Gerçekten Tanrınız´ı unuttunuz ve çok feci şekilde aldatıldınız. Beni bilmiyorsunuz, ne de bana
inanacaksınız. Çünkü eğer beni bilseydiniz, o zaman Baba’yı da tanırdınız ve her şeyin Tanrı’yla
mümkün olduğunu bilirdiniz. Çünkü her şey elime verildi ve benim sayemde her şey varlığını
sürdürür, çünkü Baba ve Oğul birdir.
Ondan dolayı bana güvenle rica edenler (dilediklerini) alsınlar ve iman edenler idrake ulaşsınlar,
çünkü Tanrı korkusu gerçekten bilgeliğin başlangıcıdır. Size çoktan ne insan, ne de meleklerin
birbirlerini öldürebileceklerini, ne de şeytanın ölüleri diriltebileceğini söyledim… Sadece ona şekil
veren insanı diriltebilir ve sadece onu yaratanın eliyle tamamen yok edilecekler. Ondan dolayı
Tanrı’nın benzeri olarak – benim benzerim - yeniden tamir edilmeyi reddeden birisi mutlaka
ölecek ve yok edilecek; onun yaşamı ondan alınacak ve o asla buradan geçmeyecek; gerçekten o
hiç yaşamamış gibi olacak.
Ben Baba’nın mükemmel bir yansımasıyım, görünmeyen Tanrı’nın aynisiyim…
Bakın, ben öldüm, dirildim ve benim sayemde yaşıyorsunuz öyle ki, tıpkı benim gibi, onda sonsuz
yaşam olan gibi olabilin.
Ondan dolayı gerçekten olduğum gibi benden alın öyle ki, yeniden doğun. Tanrı’nın giysisini giyin,
geçmişte, şimdi ve gelecekte O´nun krallığında kalın… Sonsuz yaşam.
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