Büyük İsmailoğlularına Karşı Kehanet
Almancadan tercüme: Jasmin
3 Nisan 2006 - Rabbimiz, Tanrımız ve Kurtarıcımız´dan Timothy´ye bütün duymak için kulağı
olanlara verilen mektup
Bakın, Rab yücedir ve yükseltildi! Rab halkının dertlerini gördü ve kötülerin günahlarını ve
küfürlerini belleğine yerleştirdi hem de onun yalanlarına ve kurnaz aldatmalara önem vermiş olan
O´na sadıkların da. Rab, Tanrınız gördü ve duydu. O unutmayacak!
Evet, Rab gaddar insanların ellerini kirleten kanı belleğine yerleştirdi. Onların işlerini hatırlıyor ve
haksızlıklarını unutmadı. Çünkü onlar başlarını İsrail´in Tanrısı´na karşı kaldırdılar ve büyük gururla
kendi kendilerine: “İsrail´in dağlarına çıkacağız ve onların memleketini kirleteceğiz! Yakup´un
soyunu yıkacağız ve sevindirici bitkilerini mahvedeceğiz! Biz onları kökünden söküp atacağız ve
İsrail´den millet olarak ebediyen kurtulacağız!” diyorlar.
Fakat İsrail´in Tanrı’sı, Yahve onu gördü, duydu ve mutlaka bunları (planları) geri ödeyecek! O her
eylemin karşılığını verecek ve onların planlarını tersine çevirecek ve kendi milletinin başına
getirecek! Çünkü Rab, Tanrınız yerinden çıkacak ve onlara karşı savaşacak!
Rab, bakın büyük millet İsmailoğlularına, bakın İsmailoğlularının kalabalığına, diyor…
Onlar (İsmailoğluları) çok sayıda, güçlü ve gaddar, birçok milletler ve insanlar o ülkenin etrafını
sarmışlar, iğrenç şeyler uygulayan ahlaksız bir millet!
Günde beş kere diz çöküp tanrılarını övüyorlar, yeryüzüne atılanın (şeytanın) ruhunu!...
Kutsal Antlaşma´yı ayakları altında çiğneyecek olan geldi ve sizinle yakında barış yapacak. Ey
İsmailoğluları, ama siz barışa kavuşamayacaksınız.
Çünkü Tanrınız bunu diyor: Ben kolumu uzatacağım ve sizi zorbalığınızla yıkacağım! Ve siz öfkenizin
tam ortasında iken, sizi yok edeceğim ve her erkeğin silahını kendi kardeşine karşı nişan almasını
sağlayacağım ve kendi cinnetinizde mahvolasınız! Çünkü RAB BENİM ve sizin milletime karşı katilce
planlarınızı ve bana karşı beslediğiniz kininizi biliyorum!
Çünkü Rab bunu diyor: Yüzümü size karşı çevirdim ve sizi o memleketten yok edinceye kadar
kolum uzatılmış olarak kalacak! Toplu iğnelerin, çivilerin ve kırık camların üstünden ayağınızın eti
parçalanarak gidesiniz!... Utanç verici eylemlerinizin kanı peşinizden gelsin ve caddelerinizi
kirletsin! Acınız bitmeyecek, ne de dinlenmek için molanız olacak!
Bu, Rab Tanrınız´ın kararıdır ve o karar gerçekleşecektir: Benim kanunlarımı ayaklar altında
çiğnediğiniz ve ellerinizi Çoban’ın sevgili sürüsüne zarar vermek niyetiyle dokunarak halkımın
peşini kovalamayı ve öldürmeyi bırakmadığınız için! ONDAN DOLAYI RAB DİYOR Kİ: KESİME
VERİLEN SÜRÜ SİZ OLACAKSINIZ! Bakın, tepeleri babalarınızın, oğullarınızın kanıyla boyayacağım!
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İsrail´in dağlarında güçlü erkeklerinizin kanları damlasın! Çünkü O, Tanrı size karşı, ey zorba millet!
Bakın, İsrail´in Kutsal’ı size karşı, ey kötü ve tanrısız İsmail’in Oğulları!
Ondan dolayı bütün kötülüğünüzün karşılığını vereceğim; hatta korkunç bir intikam bütün
haksızlıklarınız yüzünden beni hor gördüğünüz için başınıza getireceğim! BAKIN, ÖFKEM BÜTÜN
HALKINIZIN SÜRÜSÜNE OLACAK! ALLAH`A TAPILAN HER ÜLKEYE ULAŞACAK! İSMAİL MUTLAKA
ÖLECEK! Çünkü o (İsmailoğulları) adımla çok kötü alay etti, kutsal yerimin kutsallığını bozdu ve
halkıma zarar vermekten de vazgeçmedi! Bakın, ağzından çıkan Tanrı’ya hakaretleri bırakmadı,
ondan dolayı onun boğulmasını sağlayacağım ve iğrençliklerinin selinden dolayı onun boğulmasını
sağlayacağım ve hatta kendi kustukları yoluyla boğulacak.
Ey İsmailoğulları, ondan dolayı Rab´bin sözlerini dinleyin: Öfkeyle halkıma yaptığınız katliamdan ve
hatta durmadan sürekli şiddetten ötürü çürümüş bedenleriniz caddelerde yığılı kalacaklar! Evet,
düşesiniz ve hatta kirli kutsal yerinizin ortasına, tiksindirici tapınağınızın ağırlığı altında ezilesiniz!
Bakın, bütün tiksindirici şeyleriniz toz oluncaya dek ve halkınız ebediyen unutulmasını sağlayıncaya
dek, sizi tamamen ezeceğim, diyor Rab, Tanrınız, İsrail´in Tanrısı. Çünkü siz edepsiz ve
tiksindiricisiniz. Bütün işleriniz benim gözümde iğrençtir, ondan dolayı Yahve´nin öfkesi size karşı
tutuştu, ey iğrenç millet!... Bakın, çok sert üstünüze düşecek, ey reddedilmiş millet, hepiniz
tamamen yok oluncaya dek!
Güçlü ve görkemli Rab bunları diyor: Bakın, intikam alıncaya dek öfkem bitmeyecek! Çünkü aniden
düşmanlarımdan intikam almak için çıkıp geleceğim ve öfke içinde bütün surlarınızı yıkacağım!
Çünkü kılıcımı biledim ve onunla size aniden vuracağım ve devireceğim! Öfkemin hiddetinde sizi
parçalayacağım, vücudunuzun parçalarını koparacağım ve sizi lime lime edeceğim! Bakın, geriye
kalanları bile hiddetli hoşnutsuzluğumla yakacağım! Sonra size yukarıya bakanlar çok şaşıracaklar
ve uzaktan ve yakından birçok insan bilecekler ki, RAB BENİM ve benden başka Rab yoktur!
Bakın, topraklarınızı kurutacağım ve adamlarınızı ezeceğim; öğün yemeğiniz yas çölü ve acılar
içkiniz olacak! Çünkü sevdiğim hizmetkârlarıma ettikleriniz gibi, ayni şekilde size edilecek; bakın,
hatta elimden iki katını alacaksınız! Gözüm sizi korumayacak, ne de size merhamet göstereceğim,
çünkü Öfke Günü geldi!... Ve buna kim dayanabilir?
Onun için gerçekleşti, ey büyük millet, İsmail’in soyu ve İsmail’in evlatlık oğulları, o öyle
gerçekleşecek, çünkü Rab´bin ağzı o sözleri söyledi: Bir haftadan kısa bir süre içinde ellerinizi her
insana karşı kaldıracaksınız. Ve birlikte ayaklarınızı benim milletime karşı kaldırıp kutsal dağıma
karşı geleceksiniz. Fakat ben aniden aşağıya gelip sizi yok edeceğim ve elimin tersiyle vurup sizi
darmadağın edeceğim ve çok sert yere düşeceksiniz!
Ey aldatılmış millet, sözümü tersine çevirmeye daha ne kadar çabalayacaksın?
Daha ne zamana kadar beni ve Oğlum´u inkâr edeceksin, Yeşuva Mesih´i (YahuShua HaMashiach´i),
Kutsal olanı, O, Christus ve Jesus adındaki Rab´bi?
Şeytanın yolunda gitmeye daha ne kadar devam edeceksiniz, kendinizi hırsla şeytanın ve şeytana
uyanların davasına hizmet ederek?

2

Rabbiniz, İsrail´in Tanrısı bunu diyor:
EN
YÜCE RAB´BİN SÖZÜNÜ HİÇ DEĞİŞTİRMEYİN, NE BİR ŞEY İLAVE EDİN, NE DE KISALTIN! NE O´NUN
ADINI İNKÂR EDİN! NE DE O´NUN ADINI, OĞLUMA VERDİĞİM CHRISTUS ADINI KİRLETİN!
Ondan dolayı yakıp yıkmanızda yalnız olmayacaksınız, çünkü düşmanınız olan ve yedi tepeli
şehirden yöneten kilise bile cezanıza eşlik edecek! Çünkü orospuluğunuz ve katliamlarınız nesiller
boyunca üst üste yığıldı ve hatta göklere kadar ulaştı! Ve böylece Rabbiniz, Tanrı sonunuzu beyan
etti, bakın, korkunç bir sonunuz olacak!... HER ŞEYE GÜCÜ YETEN´DEN GELEN, KAN BOĞAZINIZA
ÇIKINCAYA KADAR YIKIM!
Gerçekten dünyanın bütün dinleri anlamsızdır, onların her biri yanlış tanrılara taparlar ve hep
ilahlara bakarlar. Fakat Tanrı’nın Öfke Günü geldiğinde, onlar bile sizden daha hafif akıbete
uğrayacaklar. Hatta paganlar bile, eğer Rab´bin adını o günde çağırırlarsa, kurtulsun… Ve beni
çağırmaları gereken isim Yeşuva Mesih´tir (YahuShua HaMashiach´tır); Christus ve Jesus´un adını
çağıranlar da kabul edilecekler, çünkü ben insanların kalbini bilirim; çünkü göğün altında onun
aracılığıyla kurtarılabileceğiniz hiçbir başka bir isim yoktur, sadece Kral’ın adı yoluyla
(kurtulursunuz).
Şimdi, Rab´bin, Tanrınız´ın size ne dediğini dinleyin: Ben nasılsam, Christus da öyledir, diyor Rab.
Evet, O, Jesus diye adlandırılan. Ve ben O´nun önünde biliniyorsam, benim önümde de O bilinir.
Ondan dolayı ben hep ne istiyorsam, O´nun tarafından yerine getirilir ve ben ne kutsanmış olarak
emredersem, O´nun aracılığıyla kutsanacak ve ölüm hükmü giyenler O´nun tarafından yok
edilecekler. Edepsiz olan O´nun yoluyla mahvedilemez olacak ve bir kere ölü olan, O´nun yoluyla
dirilecek; hatta beni sevenlerin hepsi O´na itaat etsin ve O´ndan sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü
O´nu sevenler, beni severler ve O´na tapanlar, bana taparlar ve onlar yargıdan yaşama geçecekler.
Çünkü ben Mesih´in adını yücelttim ve onu tekrar yücelteceğim… Bakın Yeşuva (YahuShua) dünya
ve göklerin Rabbi´dir, çünkü Baba ve Oğul (Jesus Christus) birdir ve hatta sonsuzluktan sonsuzluğa
dek, BİRdir.
Güçlü ve görkemli Tanrı bunu diyor: Tanrısızların yıkımından herhangi bir memnunluk mu
duyuyorum? HAYIR! Tanrısızların kötü yollarını terk edip doğru olanı yapmalarını ve bütün
insanların (günahlarından) pişman olup bana geri dönmelerini tercih ederim! Fakat kalplerinizi
görüyorum, ey haksızlığın oğulları! Çünkü babanız (İsmail) İbrahim’in çadırından kovuldu ve siz de
öyle o memleketten kovulacaksınız! Bakın, sizi ağzımdan tüküreceğim ve dünya sizi yok edecek!
Ondan dolayı Rab, Tanrınız´ın söylediklerine kulak verin
VE GÜNAHLARINIZDAN PİŞMAN OLUN ve size (cennette) bir yer bulabilirim…
Çünkü ben herkesin Babası´yım…
Ve kalbinizi kimin kirlettiğini biliyorum, neden ve nasıl kin, zorbalık ve günahla dolduğunuzu.
Şeytan sizin gerçek düşmanınız!
Bakın, şeytan yeryüzüne atıldı ve böğüren aslan gibi yutabileceği kurban aramakla dolanıp
duruyor! Ve o şeytan sizi yutacak, hatta kendi bencil istekleriniz ve kötü niyetleriniz yoluyla o sizin
Bir ve Tek Gerçek Tanrı’ya karşı gelmenizi sağladı. Evet, Ben, sizin, bizim Tanrı dediğiniz İbrahim’in
Tanrı’sıyım!
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Fakat siz beni tanımıyorsunuz, ne de sizin dualarınızı dinleyeceğim, çünkü sizin dualarınız benim
gözümde iğrençtir! Çünkü siz yalancı bir ruh tarafından uydurulan iğrençliklerle, birçok ayıp
sözlerle dolu bir kitaba bağlısınız! Gerçekten siz onun Tanrı’nın bir peygamberi olduğunu
söylediğiniz ölü bir adamın izinden gidiyorsunuz!... Fakat o benim peygamberim DEĞİLDİ, ne ona
konuştum, ne de onu yolladım! O kötü tarafından yanıltılmıştı, tıpkı sizin de yanıltıldığınız gibi!
SİZ HEPİNİZ ŞEYTANA HİZMET EDİYORSUNUZ VE ONUN AMAÇLARINI VE HEDEFLERIN
PAYLAŞIYORSUNUZ! HEPİNİZ KESİNLİKLE ÖLECEKSİNİZ!
Ondan dolayı Rab´bin istediğini dinleyin ve öyle yapın, o zaman kesinlikle yaşayacaksınız,
ölmeyeceksiniz… Rab bunu söylüyor: Herkes günah işledi; adaletli insan yok, bir tane bile. Ondan
dolayı Rab, Tanrınız başlangıçtan beri günah için kurban, barışmak için ise kan istedi. Fakat o
hayvanların lekeleri ve kusurları olmamasına rağmen, koçların ve keçilerin, ne de bir yaşındaki
kuzuların kanı yoluyla insanlık kurtulmayacak; sadece bir insanın günahsız temiz kanıyla Tanrı
tarafından dünyaya yollanmış olan kanıyla insanlık kendini kurtarabilir… Tanrı’nın dövülmüş,
yaralanmış, kamçılanmış, alay edilmiş, ağaca asılmış, evet hatta çarmıha gerilmiş Yeşuva Mesih´e
(YahuShua HaMaschiach´a) Kuzusu´na, Tanrı’nın (sunduğu) Kurtuluş’una bakın!
Rab bunu söylüyor: SADECE TANRI GÜNAHLARI AFFEDEBİLİR! O günahların sayıları büyük olsa da,
hatta gökyüzündeki yıldızların sayısından daha çok olsa bile, Rab, O hiçbir günah işlememiş
olmasına ve bütün (acılara) vücudu katlanmasına rağmen, Tanrınız bir tek insanın kurbanı
aracılığıyla günahlarınızı affetti… O öldü! Bakın, O ölümden dirildi! Çünkü O İnsanoğlu, Baba’nın tek
Oğlu, İnsan olan Tanrı, İmmanuEL´dir… Tek yol, tek hakikat ve tek yaşamdır!
Ondan dolayı Rab´bin sözünü dinleyin: O´nun adını çağırın ve böylece kurtulun! Öfkemden
kurtulun, intikamımdan kaçın! JESUS CHRISTUS YOLDUR! ADI Yeşuva MESİH´TiR (YAHUSHUA
HAMASHIACH´TIR)! Eğer O´nu reddederseniz, yitiksiniz, yargı ve ölümün eline verileceksiniz…
Tanrısızların mirası, şeytanın izinden gidenlerin ve onun hizmetkârlarının hepsinin cezası!
Bakın, Rab öfkeli, Rab intikam dolu!... Fakat merhametim ebedidir ve o rahmet içinde kalan herkes
içindir, evet, rahmetimi yerine getirmek için yollanan O, çünkü Yeşuva (YahuShua) Tanrı’nın
yaşayan rahmetidir! O sağ elinde yaşam kitabını tutar ve bakın, O o kitabın sayfalarını silme
yetkisine sahiptir ve eğer pişman olmazsanız, yaşam payınızı iptal etme yetkisine sahiptir ve eğer
O´nun yaşamını almayı seçerseniz, O size sonsuz yaşam verme yetkisine sahiptir.
Ondan dolayı Usta’yı kucaklayın ve O sizi kucaklayacak; çünkü o sizin Marangozunuz ve
Babanız´dır, O´nun aracılığıyla yaratıldınız; bakın o çocuklarını derin ve sonsuz bir sevgiyle seviyor.
Ondan dolayı gelin, O´nun adına toplanın ve O mutlaka aranızda olacak!...
Günahlarınızdan pişman olup ciddiyetle ve hakikatle O´nun adını çağırın, O sizi affedecek, size şifa
getirecek ve sizi O´nunla birlikte olabileceğiniz, benim olduğum yere getirecek…
YAHVE (YAHUWAH) konuştu…
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