Erbsünde & Erlösung Für diejenigen, die Erkenntnis haben
Nesilden Nesile Geçen Günah & Kurtuluş Anlayan için...
Bırak o nesilden nesile gecen günah ve kurtuluş hakkında gerçeği duysun
01.3.05 YahuShua HaMashiach'dan, Jesus Christus Rabbimiz, Tanrımız ve Kurtarıcımız - Rab'bin
Timothy'ye Söylediği Sözleri, Duymak İçin Kulağı Olan Herkese
Rab'bin sözünü dinleyin ey bilge olmaya çabalayanlar, idrak etmeye uğraşanlar, gerçeği sevenler;
çünkü Rab küçükler için diyor ki... Konuştum ve bakın, anne babaları huzurlu olsun, küçükleri seven
herkes cesaretlendirilebilsin diye tekrar konuşmak için ağzımı açıyorum... Öyle ki, bu aşırı günahkâr
nesil öfkemi anlayabilsin ve korkudan titresin!
Sizce, bir çocuğun dünyadaki ve cennetteki mirası, hayatındaki yıllar çok az ise ve masum kalıyorsa,
nedir? Doğrusu, diyorum ki, onlar cennetteki krallığı miras alacaklar, çünkü Baba kalbi saf olanları
sağ elinde tutar. Uzun çimlerin üzerinde parlayan ateş böcekleri gibi bu küçük olanlar da insanların
arasında parlayan değerli ışıklardır... İnsanlar arasında parlayan kıymetli ışıklar. Bu yüzden onları
yakalayan ve kapatanların vay haline! Onlara zarar veren herkesin vay haline!
VE YAZIK, HATTA ÜÇ KERE YAZIKLAR OLSUN ONLARIN IŞIKLARINI SÖNDÜRENLERE!
Çünkü Rab bir haykırışla ve baş meleğin sesiyle ve Rab'bin trompet sesiyle, ışığı uzaklaştırmak
için(Jesus´a ait insanlar), O´na ait olanları dünyadan almak için çok hızlı geliyor.
Bakın, suçluların gözlerini karartıp bu dünyayı karanlığa büründüreceğim! İmansızların kötü alevi
kısa süre parıldayacak ve sonra hızla sönecek! Çünkü yargı göklerden gelecek ve tüm dünyayı sel
gibi kaplayacak! Bakın, korkunç bir sel gibi, göklerden gelen ceza onu parçalara bölecek ve onu
silip süpürecek! Ve sönmeyen ateşin yandığı gölde, günahın ve tanrısızlığın her son izi tamamen
yok olacak!
Ve birçok küçük, insan elinden zulüm görmesine rağmen,
Size doğrusunu söyleyeyim, hepsi Rab'bin evine varacak.
Sadece bir an içinde, göz açıp kapayana kadar...
Şifanın tamamlandığı ve her gözyaşının silindiği yerde...
Dünyanın ve insanların yolları, unutuldu...
Sadece sevgi kalır, Rab'bin yüzüne baktıkları sürece
Onların Kurtarıcısı´na, sonsuza kadar.
Ama bilgeler yine de: "Nesilden nesile geçmiş olan günaha ve günah yükü ile doğanlara ne olacak?"
diye sesleniyorlar. Dinleyin ve anlayın, alçakgönüllü olun öyle ki, bilgelik kazanabilesiniz ve Rab'bin
sözünü duyasınız...
Çünkü Rab diyor ki...
Bütün insanlar annelerinin rahminden günah dünyasına bebek olarak gelirler. Böylece su ve kan
yoluyla doğanlar günaha doğarlar, günahla doğmazlar. Rab'bin elinden yaratılan Cennet
Krallığı'ndan gelenlerin nasıl günahı olabilir? ... Bu konuda büyük bir yanılgıdasınız.
Şimdi, konuşmadan önce düşünün, sözlerinize çok dikkat edin öyle ki, Tanriniz´i, Kutsal ve
mükemmel olan Rab´bin kutsallığını bozarak, O´nun adını kirleterek O´nu günahla suçlamayasınız.
Evet, çocuklar ilk insan Adem'den beri günahı miras alıyorlar. İnsan tarafından verileni miras

alıyorlar, fakat Rab tarafından kutsal ve kusursuz olarak Rab'bin suretinde yaratıldılar. Bu küçükler,
dünyanın hallerini henüz bilmiyorlar; çünkü onlar henüz iyi ve kötü ağacından yemediler; masum
kalıyorlar.
Bu yüzden, bütün insanlara yüksek sesle haykırıyorum...
"Kim ateşböceklerimi deforme etti! Işıklarını kim lekeledi! Hediyelerimi ne bozdu? "... İNSANLAR
VE BU DÜNYADAKİ KÖTÜLERİN ESERLERİ!
Bu yüzden, bu küçüklerin ve insanlar tarafından zedelenen bu gençlerin tövbe etmelerine gerek
yoktur, çünkü Oğul (Jesus) onlar için de öldü. Çünkü onların temizliği, henüz söylenmemiş
antlaşmadan gelir ve o sürekli başlangıçtan beri Rab'bin merhametinde kalacak,
[Timothy]
Bu nedenle, açın gözlerinizi ve bakın,
Mütevazı olun ki, anlayabilesiniz...
Rab, Tek evladı olan Tek Oğlu'nu gönderdi;
Lekesiz veya bozuksuz, insanların elinden acı çekmek için dünyaya,
Öyle ki, bu dünyadaki erkekler ve kadınlar (Tanrı’nın) Krallığına geri dönebilsinler,
Günahlarından dolayı ayrıldıkları yere...
Rab'bin çocukları için sevgisi ne kadar büyük?
Öylesine büyük ki, mutlulukla onların yerine öldü...
Bilin ki, suçsuz kalanlar için kurtuluş garantili
Ve susayanların hepsine bol bol verildi!
Çünkü Hayat Çeşmesi olan ve olmuş olan bir kez daha gelecek! ...
Halleluyah! Amin.

