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Rab'bin Büyük ve Korkunç Günü 
  
10.26.05 Rabbimiz, Tanrımız ve Kurtarıcımız´dan - Rab'bin Timothy'ye Sözleri, Duymak İçin Kulağı Olan Herkese 
  
Rab şöyle konuştu... 
Halkımın kehanette bulunacağı, rüyalar ve vizyonlar göreceği Kutsal Kitap´ta yazılıdır. Ondan dolayı, size vaat 
edilenler, dışarı çıkın ve trompeti çalın, en Yüce Tanrı'nın isteğini yerine getirin. Siz, Kurtuluşun Evlatları coşun, 
çünkü Rab sizinle... Rab´bin trompeti ve yüksek sesle dışarı çıkın ve konuşun; evet, kalabalıklara haykırın! Çünkü 
Rab´bin sözü kutsaldır, ağzımdan çıkan söz doğrudur! Çünkü ben gerçekten geldim ve geri döneceğim ve bakın, 
dürüst olanları yanıma almak için ve imansızları yıkmak için hemen geliyorum! ... 
  
 Çünkü Rab Ben´im! Ve yeryüzünde yaşayan herkesin yüreklerine ve zihinlerine bakacağım, kutsal insanları 
kutsayacağım ve lanetliyi lanetleyeceğim! Günahlarından pişman olup Tanrı’ya dönenlerin kalplerini tamir 
edeceğim ve imansızları kısır geride bırakacağım! Adaletimi bir ağ gibi üzerlerine atıp imansızları yakalayacağım, 
asiler ise ayartılacaklar! Çünkü o gün Rab'bin gazabı bütün dünyayı kaplayacak! 
  
Bakın, hastaları iyileştirip ezilenleri kurtaracağım; kafalarından Tanrı’ya hakareti atacağım! Aç insanları göklerin 
maniyla (man= Tanrı’nın gökten yolladığı ekmek) besleyeceğim ve çöldekilerin susuzluğunu gidereceğim! Kalbi 
kötülüğe sadık olanların kalplerini sertleştirecek, beni samimiyetle arayanların kalplerini yumuşatacağım, 
dünyaya (dünyevi şeylere) bağlı olanları kırık kalpleriyle geride bırakacağım! Zengin olanlardan çalıp onları yoksul 
bırakacağım öyle ki, gerçekten zengin olabilsinler!  Bütün büyük insanları küçük düşürecek ve kibirli olanın kibrini 
kıracağım! Ama alçakgönüllüyü yücelteceğim, dünyayı alçakgönüllü olanlar miras alacaklar, çünkü Rab’den 
korkanlara benim kutsamam geçerlidir... Kör olan görecek ve sağır duyacak. 
  
Bakın, benim için hayatlarından isteyerek vazgeçenleri ruhumla dolduracağım ve gönderdiklerim kişiler ise iki kat 
fazlasını alacaklar! Sevdiklerimin hatalarını düzeltip onları disiplin altına alacağım ve birçoğunun bana pişman 
olup geri dönmesini sağlayacağım! Onların kalplerine Emirlerimi yazacağım ve hatta en derin yerine! Halkımı 
ayırıp böleceğim! Hasat edeceğim; çünkü hasat zamanı geldi, uykuda olan herkesi öne çıkaracak ve bende 
yaşayanları (dünyadan) çalacağım, onları yukarıya kaldırıp evimi tanıtacağım! 
  
Bakın, dünyanın temellerini kuvvetle sallayacağım ve taş taş üstünde bırakmayacağım; tek bir taş bile 
çevrilmemiş olarak kalmayacak; gizli olanları açığa çıkaracağım! Şiddetli bir rüzgârla bulutların her şeyi alt üst 
edip karartmasını sağlayacağım, gök gürültüsü ve yıldırımlar gökleri dolduracak! Bütün yeryüzünde bir fırtına gibi 
eseceğim ve milletleri ağzımdan çıkan Sözümle cezalandıracağım! Denizlerin yükselerek, sahilleri su altında 
bırakmasını ve kıyı bölgeleri harap etmesini sağlayacağım! Milletleri azarlayacağım ve Babil'i yıkacağım ve 
seçtiklerimi Dağ'da saklayacağım! 
  
Bakın, göklerde ve yerde kan, ateş ve duman sütunlarında mucizeler göstereceğim! Denizler kana çevrilecek, 
nehirler ve derelerin suyu acı olacak! Güneş, ay ve yıldızlar bile gazabımdan kurtulamayacak! Gökleri tomar gibi 
düreceğim ve şanım doğudan batıya parlayacak; bütün karanlıklar kaçacak! Kâhinlerin (falcıların) ağzını 
kapatacağım ve aldatmalarını sona erdireceğim! Uyuyanları uyandıracağım ve kötüleri yargılayacağım! Azizlerimi 
katledip zulme uğratan ve küçüklerime zarar veren herkesi mahvedeceğim! Hilekârı (ayartıcıyı) bağlayıp ona 
hizmet edenleri dışarı atacağım; bunlar sönmez ateşlerde yanacaklar! ... Dedi Rab. 
  
Ama siz korkmayın ey Zion'un çocukları! 
Çünkü inşaatçı, baş ve köşe taşı göndereceğim ve o sizin adınıza savaşacak!... 
Toplanın, hazırlanın ve dinleyin, 
Çünkü trompet dört köşede çalacak! 
Büyük gün yaklaşıyor! 
Her biriniz diz çökün! 
Düşmanlarım benim ayak taburem olacak! 
GELDİM! 


