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O EBEDİ “HAZİNELER!” 

                        (17/100 = 10/57-58)    

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin bu kez de bu --metal, veya metalik--                    

tüm özgün “Hazineleri” (=hazain) ilkin nasıl böylece burada ayrı ayrı anıp, böylelikle 

tümünü en Bilgece ve en Erklice birer birer zikretmiş olduğuna, ve akabinde,                                  

bunları yine burada nasıl “19” kodu altında en harika bir tarzda, böylece yine karşılıklı,               

iki taraflı olarak, en mükemmel bir ölçüyle bu muazzam “parıltılı Planlaması” altında                          

böylelikle tam olarak hesaplayıp kodlamış olduğuna büyük bir hayranlıkla tanık olacağız 

yine, birlikte.    

Yüce Rabbimiz burada, daha önceki tüm o dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca tanık 

olduğumuz tüm o muhteşem Planlamalarında kullanmış olduğu, ve zaten O’nun bu 

mucizevi 19 kod & sisteminin baştan beri ve her daim böylelikle hiç değişmez vasfı olan                

bu en temel prensip ve kuralları (bu bağlamda, lütfen, tekrar Kuran-Haber 74/26-31 

Ayetlerini mutlaka hatırlayalım) buradaki bu muazzam “parıltılı Planlamasında” da                         

yine aynen ve böylece kullanarak, böylelikle burada bize yine gayet kritik ve önemli                                    

şu Mesajları da, en sonunda, böylece ehemmiyetle hatırlatıp iletmiş olmaktadır:    

====================           

100- De ki: Eğer siz Rabbimin Rahmetinin bu “Hazinelerine” (=hazaine) yönetici                

olmuş olsaydınız, o zaman, bunları şimdi böyle -cömertçe- dağıtmaktan çekinip                                 

sıkıca tutardınız; çünki o (inkarcı; 74/31) insan aslen böylece çok cimridir/nankördür!                                

(Kuran-Haber 17/100)  

57- Ey insanlar, öyleyse şimdi, böylece Rabbinizden size -burada- bir Öğüt, ve 

göğüslerinizde olan (hastalıklara) bir Şifa geldi, ve böylece bir “İleti” (=Huden; bu özel terim, 

burada yine yüce Rabbimize ait 19 kodlu, bu muhteşem Planlamasına böylelikle ilkin ayrı ve müstakil                       

bir “Öğüt/Zikr,” ve akabinde, yine böylelikle ve aslen bir “İleti” (=Huda) olarak atıf yapan en temel ve özel 

bir terimdir Kitapta böylece, en başta; 39/23 = 74/26-31) ve bir Rahmet tüm inananlara!                                                             

58- De ki: Öyleyse, artık Al-lahın bu Lütfuyla ve bu Rahmetiyle, işte aslen bununla                    

sevinip coşsunlar (=o inananlar; 74/31), çünki bu, onların (=o inkarcıların; 74/31) şimdi 

toplayıp yığdıklarından çok daha hayırlı olacaktır!   

(Kuran-Haber 10/57-58)                                       

====================   
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O halde, burada şimdi de, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından özellikle anılıp                

burada böylelikle en Bilgece zikredilmiş olan tüm bu “Hazineleri” (=hazain) aşağıda                       

tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- böylece ayrı ayrı görelim,                     

ilkin, birlikte:  

 

o Gümüş/ler (=el-Fiddet)            

toplam 2 kez anılmış; 

3/14              

9/34 

Gümüş/ler (=Fiddet)              

toplam 4 kez anılmış; 

43/33  76/16            

76/15  76/21 

o Altın/lar (=el-Zeheb)            

toplam 2 kez anılmış; 

3/14              

9/34 

Altın/lar (=Zeheb)             

toplam 6 kez anılmış; 

3/91  22/23  43/53          

18/31  35/33  43/71 
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Metalik/ler (=Meta)             

toplam 31 kez anılmış; 

2/36    3/185  9/38  13/26  28/60  42/36  80/32  

2/236   3/197  10/23  16/80  28/61  43/35     

2/240   4/77  10/70  16/117 33/53   56/73    

2/241   5/96  11/3  21/111 36/44  57/60    

3/14    7/24    13/17  24/29   40/39  79/33 

o Süs/ler (=el-Hılyet)             

toplam 1 kez anılmış; 

43/18 

Süs/ler (=Hılyet)              

toplam 3 kez anılmış; 

13/17  35/12            

16/14   

 

Yumurta-İnci/ler (=Beyd)            

toplam 1 kez anılmış; 

37/49 

o Demir/o Demirler (=el-Hadid/el-Hidad)         

toplam 3 kez anılmış; 

18/96  57/25            

34/10   

Demir/Demirler (=Hadid/Hidad)           

toplam 4 kez anılmış; 

17/50   33/19            

22/21   50/22 
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o Toparlak-İnci/ler (=el-Lulu)           

toplam 2 kez anılmış; 

55/22  56/23 

Toparlak-İnci/ler (=Lulu)             

toplam 4 kez anılmış; 

22/23   52/24            

35/33    76/19 

o Parlak-Rubi/ler (=el-Yakut)             

toplam 1 kez anılmış; 

55/58 

 

o Bakır/o Bakırlı (=el-Kıtr/el-Katıran)         

toplam 1 kez anılmış; 

34/12 

Bakır/Bakırlı (=Kıtr/Katıran)             

toplam 2 kez anılmış; 

14/50  18/96 

o Takı/lar (=el-Zinet)            

toplam 1 kez anılmış; 

20/59 

Takı/lar (=Zinet)             

toplam 10 kez anılmış; 

7/32    18/7  20/87  57/20        

10/88   18/28  24/60          

16/8  18/46  37/6 
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Hazine/ler (=Hazain)            

toplam 7 kez anılmış; 

6/50     11/31   12/55  17/100  38/9  52/37   63/7   

o Boncuk-İnci/ler (=el-Mercan)            

toplam 2 kez anılmış; 

55/22  55/58 

 

Altın-Yaldız/lar (=Zuhruf)            

toplam 3 kez anılmış; 

6/112  17/93  43/35 

o Define/o Defineler (=el-Kenz/el-Kunuz)         

toplam 1 kez anılmış; 

28/76 

Define/Defineler (=Kenz/Kunuz)           

toplam 4 kez anılmış; 

11/12  18/82  25/8   26/58 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   

o Köpük/ler (=el-Zebed)            

toplam 1 kez anılmış; 

13/17 

Köpük/ler (=Zebed)              

13/17  13/17 

Atık/lar (=Cufa)              

toplam 1 kez anılmış;                                                                                                                                   

13/17 
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O halde, şimdi de burada, yüce Rabbimizin Kuran-Haberde bu mucizevi 19 kod & sistemini 

böylelikle açıkça tarif edip netçe haber verdiği o en kritik ve temel Ayetleri peş peşe 

hatırlayalım aşağıda, şimdi bu bağlamda, şöylece: 

====================                                                                                                                                           

23- Al-lah o en güzel Anlatıyı benzeşmeli (=muteşabihen) ikişerli/çifterli (=mesaniye)                             

--bu (metal, veya metalimsi) “Hazineleri” de böylece-- kapsayan bir yazılı-belge olarak 

indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki tüm o özgün “Hazinelerin,” yüce Rabbimiz tarafından tüm                                   

Kuran-Haberde nasıl böylece en Bilge bir tarzda, en isabetli ve uygun sayılarda kullanılıp, akabinde bunların 

tam karşılıklı olarak --anlamsal, ve yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli (=muteşabihen) toplam “7” 

muazzam ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında; (74/30)-- böylece nasıl harikulade  

bir şekilde planlanmış olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en net olarak yine göreceğiz, 

birlikte:   

o Gümüş/ler    &  o Altın/lar    

 (=el-Fiddet)      (=el-Zeheb)   

o Metalik/ler    &  o Süs/ler                      

(=el-Meta)      (=el-Hılyet) 

o Y-İnci/ler    &  o Demir/o Demirler                         

(=el-Beyd)      (=el-Hadid/el-Hidad) 

o T-İnci/ler    &  o P-Rubi/ler     

(=el-Lulu)      (=el-Yakut) 

o Bakır/o Bakırlı  &   o Takı/lar      

(=el-Kıtr/el-Katıran)     (=el-Zinet) 

o Hazine/ler    &  o B-İnci/ler     

(=el-Hazain)       (=el-Mercan) 

o A-Yaldız/lar    &  o Define/o Defineler    

 (=el-Zuhruf)      (=el-Kenz/el-Kunuz) 

Rablerinden korkanların bundan ötürü derileri ürperir, sonra onların derileri ve kalpleri 

yatışır Al-lahın (bu) Öğütü (=Zikr) için!                                                                                                          

Bu, (aynı zamanda) Al-lahın İletisidir (=Huda), O bununla dilediğini doğruya                                    

iletir (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda o kendi hainliklerinden ötürü; 2/26-27)  

saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur! (Kuran-Haber 39/23)                                                                                                
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====================                                                                                                                                          

26- Al-lah dedi: Öyleyse, Ben de (şimdi) onu Söküp-Atıcıya sokacağım!                                       

27- Peki sana ne bildirdi, nedir o Söküp-Atıcı!                                                                                                

       -------------------------------------             ---------------------------------------                                                                                                                             

O baki-bırakmaz,        ve O sağlam-komaz, 

               (ve ardından, sunar)                                                                                                              

-------------------------------                                                                                    

           Tablolar                                                                                                                                 

-------------------------------                                                                                                           

                                tüm insanlık için.                                                                                                           

30-               Onun üzerinde (kodlanmıştır) “19!”  

 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o (çünki sadece “döküntü” ve “cüruf” olduklarından ötürü) burada da 

kesinlikle “kusurlu” konumda kalacak olan bu iki kelimenin:  

                 --------------------------------------          &              ---------------------------------------                                                               

o Köpük/ler                   o Atık/lar 

orada bu nedenle bu ilahi Söküp-Atıcı (=Sekar) sistem tarafından, her iki tarafta, mutlak olarak böylece 

atılacağını ve eleneceğini; ve bunun akabinde ise, bu ilahi Sistemin bize az önce gördüğümüz o toplam                    

“7” muazzam ikili/çift halindeki tüm o özgün “Hazineleri” bu bağlamda da böylece arıtılmış ve safi olarak                        

--yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada yine aynen böylece önemle vurgulayıp                      

işaret ettiği üzere-- o Tablolar (=Levvahatun) halinde, her iki tarafta, yine hepsi ve bütünüyle “19” ile 

kodlanmış şekilde net olarak sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da, ve en açıkça göreceğiz, 

birlikte.   

31- Ve Biz o ateşin bekçilerini sadece Meleklerden kıldık; ve Biz onların sayısını (=19)  

sadece bir fitne/test kıldık (bunu) inkarcılar için; ta ki (bununla)    

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar) yakinen 

inansınlar, ve inananlar inanç arttırsınlar, 

= o kendilerine Kitap verilmiş olanlar (=Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar), ve inananlar                  

artık hiç kuşku duymasınlar, 
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= ama --bunların arasında-- o kalplerinde bir hastalık olanlar, ve (bunu) inkarcılar  

diyecekler: Acaba Al-lah bu “meselle” (yukarıda 26-30. Ayetlerde verilen o “mesel”)                                

-gerçekte- ne demek istiyor? İşte, Al-lah böylelikle dilediğini -yine- (bu konuda o kendi 

hainliklerinden ötürü; bkz. 2/26-27) saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini (bu konuda                      

kendi samimiyetlerinden ötürü; bkz. 13/27) doğruya iletecektir (=yehdi)!                                                                                                          

Ve Rabbinin ordularını hiç kimse bilemez, sadece Kendisi; ve o (=yukarıda 26-30. Ayetlerde 

vurgulanan o Söküp-Atıcı sistem) ancak bir Öğütseldir (=Zikra) tüm insanlık için!                      

(Kuran-Haber 74/26-31)   

** İlkin, biz buradaki bu kritik Ayetlerle (74/26-31) daha önce gördüğümüz o kritik Ayet (39/23)                   

arasındaki çok yakın ve kesin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından bunların içinde özel olarak kullanılıp 

kuvvetle vurgulanmış olan bu Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=Zikra), ve hemen sonrasında, bununla dilediğini 

saptıracaktır (=yudillu), ve dilediğini doğruya iletecektir (=yehdi) gibi o ortak en kritik ifadelerden derhal 

görebilmiş, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu en kritik ve temel Ayetlerle bize işin sonunda ve 

esasen böylece yine burada o aynı muazzam “Parıltılı matematiksel Planlamayı” işaret edip haber verdiğini 

buradan da açıkça idrak edebilmiş olmalıyız yine, en ilkin. (lütfen, bu bağlamda şimdi, ayrıca ve hem de yine 

bkz. Kuran-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                                                          

==================== 

 

O halde, yukarıda artık böylece Kuran-Haberde bu en kritik ve temel Ayetleri tekrar 

böylece birlikte hatırlayıp, bu bağlamda da böylelikle netçe idrak ettikten sonra, şimdi artık 

yüce Rabbimize ait bu 19 kodlu, muazzam “parıltılı Mucizeyi” de, bir sonraki sayfamızda, 

yine derhal ve en açık bir şekilde görüp, büyük bir hayranlıkla tanık olmalıyız, birlikte,             

şöylece:   
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                    toplam         toplam                                                           

geçiş sayısı       geçiş sayısı    

o Gümüş/ler         2        2             o Altın/lar   

(=el-Fiddet)                       (=el-Zeheb)                                             

Gümüş/ler         4        6             Altın/lar   

(=Fiddet)                          (=Zeheb) 

o Metalik/ler        0        1             o Süs/ler                           

(=el-Meta)                     (=el-Hılyet)                           

Metalik/ler       31        3             Süs/ler    

(=Meta)                     (=Hılyet) 

o Y-İnci/ler         0        3             o Demir/o Demirler  

(=el-Beyd)                     (=el-Hadid/el-Hidad)                                  

Y-İnci/ler         1        4             Demir/Demirler  

(=Beyd)                     (=Hadid/Hidad) 

________________    ________________                                          

                   19x…        19x…   

 

o T-İnci/ler         2        1             o P-Rubi/ler                       

(=el-Lulu)                                     (=el-Yakut)                                            

T-İnci/ler         4        0             P-Rubi/ler     

(=Lulu)                                     (=Yakut)    

o Bakır/o Bakırlı       1        1             o Takı/lar                          

(=el-Kıtr/el-Katıran)                    (=el-Zinet)                                           
Bakır/Bakırlı        2        10             Takı/lar    

(=Kıtr/Katıran)                            (=Zinet)    

o Hazine/ler         0        2             o B-İnci/ler   

(=el-Hazain)                      (=el-Mercan)                         
Hazine/ler         7        0             B-İnci/ler   

(=Hazain)                      (=Mercan)   
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o A-Yaldız/lar        0       1            o Define/o Defineler                 
(=el-Zuhruf)                    (=el-Kenz/el-Kunuz)               

A-Yaldız/lar         3       4            Define/Defineler                 
(=Zuhruf)                    (=Kenz/Kunuz) 

________________    ________________                                          

                   19x…        19x…   

============================================================ 

o Köpük/ler          1        0             o Atık/lar   

(=el-Zebed)                       (=el-Cufa)    

Köpük/ler          2        1               Atık/lar    

(=Zebed)                       (=Cufa) 
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** İlk olarak, burada mutlaka şunu farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda, o ilk kısımdaki bu birinci çifti 

(=el-Fiddet & el-Zeheb), bunlar yüce Rabbimiz tarafından ilkin bu Ayetlerde (3/14, 9/34) böylelikle 

beraberce anılmış olduklarından ötürü, böylece birlikte doğrulukla oraya yerleştirdik;                                                                   

buna karşılık, bu kez yukarıdaki Tablomuzda, o ikinci kısımdaki bu birinci çifti (=el-Lulu & el-Yakut), bunların 

her ikisi de yüce Rabbimiz tarafından bu Ayetlerde (55/22, 55/58) böylelikle bu (=el-Mercan) ile beraber  

anılmış olduklarından ötürü --burada böylece tek ve en makul yaklaşımla-- böylece birlikte alıp doğrulukla 

oraya yerleştirdik.             

Bunun akabinde, yukarıdaki Tablomuzda, o ilk kısımdaki bu ikinci çifti (=el-Meta & el-Hılyet), bunlar                        

yüce Rabbimiz tarafından yine ilkin bu Ayette (13/17) böylelikle beraberce anılmış olduklarından ötürü, 

böylece birlikte doğrulukla oraya yerleştirdik;         

buna karşılık, bu kez yukarıdaki Tablomuzda, o ikinci kısımdaki bu ikinci çifti (=el-Kıtr & el-Zinet) --anlam                 

ve yapı açısından-- yine yukarıdaki o ikinci çiftle tam paralel ve denk bir mantıkta, böylece birlikte alıp 

doğrulukla oraya yerleştirdik.            

Bunun akabinde, yukarıdaki Tablomuzda, o ilk kısımdaki bu üçüncü çifti (=el-Beyd & el-Hadid), bunların en 

sondan bir önceki harfleri --Arapçasında elbette-- böylece aynı (=ya) harfi olduğundan ötürü, böylece birlikte 

doğrulukla oraya yerleştirdik;            

buna karşılık, bu kez yukarıdaki Tablomuzda, o ikinci kısımdaki bu üçüncü çifti (=el-Hazain & el-Mercan) yine 

bunların en sondan bir önceki harfleri --Arapçasında elbette-- böylece aynı (=elif) harfi olduğundan ötürü,  

böylelikle yine yukarıdaki o üçüncü çiftle tam paralel ve denk bir mantıkta, böylece birlikte alıp doğrulukla 

oraya yerleştirdik.                                                                                                  

Ve burada ayrıca mutlaka şunu da farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda biz o daha değerli, veya gösterişli, 

veya çok sayıda olan “Hazineleri” daima sağ tarafa yerleştirerek hareket ediyoruz.           

** İkinci olarak, burada mutlaka şunu da bilmeliyiz ki, yukarıda biz bu, örneğin (=Katıran: Bakırlı)                            

ve (=Hadid: Demir) ifadelerini, bunlar buralarda (14/50 & 22/21) olumsuz bir kontekst içinde                     

geçmiş olsalar da, yine paralel ve denk bir mantıkta doğrulukla hesaba dahil ettik, çünki bunlar her nerede               

ve nasıl olurlarsa olsunlar, sonuçta temeldeki --yüce Rabbimiz tarafından kendilerine en baştan verilmiş  

olan-- bu maddi ve mutlak değerlerinden herhangi birşey değişip kaybetmiyorlar bu bağlamda. 

** Üçüncü olarak, burada mutlaka yine şunu da bilmeliyiz ki, yukarıda biz bu, örneğin (=Zuhruf: Yaldız)                

ve (=Hadid: Demir) ifadelerini, bunlar buralarda (6/113 & 50/22) mecazi bir kontekst içinde                     

geçmiş olsalar da, yine paralel ve denk bir mantıkta doğrulukla hesaba dahil ettik, çünki bunlar da her nerede                 

ve nasıl olurlarsa olsunlar, sonuçta temeldeki --yüce Rabbimiz tarafından kendilerine en baştan verilmiş  

olan-- bu asli ve mutlak anlamlarından herhangi birşey değişip kaybetmiyorlar yine bu bağlamda. 

** Son olarak, burada mutlaka şunu da görüp bilmeliyiz ki, buradaki bu iki özel terim (=beydun meknun &                      

luluun meknun) Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından böylece burada tamamen aynı kontekst içinde,                  

ve böylelikle tamamen aynı/benzer anlamda kullanılmış olduklarından ötürü (37/48-49 & 52/24),                        

bunları da böylece (=Y-İnciler & T-İnciler) olarak, böylece yine tam paralel ve denk bir mantıkta,                   

doğrulukla yukarıdaki Tablomuza muhakkak dahil ettik. 
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O halde, şimdi de burada, Kuran-Haberde bu bağlamda en başta gelen şu en kritik ve temel 

Ayetleri de mutlaka görelim birlikte, şöylece:                                                     

====================                                                                                                                                      

17- Ve --şimdi burada, yukarıdaki Tablomuzda da, böylece o sağ tarafta-- bir Süs, veya                          

--o sol tarafta-- bir Metalik aramak için, üzerini ateşle yakıp erittikleri o (metallerde de)                       

--bu kez yukarıdaki Tablomuzda, böylece o alt tarafta da-- bunun gibi bir Köpük olacaktır.                                   

İşte, Al-lah o Gerçeği ve o Batılı burada böylece (bir “mesel/örnek” olarak) vermektedir;                              

öyleyse, artık o Köpük --yukarıdaki Tablomuzda da, o sol tarafta-- yok olup gider,                                  

--o sağ tarafta da-- Atık olarak. Ama insanlara fayda veren o şeyler ise --yukarıdaki 

Tablomuzda da, şimdi o üst tarafta-- yerin üzerinde kalacaktır!                                                                              

İşte, Al-lah bu “meselleri/örnekleri” burada böylece vermektedir! 

18- Öyleyse, artık (yukarıda böylece ve en Hikmetli bir tarzda işaret edilmiş olan,                              

19 kodlu, bu ilgili muazzam Planlama üzerinde gönülden çalışarak) burada böylece 

Rablerine icabet edecek olanlara en güzel mükafatlar var olacaktır.                                                                                                                                                 

Ama burada O’na icabet etmeyecek olanlar ise, yerin üzerindeki herşey onların olmuş olsa, 

ve bunun bir benzeri dahi, bunu mutlaka fidye olarak verirlerdi! Çünki onlar için                                

(yine bu kendi hainliklerinden, ve akabinde işlemiş olacakları bu bozgunculuktan ötürü; 

2/26-27) en kötü hesap var olacaktır! …     

19- Öyleyse, artık burada böylece Rabbinden sana bu indirilmiş olanın bir Gerçek olduğunu 

anlayan kimse, buna karşı kör olan kimse gibi midir? O halde, artık sadece o gerçek                          

akıl sahipleri burada böylece Öğüt-alacaklardır (=yeteZekkeru/Zikr; bu özel terim burada yine 

yüce Rabbimiz tarafından böylelikle daima en başta mükemmel ikililer/eşler (=zevceyn) olarak yaratılıp 

planlanmış olan, 19 kodlu bu muhteşem Planlamasına da böylece --yine en temelde, bu tarz en büyük                        

bu gibi “mesel/örnek” anlatımlar altında-- mutlak olarak atıfta bulunan en temel bir terimdir yine Kitapta 

böylelikle, en başta: 39/23 = 74/26-31)! 

20- İşte bunlar, Al-lahın bu ahdini böylece yerine getiren, ve bu “Misakı” (=hz. Musa, ve                 

hz. İsa, ve hz. Davud, ve de hz. Muhammed tarafından ümmetlerine açıkça bildirilen,                          

ve böylece bu Son Gündeki (=Çağdaki) bu en kritik ve önemli bu “Misak Elçisine/Mesajına” 

onların şimdi hep birlikte ve mutlak olarak inanıp kuvvetle desteklemeleri gerektiğine dair, 

yüce Rabbimiz tarafından onlardan kesin olarak alınmış olan bu “Misak:” bkz. Tevrat, 

Tesniye 18/18-19 & İncil, Yuhanna 6/40 = 16/7-13 & Mezmurlar, Zebur 118/22-26 &                                                          

Kuran, Ali İmran 81-82 = Ahzap 7-8) şimdi kesinlikle bozmayacak olan -salih- kimselerdir! 

(Kuran-Haber 13/17-20)                                                                 
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O halde, son olarak, şimdi de burada, tüm bu büyük Peygamberlerin yine bu konuyla ilgili 

olarak verdikleri şu bazı en kritik ve mucizevi gaybi haberlerini de mutlaka hatırlayıp                          

açıkça görelim birlikte, şöylece: 

====================             

18- Rab dedi: Ben onlar için kardeşleri arasından senin gibi bir haberci çıkaracağım, ey 

Musa; ve Ben o Kelimelerimi onun ağzına yerleştireceğim, ve böylece o Benim kendisine  

emrettiğimi onlara iletecektir.                                                                                                                                       

19- Ama herkim onun böylece Benim Adıma ileteceği o Kelimelerime kulak vermezse,                

Ben mutlaka onlardan bunun hesabını Şahsen soracağım! (Tevrat, Tesniye 18/18-19)                                                 

6- Rab dedi: O halde, Ben şimdi güvenlik lutfedeceğim, Mesajımı onun (=yukarıda 

halihazırda ilkin Musa Peygamber tarafından haber verilmiş olan, ve burada böylece aslen 

Davud Peygamberin bir torunu olacağı açıklanmış olan o “Misak Elçisinin”) üzerine 

göndereceğim.                                                                                                                                                     

7- O halde, şimdi Rabbin bu Mesajı, işte onlar pak Kelimelerdir; onlar --yukarıdaki 

Tablomuzda, o sol tarafta-- “Gümüştürler,” arıtılmış olan, --o sağ tarafta-- tüm insanlığa 

açık olan; onlar yedi kat tasfiye edilmiş olandır! (lütfen, burada ayrıca önemle dikkat 

edelim ki, yukarıdaki Tablomuzda toplam tam da yedi çift böylece “tasfiye edilmiş” o özgün 

Kelimeler mevcuttur!) (Mezmurlar, Zebur 12/6-7)  

1- Rab dedi: İşte, şimdi Ben o Elçimi (=Reşad; bu hususta lütfen, şimdi ayrıca ve mutlaka 

bkz. “Devasa Bir Mucize 1;” sh. 12-13) gönderiyorum, böylece önümde Yol hazırlaması için;                             

Ve sonra, onun ardından, hiç umulmadık bir anda Mabede gelecektir o aradığınız Öğretici, 

ve o arzuladığınız “Misak Elçisi” (=yukarıda anılan o Davud Peygamberin torunu yine)                                        

“Evet, o böylece mutlaka gelecektir,” diyor orduların Rabbi!                                                                         

2- Ama onun geldiği bu güne kim dayanabilir? Ve o göründüğünde, kim durabilir?                            

Çünki o tasfiye edenin ateşi gibi, ve çırpıcının kül suyu gibi olacaktır.                                                               

3- O böylece (yukarıda Zeburda, Davud Peygamberin halihazırda böylece gayben ve önemle 

haber verip vurguladığı üzere, Rabbin o Kelimeleri önünde) oturacak (ve onları)           

       ---------------------------------------              ----------------------------------------                                                                                                                

tasfiye edecektir,                     ve arıtacaktır!                                                                                                                            

O, böylelikle Levi oğullarını arıtacaktır; onları --yukarıdaki Tablomuzda, yine o sağ tarafta-- 

o “Altın” gibi, ve --o sol tarafta-- o “Gümüş” gibi tasfiye edecektir, ta ki onlar artık Rabbe 

böylece doğrulukla sunular arzedebilsinler! (Tevrat, Malaki 3/1-3) 
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====================                    

44- İsa Peygamber dedi: Beni gönderen Rab çekmedikçe, hiç kimse bana gelemez;                               

ve O (Rab) onu (=o “Misak Elçisini” yine) Son -Üçüncü- Günde (=BinYıl) gönderecektir.                              

45- Peygamberlerde şöylece yazılıdır: Onlar (=o Misak Elçisi, ve onunla beraber tüm o İman 

edenler) Rab tarafından öğretilmiş olacaklardır!                                                                                           

46- Öyleyse, (o vakit) -orada- benim Rabbimi dinleyenler ve O’ndan öğrenenler                                               

-burada- bana da geleceklerdir. (İncil, Yuhanna 6/44-46) 

13- Ve o (=“Misak Elçisi” yine) o Gerçeğin ruhuyla/mesajıyla geldiği vakit, sizi böylece tüm 

o Gerçeğe iletecektir. O kendinden konuşmayacaktır, fakat (Rabden) işittiğini söyleyecektir,                            

ve böylece size gelmekte olan büyük hadiseleri bildirecektir! (lütfen, bu hususta şimdi 

ayrıca mutlaka bkz. “Devasa Bir Mucize 2;” sh. 20-21 & “Görkemli Bir Mucize;” sh. 1)    

14- Ve o böylece bana da izzet verecektir, çünki o böylece -burada- bana ait olandan alacak 

ve onu size bildirip açıklayacaktır! (İncil, Yuhanna 16/13-14)                                          

******* 

44- İsa Peygamber dedi: Öyleyse, artık o Göğün Krallığı bir tarlaya gömülü --yukarıdaki 

Tablomuzda, o sağ tarafta-- bir “Defineye” benzer, ki işte onu ilkin bir Adam (=o “Misak 

Elçisi” yine) bulmuş ve saklamıştır, ve ardından büyük bir sevinçle gidip varını yoğunu 

satmış, ve o tarlayı satın almıştır!           

45- Yine, artık o Göğün Krallığı safi “İnciler” arayan bir Tüccara (=o “Misak Elçisi” yine) 

benzer;              

46- Ki o böylece sonunda --yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- paha biçilmez “İnciler” 

bulduğunda, derhal varını yoğunu satmış, ve onu satın almıştır! (İncil, Matta 13/44-46) 

19- İsa Peygamber dedi: Öyleyse, kendinize yeryüzünde “Hazineler” biriktirmeyin;                            

ki burada onları güve ve pas yiyip bitirir, ve hırsızlar girip çalarlar!      

20- Ama kendinize gök için --yine yukarıda o Tablomuzdaki-- “Hazineler” biriktirin;                          

ki orada onları --o sol tarafta-- ne güve, ve --o sağ tarafta-- ne pas yiyip bitirir, ve ne de 

hırsızlar girip çalabilirler! (İncil, Matta 6/19-20) 

6- İsa Peygamber dedi: O halde, şimdi --o sol tarafta-- o “Kutsal” olanı köpeklere vermeyin,                         

ve --o sağ tarafta-- o “İncilerinizi” domuzların önüne atmayın, yoksa onlar bunları ayakları 

altına alıp çiğnerler, ve dönüp sizi parçalamaya kalkarlar! (İncil, Matta 7/6) 
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1- Muhammed Peygamber dedi: Eğer bu dünyadan sadece bir Gün kalmış olsa, Allah                        

bu Günü mutlaka uzatacaktır; ta ki O bu -Son- Gün (=BinYıl; lütfen, bu bağlamda bkz. Hac 47) 

içinde benim Evimden/Soyumdan bir Adamı (=o “Misak Elçisi” yine; ilkin ve en öncelikle 

Kuranda bu Ayetlerde de (3/81-82 = 33/7-8) böylece ve açıkça vadedilmiş olduğu üzere) 

gönderecektir!                                                                                                                                                               

Ve o, --Allah tarafından-- sizin bu Peygamberinizin ismiyle de (=Muhammed; Fetih 29) 

isimlendirilecektir! … (Ebu Davud’dan)                                                                                                                                                                                     

2- Muhammed Peygamber çevresindeki inananlara dedi: O halde, şimdi burada hazır 

bulunan (şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı şimdi burada hazır bulunmayan (gaip) 

kimselere de muhakkak iletmelidirler.                                                                                                            

Çünki böylece, şimdi burada hazır bulunan (şahit) kimseler benim bu Mesajlarımı 

nihayetinde (=yine özellikle, o Son Günde/BinYılda gönderileceğini  yukarıda önemle 

işaret edip bildirdiği, o torunu “Misak Elçisi” zamanında ve kanalıyla) anlamada burada 

kendilerinden çok daha elverişli/kabiliyetli durumda olabilecek o (gaip) 

kimseye/kimselere de iletmiş olacaklardır!         

Ve Muhammed Peygamber bunun ardından şunu (iki kez) tekrarladı: O halde,                                   

ben şimdi size bunu --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sol taraf için-- böylece ilettim mi;                                             

ben şimdi size bunu --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ taraf için-- böylece ilettim mi?                                 

(Buhari’den)                         

*******    

1- Muhammed Peygamber bir gece aniden uyandı, ve şöyle dedi: Bu gece,                                                        

--şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sağ taraf için-- indirilmiş olan o “İmtihanlardan,”                                            

ve --şimdi, yukarıdaki Tablomuzda, o sol taraf için-- açılmış olan o “Hazinelerden” ötürü, 

Allah ne yücedir!            

Öyleyse, haydi derhal tüm odaların halklarını “uyandırın,” çünki bir kimse bu dünyada çok 

iyi giyindirilmiş olup, --fakat burada şimdi bu Son Günde/BinYılda gönderileceğini yukarıda böylece 

önemle işaret edip bildirdiği, bu torunu “Misak Elçisi/Mesajı” zamanında şimdi böylece “uyanıp” da, 

yukarıdaki 19 kodlu, bu büyük “İmtihanlar,” ve bu büyük “Hazineler” üzerinde gereğince tefekkür edip 

çalışmamış olacağı için-- ahirette ise tamamen çıplak kalabilir!                                                         

(Buhari’den)        
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2- Muhammed Peygamber dedi: İki Bahçe var ki, onların kap kacakları --yukarıdaki 

Tablomuzda, sol tarafta, o iki kısım için-- o “Gümüşten” olacaktır;                                                                             

ve İki Bahçe var ki, onların kap kacakları --yukarıdaki Tablomuzda, sağ tarafta,                                    

o iki kısım için-- o “Altından” olacaktır! … (Buhari’den)   

3- Muhammed Peygamber eshabından/arkadaşlarından birine şöyle dedi: Ben sana                          

bir “Hazine” Kelimesi bildireyim mi, ta ki bununla -sonunda- Cennetin “Hazinelerine” 

kavuşasın?                                                                                                                                                                       

Ve sonra, şöyle buyurdu: Öyleyse, --az önce vurguladığı o “Hazine” Kelimenin akabinde--                            

işte, o şudur: Öyleyse, artık --yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- Kudret, ve                                         

--yukarıdaki Tablomuzda, o sağ  tarafta-- Kuvvet yoktur, ancak Allah’ın (oradaki o lütfu,               

ve bağışı) ile! (Buhari’den)         

4- Muhammed Peygamber dedi: Öyleyse, benim “eshabıma/arkadaşlarıma” (=böylece yine 

bu Son Günde/BinYılda gönderileceğini yukarıda açıkça haber verip bildirmiş olduğu,                  

bu torunu “Misak Elçisine,” ve onunla birlikte bu en önemli ve kritik konuda burada 

böylece Allaha inanıp bu “erdemli çalışmalarda” bulunacak olan tüm salih Müminlere                 

dair de gaybi ve asli bir atıftır bu çok özel ifade yine) sakın lanet etmeyin,                             

çünki sizden biriniz bu Uhud dağı kadar “Altın” harcamış olsa, yine de onlardan birinin                             

--yukarıdaki Tablomuzda, o sol tarafta-- o “ölçüsüne,” ve --yukarıdaki Tablomuzda,                                 

o sağ tarafta-- o “tartısına” asla ulaşamaz!  

(Buhari’den)                                                                                                       

====================           
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik, burada yine bu kritik Son Çağda,                                                            

--o ilk iki dokümanımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz o en kritik ve en temel                         

iki “Devasa” mucizevi İlahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu ondokuzuncu                                          

gayet kritik ve çok önemli bu “Parıltılı” mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle mutlak                      

kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup bunun üzerinde de                    

gönülden ve erdemlice çalışacak,                                                                                                                                                                             

ve böylelikle, burada bunu kendi kulakları ve gözleri ve zihinleriyle de onaylamış,                          

ve böylece şahsen tanık da olmuş olacak, tüm o (Yahudilerden & Hristiyanlardan & 

Araplardan & bu Çağda, böylelikle en başta Türkler olmak üzere, Tüm Diğer Milletlerden) 

tüm erdemli inananların üzerine olsun yine, yüce Rabbimizin katında, hepimizin sonsuz 

kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden!                                                                                                                                                               

(Lütfen, bu bağlamda ayrıca tekrar ve mutlaka şimdi bkz. Kuran-Haber 39/23, 33-35 &                       

74/26-40) 

                   

                                         Metin/Misak Elçisi              

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


