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        MUAZZAM İLAHİ HESAPLAMALAR!                  

     (78/27-29) 

Burada, ilkin bu özel Kelimelerin (=Gün, Günler & Ay, Aylar) her birinin Kuran-Haberdeki 

mucizevi “toplam geçiş sayılarına,” yine en kısa ve özlü bir şekilde, burada yine bunlar                         

yüce Rabbimiz tarafından karşılıklı ve muazzam bir mantık içinde böylelikle en Bilgece 

hesaplanıp planlanmış olarak, birlikte, hayranlıkla tanık olacağız. Daha sonra da,                               

bu Şaşılacak mucizevi ilahi Hesaplamaların ardında, içinde bulunduğumuz bu kritik                  

Son Çağda, yüce Rabbimiz tarafından irade edilmiş olan bazı en kritik Hikmet ve 

sonuçlarına bakacağız, birlikte, bu dördüncü kritik dokümanımızda.    

O halde, burada ilkin ve öncelikle yüce Rabbimizin bu bağlamdaki bazı en temel ve mühim  

beyanatlarını da görelim, ve ardından bir sonraki sayfamızda derhal bu ilgili asli Konumuza 

birlikte ve hemen geçelim.  

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

8- …Ve her istenen-şey, O’nun katında, -tastamam- bir ölçüyledir (=bimiqdarin)!                     

(Öz-Haber 13/8) 

******* 

12- …Ve her istenen-şey, işte, Biz onu -tastamam- saydık (=ehseynahu) açık bir                       

öncü-kayıt içinde! (Öz-Haber 36/12)  

******* 

27- Fakat onlar hiçbir hesabı (=hisaben) ummaz oldular,                                                               

28- Ve böylece “İşaretlerimizi” -şimdi- tam bir yalanlamayla yalanladılar! 

29- Ama her istenen-şey, işte, Biz onu -tastamam- saydık (=ehseynahu) bir                                       

Yazılı-Kayıt (=Kitaben) içinde/olarak! (Öz-Haber 78/27-29)                                                                                       

====================        
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O halde, şimdi Kuran-Haberdeki o ilk özel kelimemiz (=yevm: gün) burada tastamam  

“365” kez kullanılmış olup, böylece sonunda bize toplam “1 yılı” işaret etmektedir!                                                                                                                             

İşte, yüce Rabbimizin bu özel kelimeyi Kuran-Haberde böylelikle ve en Bilgece kullandığı 

tüm o Ayetlerin listesi buradadır: 

el-yevm: öz-gün  

2/8  16/27  50/22                                                                                                                               

2/42  16/63  57/12                       

2/126  17/14  57/15                     

2/177  19/26  58/22                        

2/228  19/38  60/6                        

2/232  20/64  65/2                                 

2/249  20/126 66/7                      

2/264     23/65  68/24                         

3/114   23/111 69/35         

4/38    24/2  70/44         

4/39     25/14  76/11         

4/59    29/36  78/39         

4/162    33/21  83/34         

5/3     34/42  85/2         

5/3    36/54            

5/5     36/55           

5/69     36/59           

6/93     36/64           

7/51     36/65           

8/48     37/26           

9/18     40/16           

9/19     40/17           

9/29     40/17               

9/44     40/29           

9/45     43/39           

9/99     43/68           

10/92    45/28           

11/43    45/34           

12/54     45/35           

12/92    46/20            
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yevm: gün 

 1/4   6/12  11/77  18/47  24/37  30/55                     

2/48    6/15  11/84  18/52  24/64  30/56   

2/85    6/22  11/98  18/105 25/17  30/56   

2/113    6/73  11/99  19/15  25/22  31/33             

2/123    6/73  11/103 19/15  25/25  32/5   

2/174     6/128  11/103 19/15  25/26  32/25   

2/212    6/141  11/105 19/33  25/27  32/29   

2/254    6/158  14/18  19/33  25/69  33/44   

2/259    7/14  14/31  19/33  26/38  33/66   

2/259    7/32  14/41  19/37  26/82  34/30   

2/281   7/53  14/42  19/38  26/87  34/40   

3/9    7/59  14/44  19/39  26/88  35/14   

3/25     7/163  14/48  19/85  26/135 37/20   

3/30     7/163  15/35  19/95  26/155 37/21   

3/55     7/167  15/36  20/59  26/156 37/144  

3/77     7/172  15/38  20/100 26/189 38/16   

3/106     8/41  16/25  20/101 26/189 38/26   

3/155    8/41  16/27  20/102 27/83  38/53   

3/161     9/3  16/80  20/104 27/87  38/78   

3/166    9/25  16/80  20/124 28/41  38/79   

3/180     9/35  16/84  21/47  28/42  38/81   

3/185    9/36  16/89  21/104 28/61  39/13   

3/194     9/77  16/92  22/2  28/62  39/15   

4/87     9/108  16/111 22/9  28/65  39/24   

4/109    10/15  16/124 22/17  28/71  39/31   

4/136     10/28  17/13  22/47  28/72  39/47   

4/141     10/45  17/52  22/55  28/74  39/60   

4/159     10/60  17/58  22/69  29/13  39/67   

5/14     10/93  17/62  23/16  29/25  40/15   

5/36     11/3  17/71  23/100 29/55  40/16   

5/64     11/8  17/97  23/113 30/12  40/18   

5/109     11/26  18/19  23/113 30/14  40/27   

5/119   11/60  18/19  24/24  30/43  40/30    
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40/32   52/9  76/10         

40/33    52/13  76/27         

40/46    52/46  77/12         

40/49    54/6  77/13         

40/51    54/8  77/14         

40/52     54/19  77/35         

41/19     54/48  77/38         

41/40     55/29  78/17         

41/47     56/50  78/18         

42/7     56/56  78/38         

42/45    57/12  78/40         

42/47     57/13  79/6         

43/65     58/6  79/35         

44/10      58/7  79/46         

44/16     58/18  80/34         

44/40     60/3  82/15         

44/41      62/9  82/17         

45/17     64/9  82/18         

45/26     64/9  82/19         

45/27    64/9  83/5                   

46/5     66/8  83/6         

46/20    68/39  83/11         

46/21     68/42  86/9         

46/34     70/4  90/14         

46/35   70/8  101/4         

50/20     70/26           

50/30    70/43           

50/34   73/14           

50/41   73/17           

50/42    74/9           

50/42    74/46           

50/44   75/1           

51/12   75/6           

51/13   76/7  
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Bunun ardından, yukarıdaki o ilk özel kelimemizin burada şimdi de bu çoğul formları               

olan (=eyyam, yevmeyn: günler, ikigün) Kuran-Haberde tastamam “30” kez kullanılmış 

olup, böylece sonunda bize birlikte toplam “1 ayı” işaret etmektedirler!                                                                                                        

İşte, yüce Rabbimizin bu özel kelimeleri Kuran-Haberde böylelikle ve en Bilgece kullandığı 

tüm o Ayetlerin listesi buradadır: 

el-eyyam: öz-günler    eyyam: günler        

             3/140            2/80      

              69/24            2/184         

              2/184        

              2/185         

              2/196         

              2/203         

              3/24        

              3/41         

              5/89        

              7/54         

              10/3        

              10/102         

              11/7        

              11/65        

              14/5        

              22/28          

              25/59         

              32/4          

              34/18          

              41/10          

              41/16          

              45/14         

              50/38        

              57/4         

              69/7    
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el-yevmeyn: öz-ikigün  yevmeyn: ikigün               

     ------                          2/203        

                            41/9        

                 41/12      

  

 

** Biz burada şunu da mutlaka görüp farketmeliyiz ki, yüce Rabbimiz yukarıdaki o ilk özel kelimemizin 

(=yevm: gün) sayımında, orada --ancak her dört yılda bir gelen-- o “366” yerine, bu normal “365” sayısını 

böylece gayet makul bir şekilde tercih etmiş olmalıdır, ilkin;                                                                                                               

ve akabinde, bu ilk özel kelimemizin çoğul formları olan (=eyyam, yevmeyn: günler, ikigün) sayımında da               

bu kez de o “31” yerine bu ortalama “30” sayısını böylece yine gayet makul ve isabetli bir şekilde tercih etmiş 

olmalıdır, bunun ardından; çünki yukarıdaki o 365 günün 12 aya oranını alırsak, sonuçta bu “30” sayısına 

daha yakın çıkmaktadır burada: 365/12 = 30.4                                                               

** Ve burada ayrıca şunu da mutlaka bilip idrak etmeliyiz ki, yüce Rabbimiz Kitabında hiçbir zaman                               

özel olarak bir “hafta” kavramından bahsetmediği için, yukarıdaki o çoğul (=yevmeyn: ikigün) kelimelerini                           

o çoğul (=eyyam: günler) kelimeleriyle birleştirerek, böylece akabinde bunları bir “Ay” başlığı altında 

beraberce sayıma dahil etmiş olması yine gayet makul ve isabetli bir tercih olmalıdır, O’nun bu harika ölçülü                                 

mucizevi “matematiksel planlamalarında.”  
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O halde, şimdi Kuran-Haberdeki o ikinci özel kelimemiz (=şehr: ay) burada tastamam                

“12” kez kullanılmış olup, böylece yine sonunda bize toplam “1 yılı” işaret etmektedir!                                                                                                           

İşte, yüce Rabbimizin bu özel kelimeyi Kuran-Haberde böylelikle ve en Bilgece kullandığı 

tüm o Ayetlerin listesi buradadır: 

     el-şehr: öz-ay                     şehr: ay 

  2/185                 2/185            

2/194                   9/36       

2/194                   34/12       

2/217                  34/12                      

5/2                  46/15                     

5/97                97/3    

 

Bunun ardından, yukarıdaki o ikinci özel kelimemizin burada şimdi de bu çoğul formları               

olan (=şuhur, şehreyn: aylar, ikiay) Kuran-Haberde tastamam “3” kez kullanılmış olup, 

böylece sonunda bize birlikte toplam “1 mevsimi” işaret etmektedirler!                                                                                                        

İşte, yüce Rabbimizin bu özel kelimeleri Kuran-Haberde böylelikle ve en Bilgece kullandığı 

tüm o Ayetlerin listesi buradadır: 

  el-şuhur: öz-aylar               şuhur: aylar 

   9/36          ------ 

 

 el-şehreyn: öz-ikiay                  şehreyn: ikiay 

    ------               4/92       

          58/4 

** Burada ayrıca mutlaka görüp bilmeliyiz ki, Kuran-Haberde bu özel kelimemizin (=şehr) iki ayrı çoğul formu 

mevcut olup, bunların biri (=eşhur), diğeri (=şuhur) şeklinde geçmektedir orada. Yukarıdaki durumda ise,                

biz burası için özellikle daha önceki o ilk özel kelimemizin (=yevm) çoğul formu olan o (=eyyam) ile burada 

karşılıklı tam bir uyum içinde olan bu (=şuhur) kelimesini mutlak tercih etmeliyiz, çünki bunların her ikisi de  

sonlarına gelen bir “elif” ve bir “vav” harfiyle böylelikle eşit bir şekilde uzatılarak (=eyyaam & şuhuur)   

böylelikle karşılıklı ve tam denk bir tarzda anılmış olmalılar --bu karşılıklı harika “planlama” için-- en bilge ve 

yüce Rabbimiz tarafından!  
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O halde, şimdi burada yüce Rabbimize ait tüm bu karşılıklı en belgin ve uyumlu                       

mucizevi “matematiksel planlamaları” tekrar karşılıklı olarak ve hep birlikte burada 

şöylece dikkatle bir bakıp netçe idrak edersek: 

 

          toplam geçiş                     toplam geçiş                              

sayısı:                                            sayısı: 

el-yevm: öz-gün               74         el-şehr: öz-ay     6 

yevm: gün          291         şehr: ay      6                                                

______________                            ______________ 

             “365” = 1 yıl                                   “12” = 1 yıl  

 

             toplam geçiş                     toplam geçiş                             

sayısı:                                             sayısı:  

el-eyyam: öz-günler    2         el-şuhur: öz-aylar       1 

eyyam: günler   25         şuhur: aylar     0 

yevmeyn: ikigün    3         şehreyn: ikiay       2     

______________             ______________ 

              “30” = 1 ay                        “3” = 1 mevsim 

    

 

** Burada ayrıca mutlaka idrak edip bilmeliyiz ki, yukarıdaki bu özel kelimelerimizin sayımlarında daha önce 

o ilk kritik dokümanımızda tanık olduğumuz o devasa mucizevi 2 çift altın Kelimelerimizde takip ettiğimiz             

o aynı, sabit ve dosdoğru ilahi sayım prensibiyle hareket ettik. Dolayısıyla, burada da bu özel kelimelerimizin 

herbirini daima onların en temel & yalın hallerindeki formlarıyla --başlarına “el” takısı almış olarak, veya da 

almaksızın-- saydık. Burada da yine bunların dışında kalan hiçbir formu (=sonlarına bir belirteç & zamir vs. 

takısı eklenmiş olan) yine ve asla sayımlara dahil etmedik. (bu bağlamda, lütfen, ayrıca tekrar ve mutlaka bkz.                  

Öz-Haber 4/82 & 18/1 & 39/28)   
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Ve yukarıda da artık böylelikle açıkça tanık olduğumuz gibi, orada en özellikle de miktarı 

en büyük olan o (yevm: gün = “365”) sayımını içeren bu büyük mucizevi “matematiksel 

planlama,” şimdi gayet Şaşılacak bir şekilde o Kuranda Muhammed Peygambere, ve Onun 

vasıtasıyla ardından o ana ümmeti olan o İsmail oğullarına (=Mekki-Suudi Araplar; bkz. 

Bakara 127-129 & Şura 7) orada böylelikle kesin bir şekilde emredilmiş, ve bugüne dek 

buna binaen onlar tarafından titizlikle uygulanagelmiş olan o toplam “354” günlük                            

Ay takvimi hesabıyla (lütfen, bu bağlamda ayrıca bkz. Kuran, Yunus 5, ve tüm diğer sağlam 

tarihi Nebevi ve arabi uygulamalar ve emirler) çok açık ve temel bir aykırılık ve çelişki 

içindedir!                                                                                                                                                                   

Dolayısıyla, buradaki bu Şaşılacak mucizevi “planlama” (yevm: gün = “365”), böylelikle 

içinde bulunduğumuz bu en kritik Son Çağda, böylece yüce Rabbimizden verilen diğer bir 

en açık, güçlü ve somut delillerden biri olarak kalacaktır, ta ki O’nun o Kuranı --daha dünya 

kurulmazdan evvel dahi-- aynı zamanda bu Son Çağdaki bu matematiksel açıdan burası için 

böylece tam uyumlu ve mucizevi (yevm: gün = “365”) kılınmış olacak bu “Misak Elçisi ve 

Mesajı” için --daha önce gördüğümüz, ve yüce Rabbimiz tarafından şimdi bu Misak Elçisine doğrulukla 

dikte edilip hak üzere harfiyen öğretilmiş olan (98/2-3), o Kuran-Haber (=arapça orjinali: El-Haberu) 

tekstinde-- yüce Rabbimizin böylelikle aslen ve özellikle burası için planlayıp hak üzere irade 

etmiş olduğunu buradan da tekrar açıkça idrak edebilelim.                                                                                                                              

O halde, burada tüm o büyük Peygamberlerin şimdi bu uzun zamandır özlemle beklenen  

bu mucizevi “Misak Elçisine ve Mesajına” bu bağlamda da verdikleri o büyük desteği 

aşağıdaki bu mucizevi haberlerinden de tekrar birlikte ve netçe bir hatırlayalım: 

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

1- Muhammed Peygamber dedi: Eğer bu dünyadan sadece bir Gün kalmış olsa, Allah                     

bu Günü mutlaka uzatacaktır; ta ki O bu -Son- Gün (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda bkz. 

Hac 47) içinde benim Evimden/Soyumdan bir Adamı (=o Misak Elçisi; lütfen, bunun için 

ayrıca mutlaka bkz. Ali İmran 81 = Ahzap 7-8) gönderecektir!                                                                                               

Onun ismi benim ismime (=Muhammed; bkz. Fetih 29) uyar, onun babasının ismi                      

benim babamın ismine (=İbrahim; bkz. Hac 78) uyar olacaktır;                                                                                 

O yeryüzünü --sol tarafta-- dirlik, ve --sağ tarafta-- adalet ile dolduracaktır, nasıl ki o (daha 

önce) karmaşa ve kıyımla dolu olduğu gibi! (Ebu Davud’dan)   

** Daha önce, İsa Peygamberin de o İnsanOğlunun (=o Misak Elçisi) bu Son -Üçüncü- Günde (=Milenyum; 

lütfen, bu bağlamda tekrar bkz. Mezmurlar 90/4 & ve sonra İncil, Yuhanna 6/27, 40) ortaya çıkarılacağını    

haber verdiğine böylece açıkça tanık olmuştuk. O halde, buradan da tekrar açıkça görebiliyor olmalıyız ki,                   
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tüm bu büyük Peygamberler (burada özellikle Nuh, İbrahim, Musa, İsa, ve Muhammed Peygamberler)                                

bu Misak Elçisi hakkında daha en evvelden dahi ilahi bilgi sahibi idiler, ve böylelikle verdikleri birçok gaybi 

mucizevi haberlerle hep birlikte bu Misak Elçisine önceden böylece inanıp tam destek verdiler, yüce Rabbimiz 

tarafından onların herbirinden --daha dünya kurulmazdan evvel-- beklendiği ve bu konuda kesin bir Misak 

alındığı üzere! (lütfen, bu bağlamda tekrar mutlaka özellikle bkz. Kuran, Ali İmran 81 = Ahzap 7-8)                                                                                       

(*Ve lütfen, daha sonra ayrıca “Ata Peygamberlerin & Musa & İsa & Davud & Muhammed Peygamberlerin 

Sözleri” dosyalarını da mutlaka görüp okumalıyız, tüm bu Nebevi gaybi mucizevi haberlere temeliyle                        

ve bütünüyle şahit olabilmemiz için.)   

Ve sonra, burada şimdi en özellikle bakıp farketmeliyiz ki, yukarıdaki bu haberinde Muhammed Peygamber 

bu Son Günün (=Milenyum) yüce Rabbimiz tarafından mutlaka uzatılacağını (=letavvelehu) vurguluyor,                  

ve böylelikle bilgece bu Son Günde kendi soyundan çıkacağını bildirdiği bu Adamın (=o Misak Elçisi) 

böylelikle şimdi yüce Rabbimizin emriyle artık o “354” günlük Ay takvimi yerine, bu “365” günlük                           

(yevm: gün = “365”) Güneş takvimini artık böylelikle mutlak olarak takip edebileceğine (lütfen, bu bağlamda 

şimdi mutlaka ayrıca hem de bkz. Öz-Haber 17/12), ve bu durumda da bu Son Günün (=Milenyum) böylece               

yüce Rabbimiz tarafından en az 1000 X 11 gün mutlak uzatılmış (=letavvelehu) olacağına da böylelikle 

mucizevi bir gönderme daha yapmış olmalıdır.                                                                                                                                                                     

Ve bu Misak Elçisinin aynı zamanda nasıl Muhammed (=Allah tarafından Övülmüş kul) ismini taşıyabileceğini 

idrak edebilmek için, Öz-Haber 48/29 Ayetine giderek, bu Misak Elçisinin daha önce Tevrat ve İncilde de               

yine nasıl bu aynı özel “sıfat-isim” altında, ve o devasa “matematiksel planlama” ile geleceğinin halihazırda 

nasıl yine tıpatıp benzer bir “mesel” bağlamda açıkça bildirilmiş olduğunu mutlaka görmeliyiz;                                                             

ve bunun ardından, orada 22/78 & 29/27 Ayetlerine giderek, bu Misak Elçisinin nasıl, yüce Rabbimizin 

takdiriyle, yine aynen Muhammed Peygamber gibi, hz. İbrahimi bir “baba-ata” (=ebu) olarak --hem fiziki                   

soy açısından, hem de manevi açıdan-- hak üzere esas alabileceğini olayın ilahi boyutuyla ve kitabi somut 

deliliyle de idrak etmeliyiz, Muhammed Peygamberin yukarıda verdiği bu iki gaybi mucizevi haberin                                             

bu Son Gündeki bu Kurani tecellilerine de yine böylelikle beraberce yakından ve derinden netçe vakıf                      

olabilmemiz için.       

Ve son olarak, Muhammed Peygamber yukarıda yine bu mucizevi 19 kod & sistemiyle yüce Rabbimiz 

tarafından doğruya İletileceği (=Yehdi) vurgulanan, ve dolayısıyla bundan ötürü hz. Peygamber tarafından                                        

daha önce bir Mehdi (=Allahın doğruya İletilmiş Kulu) olarak da vasıflandırılan bu “Misak Elçisi” Adamın 

(lütfen, bu bağlamda tekrar mutlaka bkz. Kuran, Neml 93 = Ali İmran 81 & Ahzap 7-8 = Muddessir 26-31)                                   

bu mucizevi 19 kod & sisteminin o vazgeçilmez (sağ & sol) iki taraflı özelliğiyle, böylece yeryüzünü şimdi                                                 

bu bağlamda --sol tarafta-- dirlik (=qıstan), ve --sağ tarafta-- adalet (=adlan) ile de dolduracağına                             

burada işin bu boyutuyla da  yine mucizevi bir atıfta daha bulunuyor olmalıdır, sonunda. (lütfen,                                           

bu bağlamda Öz-Haber 6/115 & 7/29 Ayetlerine gidip, bu iki özel terimin (=qıstan & adlan) bu mucizevi                 

19 kod & sistemiyle --ve burada bilhassa o ilk iki en kritik dokümanımızda açıkça tanık olduğumuz o yine 

daimi --sol ve sağ taraflı-- devasa mucizevi 2 çift altın Kelimelerimiz, ve 7 çift altın Harflerimizle, bu bağlamda 

en öncelikle, elbette-- olan çok yakın ilişkisini de mutlaka görüp idrak etmeliyiz.)                                                                                                                                                                 

==================== 
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2- Muhammed Peygamber dedi: Benim soyumdan bir Adam (=o Misak Elçisi) çıkacak;                                          

o, sizin Peygamberinizin ismiyle (=Muhammed) isimlendirilecektir! Ve o bana                     

tekst/davranış (=huluqi) açısından benzer olacak, ama o bana stil/yaratış (=halqi) 

açısından benzer olmayacaktır! (Ebu Davud’dan) 

** Burada ilkin görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, Kuranın (=el-Kuranu) kendisi Muhammed Peygamberin 

titizlikle izlediği büyük bir tekst (=huluqi) olarak tanımlanmıştır, ilkin. (lütfen, bkz. Kuran, Kalem 4)                                   

O halde, şimdi derhal o Kuran-Haber (=Arapça orjinali: el-Haberu) dosyasına gidip bu iki ilahi tekst 

arasındaki temel benzerliği görmeliyiz bu bağlamda, en evvela. Ve sonra burada mutlaka derhal                  

farketmeliyiz ki, Muhammed Peygamber bu Adamın (=o Misak Elçisi) bu bağlamda kendisiyle tıpatıp aynı 

olacağını söylemiyor, ancak sadece onun kendisine bu bağlamda “benzer olacağını” (=yuşbihuhu) vurguluyor. 

O halde, yüce Rabbimiz tarafından şimdi bu Adama (=o Misak Elçisi) tam ve mükemmel bir şekilde dikte 

edilip öğretilecek olan bu ilahi tekst (bu bağlamda, lütfen, tekrar bkz. Öz-Haber 98/2-3) o eski Kuransal 

tekstten bazı kritik ve önemli farklar da elbette içerebilecek olmalıdır. (örneğin: Tevbe 128-129 rakamlar ve 

ilgili cümleler burada yer almayacak; “Nun” başlangıç harfi burada “Nun Vav Nun” harfleri olarak yer alacak, 

vs. gibi)                                                                                                                                                                                                                

Ve ikinci olarak, Muhammed Peygamber bu Adamın (=o Misak Elçisi) bunun ardından kendisine stil (=halqi) 

olarak hiç de benzemeyeceğini vurguluyor; çünki bu Elçi şimdi bu Çağda görsel --somut ve test edilebilir-- 

matematiksel bir stil ile gelmiş olacak bu tekstte, Muhammed Peygamber ise, o Çağda sadece işitsel                       

edebi bir stil ile gelmişti o tekstte. (lütfen, bu bağlamda şimdiki Kuran-Haber 36/69 ayetiyle, o zamanki 

Kuran, Yasin 69 ayetini de bu açıdan mutlaka görüp en temel farkını idrak edelim.) 

/////// 

Sonra biz burada yine görüp açıkça idrak etmeliyiz ki, Kuranın (=el-Kuranu) kendisi Muhammed 

Peygamberin titizlikle uyguladığı büyük bir ahlaksal davranış (=huluqi) olarak da tanımlanmış olmalıdır, 

ilkin. (lütfen, bu kez bu anlamıyla yine bkz. Kuran, Kalem 4) O halde, şimdi yine derhal o Kuran-Haber 

(=Arapça orjinali: el-Haberu) dosyasına gidip bu iki ilahi ahlaksal davranış arasındaki temel benzerliği 

görmeliyiz bu bağlamda, en evvela. (lütfen, önceki büyük Kitaplar ve Peygamberler hakkında izlenen temel 

ahlaksal davranış benzerliğini netçe idrak edebilmek için, burada en öncelikle bkz. Öz-Haber 3/84-85 & 

5/44-48)                                                                                                                                                                                                               

Ve ikinci olarak, Muhammed Peygamber burada yine bu Adamın (=o Misak Elçisi) bunun ardından                           

kendisine emirsel yaratış (=halqi) olarak hiç de o kadar benzemeyeceğini vurguluyor; yine çünki o                           

kendi yakın takipçileri arasında, şimdi bu milletler için bu Çağda çok daha uygun olabilecek değişik                         

bazı emirsel yaratışları (=yüce Rab tarafından bilhassa yaratılıp seçilmiş olan o Emirler; 28/68 = 33/36) 

mutlak takip edebilecek olmalıdır; fakat aynı zamanda, tüm o  önceki Peygamberlere ve Muhammed 

Peygambere kendi Kitaplarında ve kendi özel bölgesel ümmetleri için farz kılınmış o emirsel yaratışları 

(=yüce Rab tarafından bilhassa yaratılıp seçilmiş olan o Emirler; Kasas 68 = Ahzap 36) sadece onlar için yine 

böylece mutlaka ve aynen kabul edebilecek olmalıdır. (lütfen, bu bağlamda şimdiki Kuran-Haber 2/282 & 

4/34 & 5/68 & … ayetleriyle, o zamanki Kuran, Bakara 282 & Nisa 34 & Maide 68 & … ayetlerini de                            

bu açıdan mutlaka görüp karşılaştıralım.)                                                                                                                                       

==================== 
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22- Davud Peygamber haber verdi: Yapıcılar (=Yahudiler --ve sonra Hristiyanlar da) tarafından                      

hor görülen o “Taş” (=en önce Tevratta, İsmail kanalından Muhammed Peygambere verileceğine işaret 

edilen o “Kurana” dair yapılmış sembolik bir gönderme olmalıdır, Davud Peygamber kendi zamanında dahi  

bu gaybi ilahi vaadden gereğince haberdar olmuş olduğu üzere; bkz. Tekvin 21/13-18) şimdi yenilenip 

baş “KöşeTaşı” oldu!                                                                                                                                                                

23- Bu, Rab tarafından yapıldı; ve bu, bizim gözlerimizde harika bir iştir!                                                   

24- Bu, Rabbin yarattığı Gündür (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda bkz. Mzmr. 90/4);                  

haydi, sevinelim ve mutlu olalım onda.                                                                                                                                                                                   

25- O halde, ey Rab, artık lutfen --o sol tarafta-- bize kurtuluş bağışla; O halde, ey Rab,                           

lutfen --o sağ tarafta-- bize iyilik bağışla!                                                                                                                                                                   

26- Öyleyse, Rabbin adı altında --yukarıda işaret edilen o yenilenen “KöşeTaşı” kitapla-- 

gelen o “kimse” (=daha önce ilkin Musa Peygamber tarafından bu Son Günler içinde gönderileceği haber 

verilen; bkz. Tesniye 18/18-19 X 31/29-30, ve daha sonra yine burada aslen Davud Peygamber soyundan 

olacağı bildirilen o “Misak Elçisi”) mübarek olsun!                                                                                                         

Biz (=tüm o büyük Peygamberler, ve hz. Davud) şimdi seni böylece mübarek kılarız Rabbin 

evinden! (Zebur-Mezmurlar 118/22-26)                                                                                                                

***** 

7- Davud Peygamber haber verdi: ey Rabbim, Sen bir kurban takdimesi, veya bir ekmek 

takdimesi istemedin (benden);                                                                                                                                      

fakat Sen benim için (=yukarıda anılan o gelecek torunu “Misak Elçisi” kanalıyla) kulaklarımı açtın! 

Sen (benden) bir yakı takdimesi, veya bir günah takdimesi de istemedin.  

8- Öyleyse, ben de şimdi geldim o Kitap Tomarıyla (=yine yukarıda halihazırda gönderme 

yapılmış olan o yenilenmiş olacak KöşeTaşı kitap) benim için yazılmış olan!                                                     

9- O halde, ben (=yine yukarıda anılan o gelecek torunu “Misak Elçisi” kanalıyla) şimdi --o sol tarafta--                               

Senin Emrini tamamlamayı arzularım, ey Rabbim; ve --o sağ tarafta-- Senin Yasan                  

böylece daima yüreğimde olacaktır! (Zebur-Mezmurlar 40/7-9)                                           

====================                 
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40- İsa Peygamber dedi: Çünki benim Rabbimin iradesi şudur, herkim o Hizmetkarı (=o 

Misak Elçisi) görür ve ona iman ederse, sonsuz hayata kavuşacaktır; ve O (Rab) onu                         

Son -Üçüncü- Günde (=Milenyum; lütfen, bu bağlamda tekrar bkz. Mzmr. 90/4) ortaya 

çıkaracaktır! (İncil, Yuhanna 6/40 & Luka 18/33)                    

***** 

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

ve O (Rab) onu (=o Misak Elçisi) Son -Üçüncü- Günde (=Milenyum) ortaya çıkaracaktır.                              

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

edenler) Rab tarafından öğretilmiş olacaklardır!                                                                                            

46- (O vakit) -orada- benim Rabbimi dinleyenler ve O’ndan öğrenenler -burada- bana da 

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

***** 

42- İsa Peygamber dedi: Siz hiç Kitapta okumadınız mı:                                                                            

Yapıcılar (=Yahudiler --ve sonra Hristiyanlar da) tarafından hor görülen o “Taş” (=yine                                

en önce Tevratta, İsmail kanalından Muhammed Peygambere verileceğine işaret edilen o “Kurana” dair 

yapılmış sembolik bir gönderme olmalıdır, İsa Peygamber de kendi zamanında dahi bu gaybi ilahi vaadden 

yine gereğince haberdar olmuş olduğu üzere; bkz. Tekvin 21/13-18) şimdi yenilenip baş “KöşeTaşı” 

oldu!                                                                                                                                                                 

Bu, Rab tarafından yapıldı; ve bu, bizim gözlerimizde harika bir iştir!                                                   

43- Öyleyse, ben size diyorum: Tanrının krallığı sizden (=o hor gören Yahudiler, ve aynı zamanda  

o hor gören Hristiyanlar da; bkz. Matta 7/21-23) alınacak --ve yukarıda halihazırda                                  

böylece vurgulandığı üzere, o Son ve Üçüncü Günde (=Milenyum)--                                                                            

onun meyvalarını (=19 kodlu Kelimeler; lütfen, bu bağlamda ayrıca mutlaka bkz. İncil,                      

Luka 8/11, ve akabinde şimdi Kuran-Haber 2/25-26 & 14/24-25)                                                                                                                             

--yine yukarıda halihazırda böylece önemle işaret edilen o yenilenen “KöşeTaşı” kitapta--                    

üretecek başka (=o saygı duyan İnananlar & Yahudiler & Hristiyanlar & Araplar &  Diğerlerini de 

kapsayacak; Luka 13/29-30 & Kuran-Haber 2/62) bir halka verilecektir! (İncil, Matta 21/42-43)  

==================== 
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Öyleyse, artık Selam ve sonsuz Esenlik burada yine bu kritik Son Çağda --o ilk iki 

dokümanımızda açıkça tanık olduğumuz o en kritik ve en temel iki “Devasa” mucizevi    

ilahi Mesajla birlikte, ve akabinde-- buradaki bu dördüncü “Şaşılacak” mucizevi                          

önemli ilahi Mesaja da kulak verip, ve ardından böylece samimi bir yürekle oturup                 

bunun üzerinde de erdemlice çalışacak, ve böylelikle burada bunu kendi kulakları ve 

gözleri ve zihinleriyle de onaylamış, ve böylelikle şahsen tanık da olmuş olacak                                 

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

sonsuz kurtuluş ve mutluluğumuz için, ebeden! (Lütfen, bu bağlamda tekrar ve mutlaka 

bkz. Öz-Haber 39/23, 33-35 & 78/29-36) 

 

                                         Metin/Misak Elçisi 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

          

  


