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                                  “DİZİ DİZİ!”  

                 (78/38 & 89/22) 

Burada, yine Kuran-Haberde, yüce Rabbimizin ilkin o kendi izzetli İsmini, o en yüksek 

dereceli Meleklerle, ve berisinde o Ruhunu (=kulu ve hizmetkarı Cebrail), o yüksek                 

dereceli Meleklerle, dizi dizi, ve böylece her iki taraflı olarak, burada nasıl en Bilgece ve                      

en Üstünce daha önceden Kuran-Haberde böylelikle anıp özel olarak konumlandırmış 

olduğuna, ve akabinde bunları yine burada nasıl “19” kodu altında en harika bir tarzda, 

böylece iki taraflı olarak, en mükemmel bir ölçüyle bu “görkemli Planlaması” için böylelikle 

en Hikmetlice kodlamış olduğuna büyük 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 mucizevi “görkemli Planlamasında” da yine 

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

şu Mesajları da en sonunda böylece ivedilikle hatırlatıp iletmiş olacaktır:    

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

1- İnsanların hesap vakti yaklaştı, ama onlar hala bir gaflet içindeler, yüz çeviriyorlar.                      

2- Rablerinden onlara her seferinde böylelikle “yeni” bir Öğüt (=Zikr; bu özel terim, daha 

önceki tüm o dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca tanık olduğumuz 19 kodlu bu herbir 

muhteşem Planlamalara dair atıf yapan en temel bir terimdir Kitapta; 39/23 = 74/26-31), 

geldiğinde, bunu sadece hafife alarak dinliyorlar! (Kuran-Haber 21/1-2)     

*******  

49- Ve her dilenen-şeyden Biz “eşler” (=zevceyn) olarak yarattık, ta ki siz böylelikle                     

Öğüt-alasınız (=Zikra; bu özel terim yine yüce Rabbimiz tarafından böylelikle daima 

mükemmel ikililer/eşler olarak yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu o herbir muhteşem 

Planlamalara dair atıfta bulunan en temel bir terimdir yine, Kitapta; 74/26-31 = 39/23).  

50- Öyleyse, artık Al-laha doğru kaçıp yönelin; şüphesiz, ben sizin için O’ndan (gönderilmiş) 

açık bir uyarıcıyım! (Kuran-Haber 51/49-50)                                                                                                                          

(*lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka 39/32-35 = 51/58-60 = 33/64-68 Ayetlerini de 

tekrar ve muhakkak bu açıdan hatırlamalıyız.)                                                                                                                  

====================        
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O halde, şimdi ilkin, burada birlikte Kuran-Haberdeki bu ilgili en kritik Ayetleri görelim,                         

ve akabinde, yüce Rabbimizin buradaki bu mutlak iradesi, ve hepimizin üzerine olan                    

bu büyük lütfuyla, buradaki bu muhteşem “görkemli Planlamasına” hemen sonraki  

sayfalarda yine birlikte böylelikle açıkça tanık olalım. 

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

38- O Ruh (=Cebrail) kalktığı gün, ve ardından o --yüksek dereceli-- Melekler, bir                         

dizi (=saffen) halinde; Rahmanın kendisine izin verdiği dışında, kelime-konuşmazlar;                        

(ve kendisine izin verilip konuşan) doğruyu söyleyecektir!                                                                                                            

39- İşte bu, Gerçeğin günüdür; o halde, artık dileyen Rabbine doğru -böylece- bir                                         

düz-dönüş-yolu edinsin!                                                                                                                                                          

40- Şüphesiz, Biz böylelikle sizi yakın bir azapla uyardık!                                                                                  

O gün, kişi kendi ellerinin (19 kodlu o salih çalışmalardan) takdim ettiklerine bakacaktır; 

ama inkarcı (=kafir; bu özel terim yine yüce Rabbimize ait bu mucizevi 19 kod & sistemini 

ilkin tamamen hasta bir kalple ve gaddarca sorgulayıp, ardından derhal nankörce ve 

şiddetle red ve inkar edecekleri burada yüce Rabbimiz tarafından böylelikle ezelden                

açıkça haber verilip işaret edilmiş olan bu tarz bir inkarcıya dair bir atıftır daima, Kitapta; 

74/26-31) diyecektir: Vay başıma, keşke toprak olaydım! (Kuran-Haber 78/38-40)   

*******   

21- Hayır, o Yer parçalandığında, parça parça.          

22- Ve senin Rabbin geldiğinde, ve ardından o --en yüksek dereceli-- Melekler, bir                      

dizi dizi (=saffen saffen) halinde!            

23- Ve o gün cehennem de getirilmiş olacaktır. O gün, insan öğüt-alıp-anmaya çalışacaktır, 

fakat bu Öğütsel (=Zikra; bu özel terim yine yüce Rabbimiz tarafından böylelikle daima 

mükemmel ikililer/eşler olarak yaratılıp planlanmış olan 19 kodlu bu herbir muhteşem 

Planlamalara dair atıfta bulunan en temel bir terimdir yine, Kitapta; 74/26-31 = 39/23) 

artık ona ne fayda!                                                                                                                                                       

24- Ve diyecektir: Vay başıma, keşke bu -ebedi- hayatım için (yukarıdaki o Ayetlerde de 

halihazırda aynen böylece vurgulanmış olduğu üzere; 19 kodlu o salih çalışmalardan) 

takdim etmiş olaydım! (Kuran-Haber 89/21-24)                                                                                             

====================     
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O halde, elbette aslen gerçek anlamda gelecekte Kıyamette böylece vuku bulacak olan bu,                           

Ruh (=Cebrail), ve ardından o --yüksek dereceli-- Meleklerin, böylece bir dizi (=saffen) 

halinde kalkacak olması; (78/38)                                                                                                                                              

ve yine elbette aslen gerçek anlamda gelecekte Kıyamette böylece vuku bulacak olan bu,                         

Rabbimizin (=Al-lahumme), ve ardından o --en yüksek dereceli-- Meleklerin, böylece yine                  

bir dizi dizi (=saffen saffen) halinde gelecek olması; (89/22)                                                                         

bu mutlak ve gerçek ilahi va’dleriyle birlikte, şimdi yukarıda böylelikle özel olarak 

vurgulanmış olan bu ilahi va’dlerin yüce Rabbimiz tarafından burada “mesel/matematiksel 

anlamda” da yine nasıl en Bilge ve en Üstün bir tarzda --zaten yukarıdaki bu Ayetlerin 

devamında ve bütünlüğünde de mutlak bir tarzda derinden ve Hikmetle işaret olunduğu 

üzere (78/38-40 & 89/22-24)-- yine O’nun bu mucizevi 19 kod & sisteminin baştan beri ve                      

her daim böylelikle hiç değişmez vasfı olan bu en temel prensip ve kuralları çerçevesinde, 

halihazırda nasıl --bu en önemli ve kritik Son “Gün” (=Milenyum) içinde-- bu açıdan da                          

bu bağlamda artık böylece bir “Gerçek” (=Hak) kılınmış olduğuna, yine Kuran-Haberdeki   

bu en kritik ve temel Ayetler doğrultusunda şimdi açıkça tanık olalım, böylece:                                                             

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

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

--bu göksel & haşmetli Sıfatları da-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra orada o toplam 3 grup altındaki bu göksel & haşmetli en özel Sıfatların,                               

yüce Rabbimiz tarafından tüm Kuran-Haberde nasıl böylece en Üstün ve en Belgin bir tarzda kullanılıp, 

akabinde bunların tam karşılıklı olarak --anlamsal ilişki, ve yapısal açıdan-- böylelikle benzeşmeli 

(=muteşabihen) toplam 3 gruptaki ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında-- böylece 

nasıl harika bir şekilde ve en mükemmel bir sırayla, iki taraflı, ve böylece “dizi dizi” halinde planlanmış 

olduklarını, biraz sonra yine (inş.A) daha yakından da ve netçe göreceğiz, birlikte:   

el-Ruh (=öz-Ruh)                       &       El-lahumme (=benim Öz-İlahım)                                                   

-Ruh (=Ruh)                     &        -lahumme (=benim İlahım)                                                                                                                             

el-melaiket (=öz-melekler)            &       el-melek (=öz-Melekler)                                                                                                                        

l-melaiket (=z-melekler)              &       l-melek (=z-Melekler)                                    

-melaiket (=melekler)                   &       -melek (=Melekler)   

el-melekan (=iki öz-melek)            &       el-melekeyn (=iki öz-Melek)                                       

-melekan (=iki melek)           &        -melekeyn (=iki Melek)                                                                                                                              

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 iletir (=yehdi); fakat Al-lah kimi de (bu konuda kendi hainliklerinden 

ötürü; 2/26-27) saptırırsa (=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur! (Öz-Haber 39/23)                                                                                                



Görkemli Mucize          4  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

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

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 onlardan birisi, sol tarafta, aslen Cebrail için değil, bir İnsan 

(=hz. İsa) için kullanılmış; ve onlardan birisi, sağ tarafta, yine aslen bir Melek için değil, tekrar bir İnsan                        

(=hz. Yusuf) için kullanılmış olduklarından ötürü) birlikte --bu açıdan-- burada “uygunsuz” konumda               

kalacak olan:   

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

ruh (=insan)             melek (=insan) 

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

bundan ötürü hariç ve dışta bırakılacağını; ve bunun akabinde ise, bu ilahi sistemin bize az önce gördüğümüz               

o 3 gruptaki bu en özel --yalnızca Meleksel, ve biri de en yüce İlahi olan-- o göksel & haşmetli Sıfatları                                

bu bağlamda böylece tam ve mükemmel şekilde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada                

yine aynen böylece önemle vurgulayıp açıkça işaret ettiği üzere-- o Tablolar (=Levvahatun) halinde, her iki 

tarafta, yine hepsi ve bütünüyle “19” ile kodlanmış halde netçe sunacağını, biraz sonra yine (inş.A) daha 

yakından da ve 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 (bu konuda kendi 

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

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

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

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

(Öz-Haber 74/26-31)   

** İlkin, biz buradaki bu Ayetlerle (74/26-31) az önce gördüğümüz o Ayet (39/23) arasındaki çok yakın ve 

derin ilişkiyi, burada yüce Rabbimiz tarafından her ikisinde de kullanılan Öğüt (=Zikr), ve Öğütsel (=Zikra),                             

ve hemen sonrasında, bununla dilediğini saptırır (=yudillu), ve dilediğini iletir (=yehdi) gibi o ortak                     

en kritik ifadelerden derhal görebilecek, ve akabinde yüce Rabbimizin böylelikle bu her iki en kritik ve                     

temel Ayetlerle de bize esasen işin sonunda böylece burada yine o aynı mucizevi Görkemli matematiksel 

Planlamayı işaret edip haber verdiğini buradan da açıkça idrak edebilecek olmalıyız yine, ilkin. (lütfen,                 

bu bağlamda ayrıca mutlaka ve tekrar bkz. Öz-Haber 39/23 = 74/26-31)                                                                                                            

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

 

O halde, şimdi burada yine ilkin, yüce Rabbimiz tarafından Kuran-Haberde böylece                       

özel olarak anılıp zikredilmiş olan tüm bu en özgün göksel ve haşmetli Sıfatları aşağıda                          

tüm Kuran-Haber boyunca --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- yine böylece ve netçe görelim,               

ve ardından bu “görkemli Planlamaya” da en açık haliyle tanık olalım, akabinde,                      

birlikte.    

 

El-lahumme (=benim Öz-İlahım)           

toplam 5 kez anılmış; 

3/26                

5/114               

8/32                

10/10               

39/46 
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el-Melek (=öz-Melekler)                                                                                                       

toplam 2 kez anılmış;        

69/17                                                                           

89/22                                                                                               

Melek (=Melekler)                                                  

toplam 10 kez anılmış;    

6/8  11/31            

6/8    17/95            

6/9    25/7            

6/50    32/11            

11/12   53/26 

 

el-Melekeyn (=iki öz-Melek)          

toplam 1 kez anılmış;   

2/102 

Melekeyn (=iki Melek)           

toplam 1 kez anılmış;  

7/20 
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el-Ruh (=öz-Ruh: Cebrail)                                                        

toplam 4 kez anılmış;  

26/193               

70/4                

78/38               

97/4 

Ruh (=Ruh: Cebrail)                                              

toplam 4 kez anılmış;    

2/87                

2/253               

5/110               

16/102 

 

el-Melaiket (=öz-melekler)           

toplam 62 kez anılmış;    

2/30  3/87  8/50  17/40  37/15  78/38    

2/31    3/124  13/13  17/61  38/71  97/4    

2/34    3/125  13/23  17/92  38/73      

2/161   4/97  15/7  18/50  39/75      

2/177   4/166  15/8  20/116 41/30      

2/210   4/172  15/28  21/103 42/5      

2/248   6/93  15/30  22/75  43/19      

3/18    6/111  16/2  25/21  43/53      

3/39    6/158  16/28  25/22  47/27      

3/42    7/11  16/32  25/25  53/27      

3/45    8/9  16/33  34/40  66/4      

3/80  8/12    16/49  35/1  70/4 

Melaiket (=melekler)            

toplam 6 kez anılmış;    

17/95  41/14  66/6          

23/24   43/60  74/31           
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O halde, bunun ardından, şimdi burada artık bu 19 kodlu görkemli Mucizeye de aşağıda                      

en açık haliyle, böylelikle birlikte netçe tanık olalım: 

 

                                        toplam   toplam                

                   geçiş sayıları   geçiş sayıları  

el-Ruh (=öz-Ruh)              4        5     El-lahumme (=benim Öz-İlahım)                                                   

-Ruh (=Ruh)              4         0     -lahumme (=benim İlahım)                                                                                                                            

 

el-melaiket (=öz-melekler)                 53        2     el-melek (=öz-Melekler)                                                                                                                        

l-melaiket (=z-melekler)          9       0     l-melek (=z-Melekler)                                 

-melaiket (=melekler)         6      10    -melek (=Melekler)   

 

el-melekan (=iki öz-melek)       0    1     el-melekeyn (=iki öz-Melek)   

-melekan (=iki melek)       0     1    -melekeyn (=iki Melek)                      

          _________________   _________________  

       19x…       19x…   

 

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

-ruh (=insan)                      1      1      -melek (=insan) 
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** İlk olarak, burada öncelikle şunu net olarak farkedip bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda, sol tarafta,                   

biz o “el-Ruh” (=öz-Ruh) göksel Sıfatını aynen ve böylece en başa yerleştiriyoruz, çünki o ilgili Ayette orada 

ilkin aynen böylece işaret edilip kuvvetle vurgulandığı üzere:   

38- O “el-Ruh” (=Cebrail) kalktığı gün, ve ardından o --yüksek dereceli-- Melekler, bir dizi (=saffen)                
halinde; ….. (78/38) 

bunun ardından, sağ tarafta ise, buna mukabil “El-lahumme” (=benim Öz-İlahım) yüce Sıfatını aynen ve 

böylece en başa yerleştiriyoruz, çünki o ilgili Ayette orada ilkin aynen şöylece işaret edilip kuvvetle 

vurgulandığı üzere: 

22- Ve “senin Rabbin” (=Rabbuke) geldiğinde, ve ardından o --en yüksek dereceli-- Melekler, bir dizi dizi 
(=saffen saffen) halinde! ….. (89/22)      

Çünki burada buna binaen ilkin ve derhal: burada “benim/bizim Rabbimiz” (=Rabbuna) kimdir? diye 

sorduğumuzda, bunun net ve doğru cevabını bu Ayette açıkça görebiliyoruz: 

114- …ey benim Al-lahım (=El-lahumme), benim/bizim Rabbimiz (=Rabbuna) olan… (5/114)     

Dolayısıyla, buna binaen artık yukarıdaki bu --biri göksel, Biri haşmetli-- bu iki özel Sıfatı (özellikle 

başlarındaki o özgün “el” takıları itibariyle) --o “muteşabih mesani” sisteminin bu değişmez ve vazgeçilmez 

öngörüsü altında (39/23)-- böylece bu açıdan tam karşılıklı ve uyumlu olarak, iki tarafta, rahatlıkla en başa 

yerleştirebiliyoruz, böylece:  

      el-Ruh (=öz-Ruh)              El-lahumme (=benim Öz-İlahım) 

ve sonra öteki özel Sıfatları (yine özellikle başlarındaki o özgün “el” takıları itibariyle) aynen böylece                            

bu açıdan tam karşılıklı ve uyumlu olarak, iki tarafta, ardarda rahatlıkla “dizi dizi” yerleştirebiliyoruz,              

sonuna dek.                                                                                                                                                                                                         

Ve burada ayrıca şunu da mutlaka hatırlamalıyız ki, yüce Rabbimiz kendisine ait olan o en büyük ve has                  

İsmini (=El-lah: Öz-İlah) daha önceki o “Devasa” mucizevi Planlamasında --buna birlikte açıkça ve detaylıca             

o ilk dokümanımızda tanık olduğumuz üzere-- en muhteşem bir tarzda anıp kodlamış, ve ancak orada                                      

bu (=El-lahumme: benim Öz-İlahım) özgün formunu, orada her iki taraflı olarak en Bilgece ve en Üstünce                  

farz kıldığı o çelişkisiz ve dosdoğru prensipler içinde, haklı olarak kesinlikle oraya dahil ettirmemişti. 

Dolayısıyla, şimdi burada bu (=El-lahumme: benim Öz-İlahım) özgün formunu da bu “Görkemli” mucizevi 

Planlaması içinde böylece yine en Bilge bir tarzda kullanarak, ve böylece en harika bir tarzda anıp kodlayarak, 

böylelikle bize Kendisinin bu en büyük ve has İsminin bu gayet ehemmiyetli özgün formunu da elbette                   

asla unutmadığını, ve asla tümden göz ardı etmediğini burada böylece en Hikmetli bir şekilde ve açıkça 

göstermiş olmaktadır.                 

** İkinci olarak, burada şunu da mutlaka bilmeliyiz ki, yukarıdaki Ayetlerde (78/38) anılan bu “el-Ruh” 

ifadesi orada direkt olarak --oradaki tüm o Meleklerin başı ve kumandanı olan-- hz. Cebraili kasteden bir               

özel Sıfattır. Kuran-Haberde böylelikle direkt olarak hz. Cebraili kasteden bu tarz toplam 8 açık ve özgün 

referans bulunmaktadır: Kutsal Ruh (=Ruhu el-Qudüs; 2/87 & 2/253 & 5/110 & 16/102), ve Güvenilir Ruh 

(=el-Ruhu el-Emin; 26/193 = 2/97), ve Ruh (=el-Ruh; 70/4 & 78/38 & 97/4) olarak.                                                                                  
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Bunun dışında ise, “O’nun emrinden” (=min emrihi) bir Ruh, ve “O’ndan” (=minhu) bir Ruh, ifadeleri                              

tüm bu Ayetlerde --insan, veya melek-- herhangi bir “Şahsı” değil, ancak böylelikle açıkça                                                 

hep vahyedilmiş bir ilahi “Mesajı” kastederek kullanılmışlardır. (Bu bağlamda, lütfen, şimdi                           

mutlaka bkz. 16/2 & 17/85 & 17/85 & 40/15 & 58/22 = 42/52)                                                                                                                                  

Bunun ardından, bu Ayette (4/171) geçen O’ndan (=minhu) bir Ruh özel ifadesi burada açıkça bir                                  

insan (=hz. İsa) için kullanılmış olup, bu nedenle yukarıdaki Tablomuzda --sol tarafta-- doğrulukla                               

dışta bırakılmalıdır; yine bu Ayette (12/31) geçen Melek ifadesi burada yine açıkça bir insan (=hz. Yusuf)  

için kullanılmış olup, bu nedenle yukarıdaki Tablomuzda --sağ tarafta-- doğrulukla hariç tutulmalıdır;                              

yüce Rabbimize ait bu mucizevi 19 kod & sisteminin bu en temel ve vazgeçilmez --sol tarafta-- “dışta 

bırakma,” ve --sağ tarafta-- “hariç bırakma” özelliğine daha önceki tüm o muhteşem Planlamalarında da                    

aynen ve hep böylece --sol ve sağ taraflı-- en net ve denk bir mantıkta ve sayıda her daim böylelikle açıkça 

tanık olduğumuz üzere. (74/26-31)                                 

O halde, şimdi de burada, İsa Peygamberin bu konuyla direkt ilgili olan şu bazı gayet 

enteresan ve kritik mucizevi gaybi haberlerini de görelim, birlikte. O ilk dokümanımızda, 

İsa Peygamberin, bu Üçüncü ve Son Günde (=Milenyum) gönderilip, böylelikle burada                         

tüm samimi inananlara sonsuz hayatı muhakkak kazandırabilecek o göksel “yiyeceği,”                 

yüce Rabbimizin katından bu Son Çağda böylece getirip açıkça sunacak o “İnsanOğlunu” 

(=Misak Elçisi) birçok kez netçe haber verdiğini İncilden, ve akabinde mutlak Kurandan da, 

birçok somut örneklerle açıkça ve detaylıca görmüştük. O halde, şimdi de burada,                           

İsa Peygamberin bununla ilgili olarak verdiği şu gayet enteresan ve kritik, ve son derece 

önemli, bu ek gaybi haberleri de kısaca görelim, birlikte, şöylece:                                                                                   

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

İsa Peygamber dedi: “ON” temiz kılınmıştı, değil mi; öyleyse nerede o öteki “DOKUZ”?                                                                                                                             

Hiçkimse değil de, şimdi sadece bu yabancı mı döndü, --bundan ötürü-- Tanrıya şükretmek 

için? (İncil, Matta 17/17-18)  

** İlkin, burada İsa Peygamber böylece gayet hikmetli bir tarzda derinden burada aynı zamanda, bu “10” 

sayısıyla bu öteki “9” sayısının bileşimi olacak olan = bu “19” sayısının, (*Kuran-Haberde bu sayı böylece 

zaten aslen “tisate-aşera: on-dokuz” olarak anılır ilkin; 74/30), daha önce birçok kez açıkça haber verip,                               

ve o Son ve Üçüncü Günde (=Milenyum), ve o yenilenecek KöşeTaşı Kitapla (=Kuran-Haber) gönderileceğini 

birçok kez açıkça işaret edip vurguladığı o “İnsanOğlunun” (=Misak Elçisi) böylelikle burada takip edeceği, 

yüce Rabbimizin katında bu bağlamda seçilip bu açıdan “temiz kılınmış” olacak mucizevi Sayı olduğuna dair 

böylece gayet hikmetli ve keskin bir gönderme de yapmış olmalıdır burada böylelikle, ilkin. (Yuhanna 6/27, 

40-45 & Matta 21/42-43 & …) Bunun akabinde, İsa Peygamber yukarıda yine hikmetli bir şekilde bu 

İnsanOğlu (=Misak Elçisi) böylece bu Son Çağda ve bu mucizevi Mesajla ortaya çıktığı zaman, Musa 

Peygamberin ve de kendisinin birçok naif, veya çarpık izleyicilerinin değil de, öncelikle bazı doğru yürekli 

yabancıların bunu hakkıyla tanıyıp, bundan ötürü yüce Rabbe şükredeceklerini de yine hikmetli ve keskin                

bir tarzda işaret etmiş olmalıdır burada böylelikle, akabinde. (bu bağlamda, lütfen, şimdi ayrıca ve muhakkak 

bkz. Matta 21/42-43 & Matta 7/22-23 & Luka 13/24-30)                                                                                                                                                                                                                              
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İsa Peygamber dedi: Amin, Amin, ben size derim: Siz göğün açılıp Tanrının “Meleklerinin” 

o İnsanOğlunun üzerine böylece                                                                                                                                                                                             

     (sol tarafta)           (sağ tarafta) 

 “alçaldıklarını”                   “yükseldiklerini”  

göreceksiniz! (İncil, Yuhanna 1/51)             

İsa Peygamber dedi: Ben size derim ki, her kim başkalarının önünde beni tasdik ederse,                 

o İnsanOğlu da onu tasdik edecektir o  

Tanrının                                                                                                                  

“Meleklerinin”                                                                                                                                      

 önünde!                                                                                                                                                                                             

Fakat her kim başkalarının önünde beni reddederse, kendisi de reddedilecektir o 

          Tanrının                                                                                       

“Meleklerinin”                                                                                                                            

                 (İncil, Luka 12/8-9)              önünde!                                                                                                                             

                                                                                                                                    

İsa Peygamber dedi: Her kim benden ve benim sözlerimden tiksinirse, o İnsanOğlu da 

ondan tiksinecektir, kendi görkemi içinde ve                                                                                                     

          o Rabbin,                                                                                

ve o kutsal “Meleklerin,” 

görkemi içinde geldiği zaman! (İncil, Luka 9/26)      

** Yüce “Rabbimizin” (=Al-lahumme), ve ardından tüm o “Meleklerin,” yukarıdaki Tablomuzda, o vadedilen                      

--bu açıdan-- kutsal ve temiz kılınmış sayı “19” kodu altında, bu görkemli Planlama içinde, nasıl halihazırda 

böylelikle her iki tarafta ve “dizi dizi,” --bilgesel, matematiksel açıdan-- en Görkemli bir tarzda, gelmiş 

olduklarına bu dokümanımızda böylelikle halihazırda açıkça tanık olduk, İsa Peygamberin bu “İnsanOğlu” 

(=Misak Elçisi) hakkında vermiş olduğu bu mucizevi gaybi haberleri böylelikle bu açıdan da şimdi tamamen 

burada böylece tasdik edip doğrulamış olarak. (*Bu tip tüm mucizevi gaybi haberlerin, yine bu Misak Elçisi 

tarafından --yüce Rabbimizin tam onayı ve emri doğrultusunda-- temeliyle açıklanıp en açıkça iletildiği                          

o daha öte ve ardıl Muhteşem matematiksel Planlamalar açısından da nasıl böylelikle tasdik edilip halihazırda 

tamamen doğrulanmış olduğuna da yakından tanık olabilmek için, lütfen, öncelikle Kuran-Haber 16/2 & 

15/6-8, ve ardından Öz-Okunuş dosyalarını da şimdi muhakkak görmeliyiz.)     
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İsa Peygamber dedi: … Siz şimdi bu “meseli” (=sembolik “örnek” içeren, özel gaybi haber) 

dahi anlayamıyor musunuz? O halde, --yukarıda ve İncilin diğer yerlerinde halihazırda 

verilmiş olan-- tüm o diğer “meselleri” nasıl anlayacaksınız? (İncil, Markos 4/11-13) 

İsa Peygamber dedi: Çünki Rabbin Krallığının gelişi açıktan gözlenemez. Ve hiç kimse, 

“Bakın, o burada!” veya “Bakın, orada!” diye size açıktan bağırmayacaktır. Fakat işte,                            

Rabbin Krallığı --daha yukarıda yine “mesel” bağlamda halihazırda açıkça işaret olunup, 

akabinde netçe sunulduğu üzere-- böylece aranızda olacaktır! (İncil, Luka 17/20-21)     

İsa Peygamber dedi: Fakat öyleyse, o İnsanOğlu geldiğinde, yeryüzünde doğru-iman                      

bulabilecek midir? (İncil, Luka 18/8) 

** İsa Peygamberin o birçok naif, veya çarpık izleyicileri, Onun kendisi tarafından İncilde böylelikle                            

bu “İnsanOğlu” (=Misak Elçisi) hakkında verilmiş tüm bu tip mucizevi gaybi haberlerin temelde hep böylelikle 

ve aslen “mesel” bağlamda olduğunu hiç kavramayacakları, ve bundan ötürü şimdi bu “İnsanOğlunun” 

(=Misak Elçisi) üzerine o “Meleklerin” gerçek anlamda ve herkesçe görünebilir tarzda “alenen” indirilip 

çıkarılması gerektiğini umacakları, veya iddia edecekleri için, şimdi yüce Rabbimizin bu 19 kodlu --bilgesel,   

matematiksel açıdan-- bu muhteşem Krallığına maalesef hiç giremeyecekler, ve dolayısıyla ebedi mutluluğa 

ve kurtuluşa da asla eremeyeceklerdir! (lütfen, bu bağlamda şimdi tekrar ayrıca ve mutlaka bkz. İncil, Matta                      

7/22-23 & Luka 13/24-30)                                                                                                                                                                          

Fakat İsa Peygamberin o birçok samimi, ve doğru izleyicileri, şimdi o “Meleklerin,” Onun kendisi tarafından                      

İncilde aynen böylelikle işaret edilip haber verildiği üzere, “mesel/matematiksel” anlamda böylelikle                         

bu “İnsanOğlunun” (=Misak Elçisi) üzerine böylece bu görkemli Planlama içinde halihazırda “ilmen” indirilip 

çıkarıldığını açıkça görüp idrak ederek, ardından Onunla indirilen bu mucizevi Mesaja tabi olacaklar, ve 

bunun ardından o “üçleme” (=teslis), ve İsayı Tanrılaştırma gibi şeytani hastalıklardan artık tamamen 

temizlenip ve kurtulup --bu mucizevi İlahi Mesaj Kuran-Haberde doğruca tarif edildiği üzere-- tek Al-laha 

kulluk esası üzerinde ilerleyerek, böylece ebedi mutluluğa ve kurtuluşa da, yüce Rabbimizin izniyle, mutlak 

erebileceklerdir. (lütfen, bu bağlamda şimdi mutlaka bkz. Matta 22/14 & Luka 6/22-23 & Yuhanna 6/40-45 & 

14/15-17) (ve lütfen, bu bağlamda, bunun akabinde, şimdi ayrıca ve muhakkak bkz. Kuran-Haber 5/72-75 XX 

3/55 & 5/83-85) 

(**Ve bunun ardından, biz mutlaka tekrar o “Ata-Peygamberlerin & Musa & İsa & Davud & Muhammed 

Peygamberlerin Sözleri” dosyalarına gidip, oradaki tüm o --buradaki bu büyük Görkemli mucizevi Planlamayı,                                 

ve daha önceki dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca gördüğümüz tüm o büyük ve Devasa mucizevi 

Planlamaları da-- yine aynen böylece hikmetle işaret edip kuvvetle haber veren en kritik ve en temel diğer              

bu tarz tüm “mesel” (=benzetmeli sembolik “örneklemeler” içeren) mucizevi haberlerini de böylece ve 

tümüyle orada mutlaka görüp açıkça idrak etmeliyiz, birer birer.) 
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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 sekizinci gayet kritik                 

ve temel “Görkemli” mucizevi İlahi Mesaja da böylelikle 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 & 74/26-40) 

 

                                        Metin/Misak Elçisi 

 

                                           

 

   

 

 


