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      ZAFERE ERDİRİLMİŞ “BÖLÜK!”                                                                                                                              
                     (58/22) 

Burada, yine Kuran-Haberde geçen bazı önde gelen Peygamberlerin, ve Kralların, ve 

İnananların özel Adlarının, ve bunların hemen ardında ve orada --Tablo-- altında kalacak 

olan o önde giden bazı Kahinlerin, ve Zorbaların, ve İnkarcıların özel Adlarının,                                                

yüce Rabbimiz tarafından burada karşılıklı tam “eşit” sayıda, ve akabinde böylelikle                        

--Tabloda-- tam karşılıklı “çiftler/ikililer” halinde konumlandırılmış olarak, yine 19 kodu 

altında, böylece nasıl harika bir tarzda ve böylelikle en Bilge & en Alim bir şekilde                  

Kuran-Haber içinde mucizevi olarak planlanıp yaratılmış olduklarına açıkça ve hayranlıkla 

tanık olacağız, birlikte.   

Yüce Rabbimiz burada daha önceki tüm o dokümanlarımızda tanık olduğumuz --en başta, 

Devasa 1 ve 2 & Fevkalade & Şaşılacak-- 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 Öz-Haber 74/26-31 Ayetlerini 

mutlaka hatırlayalım) buradaki bu mucizevi İstisnai Planlamasında da yine aynen ve 

böylece kullanarak, böylelikle burada sonunda ayrıca bize gayet anlamlı ve önemli bir 

Mesajı da --az sonra, ileriki sayfalarımızda bunu daha da iyi ve net olarak görüp idrak 

edebileceğimiz üzere-- iletmiş olmaktadır:    

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

19- … Dikkat edin; şüphesiz, o Şeytanın “bölüğü,” onlar --O’nun bu 19 kod & sistemiyle-- 

kayba uğratılmış olanlardır!                                                             

(Kuran-Haber 58/19) 

xxxxxxxxxx 

22- … Dikkat edin; şüphesiz, o Al-lahın “bölüğü,” onlar --O’nun bu 19 kod & sistemiyle--

zafere erdirilmiş olanlardır!                                                 

(Kuran-Haber 58/22)                                                                                                  

====================   
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O halde, haydi burada ilk önce, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından kendilerinin                  

o özel Adları burada tüm Kuran-Haber boyunca tam “eşit” sayıda kullanılmış olan tüm o 

önde gelen Peygamberleri, ve Kralları, ve İnananları aşağıda --Bölüm/Ayet numaralarıyla-- 

tam karşılıklı olarak görelim, ilkin, birlikte:  

     

Uzeyr (1 kez)      Zeyd (1 kez)                                                                  

9/30                  33/37 

 

Talut (2 kez)       Lokman (2 kez)                                                               

2/247                   31/12                                                      

2/249                      31/13 

 

İdris (2 kez)         Elyesa (2 kez) 

    19/56           6/86     

 21/85                        38/48 

   

  İlyas, İlyasin (3 kez)               İmran (3 kez)                                               

6/85                                         3/33                                                       

37/123                  3/35                                        

37/130                                           66/12 
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Eyüp (4 kez)     Yunus (4 kez) 

4/163         4/163                       

6/84         6/86                              

21/83        10/98                                             

38/41      37/139 

 

Yahya (5 kez)     Muhammed, Ahmed (5 kez) 

3/39      3/144       

6/85      33/40                    

19/7      47/2                       

19/12      48/29       

21/90      61/6 

 

Hud (7 kez)     Zekeriya (7 kez)   

7/65         3/37       

11/50        3/37        

11/53        3/38                                     

11/58       6/85                                                         

11/60        19/2                                                              

11/89        19/7                                                                                  

26/124       21/89 
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Yakup (16 kez)    Davud (16 kez) 

2/132        2/251       

2/133       4/163       

2/136        5/78       

2/140             6/84       

3/84         17/55        

4/163        21/78       

6/84         21/79        

11/71        27/15       

12/6         27/16        

12/38       34/10       

12/68       34/13       

19/6        38/17       

19/49        38/22       

21/72        38/24       

29/27        38/26       

38/45      38/30  

 

İshak (17 kez)     Süleyman (17 kez) 

2/133       2/102       

2/136       2/102        

2/140      4/163                     

3/84      6/84        

4/163      21/78                        

6/84         21/79                     

11/71        21/81       

11/71        27/15       

12/6      27/16       

12/38      27/17       

14/39      27/18       

19/49      27/30       

21/72        27/36        
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29/27      27/44        

37/112        34/12                        

37/113        38/30       

38/45      38/34 

 

Adem (25 kez)    İsa (25 kez) 

2/31         2/87       

2/33         2/136       

2/34         2/253       

2/35         3/45       

2/37         3/52       

3/33         3/55       

3/59         3/59       

5/27         3/84       

7/11        4/157       

7/19        4/163       

7/26         4/171       

7/27        5/46       

7/31         5/78       

7/35         5/110       

7/172        5/112       

17/61        5/114       

17/70        5/116       

18/50         6/85       

19/58        19/34       

20/115        33/7       

20/116        42/13       

20/117        43/63       

20/120       57/27       

20/121        61/6       

36/60      61/14  
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 Lut (27 kez)      Yusuf (27 kez) 

 6/86      6/84      

 7/80      12/4      

 11/70      12/7      

 11/74      12/8      

 11/77      12/9      

 11/81        12/10      

 11/89        12/11      

 15/59        12/17      

 15/61         12/21      

 21/71         12/29      

 21/74        12/46      

 22/43       12/51     

 26/160        12/56      

 26/161        12/58      

 26/167       12/69      

 27/54        12/76      

 27/56       12/77      

 29/26        12/80      

 29/28        12/84      

 29/32        12/85      

 29/33        12/87     

 37/133        12/89      

 38/13        12/90      

 50/13        12/90      

 54/33        12/94      

 54/34        12/99      

 66/10      40/34 
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Nuh (43 kez)     İsrail (43 kez)  

3/33         2/40      

 4/163       2/47      

 6/84         2/83      

 7/59         2/122      

 7/69         2/211      

 9/70         2/246      

 10/71        3/49      

 11/25        3/93      

 11/32        3/93      

 11/36        5/12      

 11/42       5/32      

 11/45        5/70      

 11/46         5/72      

 11/48         5/78      

 11/89        5/110      

 14/9        7/105      

 17/3         7/134      

 17/17        7/137      

 19/58        7/138      

 21/76        10/90      

 22/42        10/90      

 23/23        10/93      

 25/37        17/2     

 26/105        17/4     

 26/106        17/101     

 26/116       17/104     

 29/14        19/58      

 33/7        20/47      

 37/75        20/80      

 37/79        20/94      

 38/12        26/17      

 40/5         26/22      
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40/31        26/59                   

42/13        26/197                   

50/12         27/76                            

51/46        32/23                    

53/52        40/53                                 

54/9         43/59                              

57/26        44/30                              

66/10        45/16                               

71/1        46/10                               

71/21       61/6                              

71/26        61/14  

 

O halde, haydi burada şimdi de, Kuran-Haberde yüce Rabbimiz tarafından kendilerinin                   

o özel Adları burada tüm Kuran-Haber boyunca tam “eşit” sayıda kullanılmış olan tüm o 

önde giden Kahinleri, ve Zorbaları, ve İnkarcıları aşağıda --Bölüm/Ayet numaralarıyla--  

tam karşılıklı olarak görelim, akabinde, birlikte:  

 

Azer (1 kez)     Ebu Leheb (1 kez) 

6/74      111/1 

 

Samiri (3 kez)    Calut (3 kez) 

20/85        2/249     

 20/87       2/250     

 20/95      2/251 
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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: 

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

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

--o özel Adları da-- kapsayan bir yazılı-belge olarak indirdi! 

** Bu bağlamda, biraz sonra oradaki o önde gelen Peygamberlere, ve Krallara, ve İnananlara ait o toplam                

24 özel Adın, yüce Rabbimiz tarafından tüm Kuran-Haberde nasıl böylece tam “eşit” sayılarda kullanılıp, 

akabinde bunların tam karşılıklı olarak --inançsal ve sayısal bazda yaklaşıldığında-- böylelikle benzeşmeli 

(=muteşabihen) toplam 12 ikili/çift (=mesaniye) halinde --elbette yine 19 kodu altında-- böylece nasıl                                         

harika bir şekilde ve sayısal sırayla planlanmış olduklarını, daha sonra yine ve daha yakından da ve netçe                  

göreceğiz, birlikte:   

Talut          &   Lokman     

 İshak        &   Süleyman          

                         

     İlyas,  İlyasin             &   İmran       

 Yahya        &   Muhammed, Ahmed    

 Adem        &   İsa      

 Nuh        &   İsrail      

                     

Uzeyr        &   Zeyd      

 İdris        &   Elyesa      

 Eyüp              &   Yunus      

 Hud        &   Zekeriya     

 Yakup              &   Davud      

 Lut        &   Yusuf 

 

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; bkz. 2/26-27) saptırırsa 

(=yudlil), onlar için artık bir İletici yoktur! (Öz-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 (despot kafir olmalarından ötürü) “kusurlu” konumda kalacak olan                   

o önde giden Kahinlere, ve Zorbalara, ve İnkarcılara ait bu toplam 4 özel Adın:                                                                                                                             

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

       Azer                   Ebu Leheb                                                                                     

Samiri                       Calut      

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

böylece --matematiksel açıdan-- kesin bir helake ve hezimete uğratılacaklarını; ve bunun akabinde ise,                    

bu ilahi sistemin bize az önce gördüğümüz o 24 özel Adı (barışçıl mümin olmalarından ötürü) toplam 12 çift 

salih özel Adlar halinde, tam ve mükemmel şekilde --yukarıdaki Ayetlerde yüce Rabbimizin akabinde orada 

yine aynen böylece vurgulayıp işaret ettiği üzere-- o Tablolar (=Levvahatun) olarak, her iki tarafta,                       

yine hepsi “19” ile kodlanmış halde netçe sunacağını, daha sonra yine ve 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  

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 o aynı mucizevi İstisnai matematiksel “Planlamayı”  

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

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

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

       

Böylelikle, Kuran-Haberde bu açıdan en kritik ve temel bu Ayetleri bu bağlamda da                

böylece ve kısaca hatırlayıp netçe gördükten sonra, derhal, bir sonraki sayfamızda,                      

yüce Rabbimizden gelen yine 19 kodlu bu büyük İstisnai matematiksel Mucizeyi artık 

birlikte ve açıkça görüp tanık olabiliriz; daha önceki o ilk dokümanlarımızda açıkça ve 

genişçe tanık olduğumuz tüm o 19 kodlu en büyük iki Devasa, ve ardındaki o pek büyük                 

Fevkalade matematiksel Mucizelerde en başta ve hep yukarıda gördüğümüz bu en kritik ve 

temel Ayetler (39/23 = 74/26-31) doğrultusunda, en Bilge ve en Alim yüce Rabbimiz 

tarafından aynen böylece kullanılmış olan o hiç değişmez, en temel ve dosdoğru “ilahi 

prensip ve kurallar” içinde, yine.   
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                    toplam geçiş            toplam geçiş                                                                                                                                                              

sayısı          sayısı 

Talut             2         2     Lokman                             

İshak         17     17     Süleyman                                                                 

              ____________     ____________                           

              19x…         19x… 

 

İlyas, İlyasin          3       3     İmran                                    

Yahya           5       5     Muhammed, Ahmed    

Adem         25     25     İsa                                         

Nuh              43     43     İsrail  

                          ____________     ____________                           

              19x…            19x… 

                          

Uzeyr                1       1     Zeyd                          

İdris                        2       2     Elyesa                               

Eyüp                 4       4     Yunus                  

Hud                7       7     Zekeriya                            

Yakup              16      16     Davud                    

Lut              27     27     Yusuf 

                          ____________     ____________                           

              19x…            19x… 

 

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

Azer              1      1     Ebu Leheb                                                                                                                            

Samiri           3      3     Calut 
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** Burada, ilkin şunu bilmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda üst kısımda yer alan bu salih Peygamberler,                      

ve Krallar, ve İnananlar, ve akabinde alt kısımda yer alan o mücrim Kahinler, ve Zorbalar, ve İnkarcılar 

listelerinde, Kuran-Haberde geçen ve başlarında o özel “za” (=sahibi) ekiyle üretilmiş olan o özel ekstra 

“Sıfatlar,” her ikisi için de, bunlara dahil edilmezler. Örneğin:                                                                                                                                            

“za” elnun (=nun sahibi); özel bir Peygamberi (Yunus) tarif eden ekstra bir Sıfat olarak kullanılmış, (21/87)                                                                        

“za” elkifl (=pay sahibi); özel bir Peygamberi tarif eden ekstra bir Sıfat olarak kullanılmış,  (21/85 & 38/48)                                                                                                   

“zi” elqarneyn (=iki boynuz sahibi); özel bir Kralı tarif eden ekstra bir Sıfat olarak kullanılmış, (18/83, 86, 94)                                                                    

“zi” elevtad (=kazıklar sahibi); özel bir Zorbayı (Firavun) tarif eden ekstra bir Sıfat olarak kullanılmış, (89/10)                                                                                                                 

vb. bu tip özel Sıfatlar, her iki kısımda da, bu mucizevi Plana asla dahil edilmezler, çünki bunlar özel Adlar 

değil, ancak böylece başlarında bu özel “za” (=sahibi) ekiyle üretilmiş çok özel ekstra Sıfatlardır.     

** Ve sonra, burada mutlaka farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzun alt kısmında, o Şeytanın “bölüğü”  

içinde despot kafir bir “Baba” (=İbrahimin babası Azer), ve buna karşılık Tablomuzun üst kısmında,                                        

o Al-lahın “bölüğü” içinde barışçıl mümin bir “Baba” (=Meryemin babası İmran) bulunmaktadır.                                                             

Ve sonra yine yukarıdaki Tablomuzun alt kısmında, o Şeytanın “bölüğü” içinde despot kafir bir “Babalık” 

(=tüm o inkarcılara babalık yapan Ebu Leheb: Ateşe Götüren Baba), ve buna karşılık Tablomuzun                                   

üst kısmında barışçıl mümin bir “Evlatlık” (=hz. Peygambere, ve dolayısıyla yanındaki tüm İnananlara               

manevi evlatlık yapan Zeyd) bulunmaktadır.                                                                                                                                                      

** Ve burada, ayrıca mutlaka şunu da bilmeliyiz ki, yüce Rabbimiz kendisi için o dilediği Peygamberler,                     

ve Krallar, ve İnananlardan --burada böylece yan yana ve birlikte mücadele etmeleri için-- kurulu bir “bölüğü” 

hem gerçek hayatta, hem de yukarıdaki bu mucizevi “bölüğü” için aynen böylece takdir edebilir. (lütfen, bu 

bağlamda bkz. Öz-Haber 3/146) Ve bunun ardından, yine mutlaka bilmeliyiz ki, yüce Rabbimiz kendisi için               

o dilediği Peygamberler, ve Krallar, ve İnananlardan, genel durumlarda, dilediklerini bu “bölüğünden”                              

--Kendi yolunda diğer bazı aynı oranda salih ve destekleyici vazifeler için-- hariç tutabilir gerçek hayatta, ve 

yukarıdaki bu mucizevi “bölüğü” için. (lütfen, bu bağlamda bkz. Öz-Haber 9/122) Dolayısıyla, akabinde 

oradaki bu “bölük” artık böylece tüm o salih Peygamberleri, ve Kralları, ve İnananları orada böylelikle hepten 

ve gönülden temsil edebilirler gerçek hayatta, ve yukarıdaki bu mucizevi “bölüğü” içinde. (9/122-123)   

** Ve sonra, burada ayrıca mutlaka şunu da görmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda kendi özel Adları                      

Kuran-Haberde iki ayrı ve hafif farklı tarzda anılmış olan iki salih Peygamber de bulunmaktadır. Oradaki                   

bu özel Adlar kesinlikle aynı kökten türetildikleri, ve bundan dolayı sonuçta tamamen aynı anlamda oldukları 

için, bunların her ikisi de yukarıdaki Tablomuzda --sol tarafta & sağ tarafta-- bu mucizevi Plana aynen ve 

böylece onurla dahil edilirler: İlyas, İlyasin & Muhammed, Ahmed   

** Ve son olarak, burada ayrıca mutlaka farketmeliyiz ki, yukarıdaki Tablomuzda “2” ve “4” ve “6” çift/ikili 

olarak böylelikle tam dengeli ve sıralı bir tarzda ilerleyen o salih Adamlar içinde, aralarında özellikle                 

Talutun da bulunduğu o ilk “2” çift/ikili --burada bize böylelikle derhal 19un tamkatı bir sonuç vererek--                 

alt kısımdaki o aralarında bu kez özellikle Calutun da bulunduğu yine “2” çift/ikili o mücrim Adamlara karşı 

böylelikle derhal ve ilk etapta burada --matematiksel açıdan da-- kesin olarak galip getirilmekte; ve ardından, 

aralarında bu kez orada özellikle Davudun da bulunduğu o son “6” çift/ikili salih Adamlar burada Al-lahın             

bu “bölüğü” adına böylelikle toptan ve hep birlikte Şeytanın bu “bölüğü” üzerinde --matematiksel                  

açıdan da-- böylece kesin ve ezici bir zafere burada da aynen ve böylece ulaştırılmış olmaktadırlar, en Bilge ve 

en Alim olan yüce Rabbimiz tarafından. (lütfen, bu bağlamda ayrıca bkz. Öz-Haber 2/250-251)   
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O halde, son olarak, burada şimdi de, Kuran-Haberde bu konuyla ilgili olarak verilmiş bazı               

en kritik ve temel “mesel” (=benzetmeli sembolik “örnekler” kullanan) o mucizevi Ayetleri,                  

ve akabinde, o büyük Peygamberlerin bu konuyla ilgili verdikleri bazı en kritik ve temel  

“mesel” (=benzetmeli sembolik “örnekler” kullanan) o mucizevi Haberleri görelim, birlikte: 

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

111- Şüphesiz, Al-lah o inananlardan canlarını ve mallarını satın almıştır, karşılığında 

şüphesiz onlara Cenneti (vermek) üzere; dolayısıyla, şimdi onlar Al-lahın “yolunda” 

çarpışmaktadırlar, ve böylece --sol tarafta-- (o yukarıda gördüğümüz İnkarcıları, 

matematiksel anlamda, orada) öldürmektedirler, ve --sağ tarafta-- (o yukarıda gördüğümüz 

İnkarcılar böylece, matematiksel anlamda, orada) öldürülmektedirler!                                                             

Bir va’ddir bu (halihazırda böylece yazılmış olan) O’nun üzerine, bir gerçek olarak, 

Tevratta, ve İncilde, ve Kuranda!                                                                                                                                      

O halde, şimdi kendi ahdine Al-lahtan daha sadık olabilecek kimdir? Öyleyse, artık bunun 

üzerine (çalışmak üzere) yaptığınız bu alışverişle sevinip coşun! İşte, -artık- büyük kurtuluş 

budur! (Öz-Haber 9/111)                                                                                                        

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

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

İşaya Peygamber dedi: Gelecek günlerde, Rab evinin dağı en yüksek dağ olarak tesis 

edilecek, ve tepeler üzerine yükselecektir. Bütün milletler ona doğru akın akın gelecek;  

birçok halklar gelip diyecekler: Gelin, Rabbin dağına çıkalım, Yakubun İlahının evine,                        

ta ki O bizi --sol tarafta-- “yollarına” iletsin, ve biz O’nun --sağ tarafta-- “patikalarında” 

yürüyelim!                                                                                                                                                                    

Çünki Yasa o Doruktan çıkacak, ve Rabbin “Kelimesi” o Barış-Yurdundan (=daha önce 

Davud Peygamber tarafından haber verilen, ve Batı kürede ve İsrailden çok uzaklarda 

olacağına işaret edilen o mübarek “Çöl-Şehir;” bkz. Mezmurlar-Zebur 55/6-8)  

O zaman, Rab milletler arasında hükmedecek, ve birçok halklar üzerine kararlar verecektir.               

Akabinde, onlar --o “sol tarafı” idrak etmelerinin ardından-- artık kılıçlarını sapan 

demirleri, ve --o “sağ tarafı” idrak etmelerinin ardından-- artık mızraklarını bağcı bıçakları 

yapacaklar! Bundan ötürü, artık (bunu açıkça anlayıp idrak edebilen) millet diğer millete 

karşı kılıç kuşanmayacak, ve artık (fiziksel, gerçek) savaş için talim etmeyecekler!                                                                                                                              

O halde, ey Yakup evi (=İsrail oğulları), haydi gelin, burada artık Rabbin “Işığı” altında 

yürüyelim! (İşaya 2/4-5) 

**********                                                                                                                                                                   
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Musa Peygamber dedi: ... “Yeşu” (=Rab tarafından “Zafer-Verilen” Kul; böylece                           

hz. Musanın daha önce yine burada haber verdiği o ileride gelecek “Misak Elçisine” dair de 

yapılmış önemli bir gönderme olmalıdır bu özel İsim aynı zamanda; bkz. 18/18-19), 

böylelikle sizin önünüzde o gidecektir, Rabbin böylece vadettiği üzere!  

Ve sonra, O Rab onlara, daha önce Amoriler kavminin o Zorbalarına, --sol tarafta-- o Sihona, 

ve --sağ tarafta-- o Oga, ve diyarlarına yaptığı gibi yapacaktır, O Rab onları böylece                                

--sol tarafta & sağ tarafta-- helak edecektir! 

Rab böylece onları senin önünde ele verecektir, ve sen de onlara benim burada sana şimdi 

emrettiğim bu “Emre” göre yapacaksın!                                                                                                                      

O halde, --sol tarafta-- kuvvetli ol, ve --sağ tarafta-- cesaretli ol;                                                              

onların önünde asla korkma, ve asla yılma; çünki senin İlahın, O Rab, senin yanında 

olacaktır,                                                                                                                                                                                   

O seni (bilgesel, matematiksel açıdan) --sol tarafta-- asla bırakmayacaktır; ve O seni 

(bilgesel, matematiksel açıdan) --sağ tarafta-- asla terketmeyecektir! (Tevrat, Tsny. 31/3-5)                                          

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

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

Davud Peygamber dedi: Şimdi bildim ki, Rab kendi meshedip seçtiği kulunu (=o “Misak 

Elçisi” yine, burada böylelikle aslen Davud Peygamberin torunu olacağı özellikle 

vurgulanan) kurtaracaktır; O Rab ona kendi mübarek göklerinden cevap verecektir,                       

Sağ-Elinin --bilgesel, matematiksel açıdan da-- kudretli “Zaferleriyle!”                                         

Bazıları atlarına ve bazıları arabalarına güvenirler, fakat biz Rabbimizin adını, o İlahımızı, 

çağırırız. Onlar böylece --sol tarafta-- diz üstü çökerler, ve --sağ tarafta-- yıkılırlar;                            

fakat biz böylece --sol tarafta-- ayağa dikiliriz, ve --sağ tarafta-- kuvvetleniriz!                                                     

Ey Rab, öyleyse, lütfen kurtuluş bağışla!                                                                                                                       

O Kral (Rab) bize cevap verecektir, O’nu çağırdığımız günde! (Mezmurlar-Zebur 20/6-10)                                                                                                                              

Davud Peygamber dedi: Çünki o melik (=o “Misak Elçisi” yine) Rabbe güvenir, ve Yüce 

olanın inayetiyle, o düşmeyecektir.                                                                                                                                         

O halde, senin elin (bilgesel, matematiksel açıdan) --sol tarafta-- o Düşmanlarına yetecektir, 

ve senin elin (bilgesel, matematiksel açıdan) --sağ tarafta-- o Hasımlarını bulacaktır! 

Böylece, sen onları öfken anında (orada) yanmış kül gibi edeceksin;                                                                                                                              

ve Rab kendi gazabında böylece --sol tarafta-- onları bitirecektir, ve bir ateş --sağ tarafta-- 

onları yutacaktır! (Mezmurlar-Zebur 21/8-10)                                                                                                             

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

İsa Peygamber dedi: İnsanOğlu (=bu Üçüncü ve Son Günde (=Milenyum) gönderileceği  

daha önce yine İncilde işaret edilip açıkça vurgulanan o “Misak Elçisi;” lütfen, bu bağlamda 

bkz. Yuhanna 6/27, 40-45) o vakit Meleklerini gönderecektir, ve onlar onun krallığından                  

--sol tarafta-- tüm o Günahkarları, ve --sağ tarafta-- tüm o Kötülükçüleri kovup atacaklardır.  

Ve böylece, bunları yanan fırına atacaklardır, orada böylece ağlayış ve diş gıcırtısı olacaktır! 

Bunun ardından, o Erdemliler artık Rablerinin (bunların yukarısındaki o bilgesel, 

matematiksel) Krallığında bir güneş gibi parlayacaklardır!                                                                                                            

Kulakları olanlar (bu “mesel” haberi) mutlaka işitmelidirler! (İncil, Matta 13/41)                                                                                                                               

İsa Peygamber dedi: Çünki İnsanOğlu (=o “Misak Elçisi” yine) o vakit Melekleriyle, ve  

Rabbin (bilgesel, matematiksel açıdan) izzeti altında gelecek, ve o böylece herkese                  

kendi durumuna göre --sol tarafta & sağ tarafta-- karşılığını verecektir! (İncil, Matta 16/27)  

İsa Peygamber dedi: … Siz daha burada bu “meseli” dahi anlayamıyor musunuz? O halde, 

(yukarıda ve İncilin diğer yerlerinde halihazırda verilmiş olan) tüm o diğer “meselleri”  

nasıl anlayabileceksiniz? (İncil, Markos 4/11-13) 

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

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

Rabbin Krallığı --en yukarıda yine “mesel” bağlamda halihazırda açıkça işaret edildiği 

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

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

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

Muhammed Peygamber dedi: “İsa” (=Allah tarafından “Kurtuluş-Verilmiş” Kul; daha önce           

o ilk dokümanımızda böylelikle açıkça gördüğümüz, ve Muhammed ve İsa Peygamberlerin 

orada verdiği o detaylı gaybi haberler üzere, bu Üçüncü ve Son Günde (=Milenyum) 

gönderildiğinde, bu özel  İsmi de (=“İsa”) böylece özgün bir Sıfat olarak üzerinde                   

taşıyacağı vurgulanan o “Misak Elçisi”) artık Din bir olacaktır, Allahtan başkasına asla 

kulluk edilmeyecektir.                                                                                                                                                               

(Fiziksel, gerçek) savaşma artık (bu “Misak Elçisinin” getirmiş olacağı o mucizevi                               

bilgesel, matematiksel Mesajı anlayıp idrak edebilenler için) yüklerini bırakacaktır, vaki 

olmayacaktır!                                                                                                                                                                  

Ve mülk/yönetim o vakit artık Kureyşten (=İsmail oğulları: Suudi Araplar) alınmış 

olacaktır! (Müslim ve İbn-i Maceden)                                                                                                                               

******* 
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Ey Muhammed de ki: Tüm övgü Allah içindir; öyleyse, O size Ayetlerini ileride                                 

(yine hz. Muhammed tarafından daha önce vurgulanmış olan o Son Günde (=Milenyum) 

gösterecek, ve siz de (o vakit) onları görüp tanıyacaksınız! … (Kuran, Neml 93) 

Ey Muhammed, öyleyse o Araplardan şimdi o geride kalmış olanlara, de ki:                                  

Siz ileride şiddetli güç sahibi olan bir Gruba karşı (mücadeleye) çağırılacaksınız;                                       

ve böylece --sol tarafta-- onları (bilgesel, matematiksel açıdan) “öldüreceksiniz,” veya                              

--sağ tarafta-- onlar (bilgesel, matematiksel açıdan) -orada- “teslim olacaklar!”                                                                                                                             

Ve eğer böylece itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükafat verecektir. Ama eğer                           

yüz çevirirseniz, daha önce yüz çevirdiğiniz gibi, O sizi (o vakit) acıklı bir azapla 

azaplandıracaktır! (Kuran, Fetih 16)                                                                         

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

 

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

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

ve daha önceki dokümanlarımızda açıkça ve detaylıca gördüğümüz tüm o en büyük iki Devasa, ve ardındaki                    

o pek büyük Fevkalade mucizevi Planlamaları da, bunun ardından, yine böylece ve daima (sol & sağ taraflı)  

ve böylelikle “ikişerli/çifterli” (=mesaniye) olarak hikmetle işaret eden-- en kritik ve en temel diğer bu tarz 

tüm “mesel” (=benzetmeli sembolik “örnekler” içeren) mucizevi haberlerini de böylece ve tümüyle orada 

mutlaka görüp açıkça tanık olmalıyız. 

** Ve daha sonra, Öz-Haber (9/111) Ayetine de gidip, buradaki bu özel ilahi “Va’din” böylece bunlardan                 

daha öte ve ileri seviyede olan o en azim Nihai mucizevi Planlamalarda da, bunun akabinde, yüce Rabbimiz 

tarafından şimdi nasıl tam bir Hak olarak yerine getirilip, böylelikle artık tüm samimi inananlar için                                     

en büyük bir Lütuf ve Gerçek kılındığını, akabinde “Öz-Okunuş” dosyasında mutlaka görüp açıkça                            

tanık olmalıyız. 
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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 --en büyük-- “Devasa” mucizevi İlahi Mesajla birlikte, ve akabinde--                                                       

buradaki bu beşinci --büyük-- “İstisnai” mucizevi İlahi 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 & 74/26-40) 

 

                                          Metin/Misak Elçisi 

 

 

 

    


