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Son Dakika Davetiyesi

Okurlarrmdan birgo$unun, Malaki 3:16'ya göre louo'nun istegi üzerine bugün yazrlmakta olan Yagam

Kitabr'na silinmez bir gekilde dah il edildi!inden kesinlikle emin im. Bu nedenle onlarrn sonsuz yagamlarr

igin hig korkmuyorum.

.  {r .ul.  
ve Xl.Ä 1

Ama bagka bir  Hayat Kirabr daha var.  Kuzu'nun Kitabr 'drr  1v/ f , iy t l :81 2l :27).  "Kuzu" i le k imin

kastedildiginir söylemeye gerek yok. Kuzu Kitabr'na kimler girdi? Pek gofunun bilmedili qey: isa ile

birlikte yeryüzünü cennöte, deyim yerindeyse kral lsa'nrn semavi .bir parlamentosuna dönüStüren

144000'lerin toplanmalanmn son günlerinde yagryoruz! Vahiy 7:l-4'e göre bu davet rüzgarlar serbest

brrakrhncaya kadar gegerlidir. Rüzgarlar, Vahiy l4:17-20'nin ikinci oralr olan Armagedon Savagr'nrn

rizgarlarr anlamrna gelir. Vahiy l4: | 4- I 6'nrn ilk oralr nergdeyse bitti. iginde isa.'Corona (=tag, her qey

bununla ilgili, Yagam Tacr; kr9. Vahiy 2:10; Yak. l:12) kullanarak cennetten koyunlarr kegilerden ayrrrr.

Dünya nüfusunun kutuplagmasr sürüyor ve herkes igin agikar. Qopu zaman, insanlar baqkalannrn

sa[h[rnr korumak igin maske takm:i zorunlululu konusunda zaten bölünmü$ durumdalar. $imdi,

Hezekiel 9:4 ve Matta 25:3lfye göre, bu aynhk pratikte sona ermigtir, anoak bir yrldan fazla bir

safgrndan sonra, ig aya 6t:2'nin lütuf yr lr (Cp. Hab 2:3). intikam "günür" (=igaya 61:2),yani Armagedon

Savagr'nda rüzgarlann serbest brrakrlmasr hemen yakrndrr (Vahiy l6: l6).

.

Bu nedenle, her durumda sonsuz yagamla delil, sonsuz refah veya esenlikle ilgileniyorum. isa Mesih

tarafrndan Eahsen bana verilen görevim bir Hegay görevidir (Ester kitabrna bakrn). Özel bir "gell"

iletmekle ilgilidir. yakrnda bu parlamento benzeri ekibe dahil olmaya en ba$ta uygun olan herkese

(Yahiy 22:17). "Gel!" de[il. genel olarak koyunlar igin delil, daha ziyade "gell" uzun zamandrr ait

o ldufum gel in ig in tabi i  k i  (sonunda 1977'de mühürlendi 'z) .

I "Gün (Tag)" (incil ibranicesi Langenscheidt cep sözlügü): "daha uzun bir zaman dilimi" anlamrna da gelebilir.
2 Bu güven nedeniyle, ylllardr Y$ tarafindan zulme u$adrm, kagrnrldrm ve drglandtm, isa'ntn markasr! 1972'den
2002'ye kadar stiren bir eldiven. Sonunda, beni mügareketten kesebildikleri igin gok mutlu oldular. Gözlerindeki
diken gitmi$ti (JIT = giysi, aynr zamanda dikenli bodur; CN = "diken" veya "acr" anlamma gelen zion
kelimesinin bagr ve sonu. Siyon ayrrca "9ö1", "yalnrz yer", "kuraklrk" anlamrna gelir. "lqaret", "baghk" ve "yol
isaretleme" anlamlarrna da eelir.



E[er krsa l isredeysen. o zaman dolal  olarak senin drq giysinle i lg i leniyorum. tabi i  k i  ( - temiz olduEu

agrkga bulunmasr gereken kiqilik; "iemil'=BR), hangisini giymen gerekiyor. Karqtlaqtrrma i9in, isa'nrn

dü!ün davetiyld ilgili benzetmesin e bakm (Matta22,'2-14)3.

l. Pek go!u, dini dünyadaki konumlarr nedeniyle bu amaca gok yakrn olmalanna rafimen daveti

reddederler.

2. Davetgilerden baztlan öldürültlükten sonra (komünikasyon -+ vahiy Beginci Mühür), ollunun

babasr, tamamen ':isimsiz" kitileri davet'etmek igin halkzi agrk yerlere ve sokaklara gönderir.

3. Bu kigiler düzgün bir gelinlik giymelidir. Takmazlarsa dü!ünden gtkartlrrlar. Dilerlerinin amact

dügüne katllmaktrr, yani kesinlikle 144000'e aittirler. Dolayrsryla belirleyici olan krsrm giysidir. Bu,

elbette, Hrristiyanlar, Yahudiler ve di[erleri igin gegerlidir (bu durumda, önemli olan, Pavlus'un
'  

dedi l i  g ibi  v icdandrr,  günkü bu vicdan onlar ig in zaten Tanrt 'nrn biryasasrdrr ;  k iq.  Rom 2:14).  ,15)

iouo tardfsrzdrr.

Zaten inci l ' in i lk  cümlesi  $öyle diyor:

A BR A JIT : "önce saflrk" - "önce bir giysi" anlamina gelir.

Veya: A BRA JIT :-"önce bir giysi yaratmak (:gekillendirmek)" anlamtna gelir.

Veya: A BR AJIT: "(birgok) yangrnda ilk saflrk" anlamtna gelir.

Incil'in baglangrcr ne kadar ustaca.

Baglangrgtaki "A", "ilk kitap" anlamtna gelir, ardrndan bir

BRAJIT: "baglangrgta" anlamtna gelir (B= agrk, iginde, ile; RAJ : kafa, baglangrg; RAJI = kafam; 1

RAJIT : RAJ'rn digil gopulu, günümüz ibranice'sinde "baglangrg" olarak tercüme edilir, bereqit = "at"

ilk", "ba9langr9ta", "belirli bir baqlangrgta").

Yani burada tedavi edilen her gey sizin ebedi esenli[inizle ilgilidir. Aynt zamanda birgok yangtna ve

ateqli testlere dayanmakla ilgilidir. Sorularrnrzr bana gönderirseniz, bu olumlu bir igarettir. O zaman

artrk senin igin o kadar endiqelenmiyorum. Bir gün, isa'nrn Yuhanna 11:6,12'ye göre yaptlgl gibi qunu

söyleyebilmeyi umuyorum: Bana sizin tarafinlzdan verilenlerden higbirini kaybetmedim.

3 Kadrnsr diyakoz veya rahibe olarak gelin olursa üye olmazsmz Bu apza'almmayacak bir hatadlr, günkü o
zaman 144000 qok uzun bir süre boyrnca tamamlanmrs olur ya da sadece sembolik bir sayr olur. Ancak durum
böyle olamaz,günkü "Yeni $arki'yl sadece onlar söyleyebilirler, dolaytsryla srnrlt saytdadrlar.



Artrk beni neyin tahrik ettilini biliyorsun. Bu, igimde sabah yrldrzr olarak srkr bir sekilde gahsan ve bu

davete isa ve iouo'nun bekledipi gekilde tepki verirseniz, yakrnda sizin de efendiniz olabilecek,

üstümdeki efendinin krskanghlrdrr. Ama Isa gimdiye kadar bildiliniz anlamda bir efendi olmayacak.

Qünkü bu sabah yrldrzrnr daha 1977;de, kendisi de bu parlak sabah yrldrzr olan Rab isa Mesih'ten aldrm

(Vahiy 2:28 Tiyatira,22:16 parlak sabah yrldrzr). Elbette kesin sözler veremem. Ancak on yrllar boyunca

pozitif gahgma kendi baqrna gok pozitiftir. Qünkü önemli olan kelimeler delil, benimkiler de delil,

sadece onlan tanrvabileceEiniz meyvelerdir (Matla 7: | 6,20).

Umanm gimdi endiqe ve kaygr konusunu ele almtgrmdrr. Qünkü daha isa'nrn do[umunda melekler

gobanfara göyledediler: "Korkmayrn!" Ama aynr zamanda'. "Dopru olnnr isteyen insanlar arasrnda bang

(kendi gevir im)".

I

Bu davetin ekine, vaaz mektuplanmdan birine isimsiz olarak cevap veren ve intemet üzerinden cevap

vermek istedilim bir Yehova'nrn $ahitler'inden gok yeni bir mektup ekliyorum. Burada, benim Hegay

dürtüm nedeniyle biraz daha keskin bir gekilde ifade edilen bir geyi okuyabilirsiniz (ancak yumuqak

baghhlr unutmadan, günkü yumugak baglrlrk gazabr geri gevirebilir ve kemik leri krrabilir; Özdeyiq l5: I ,

25:15). Aynca Tanrr'nrn: segilmig biri olarak gegmigim ve katlanmak zorunda kaldt$rm dikenlerin özü

hakkrnda bazr notlar ekliyorum. Qünkü sadece dikenli bir tacr sevenler bir gün gergek bir ta9 alacaklar.

Aqrk sözler igin her zaman minnettaflm, günkü onlan her zaman kucakhyorum. Temastmr kesmem igin

yalnrzca iki neden var: birincisi, alay konusu oldufumda veya ikincisi, mukaddes ruh mutlak kötülü[ün

oldufunu görmeme izin verdilinde. Benim durumum izin verdi[i sürece herkes yazrqmalartna her

zaman bir cevap alrr.

Hizmetimin merkezi iOUO adrdrr, bu nedenle her geyden önce onunla baflantrh olan sevgi (Yuhanna

17:26'ya göre). Ve bu, Tanrr'ya sevgiyi, isa'ya sevgiyi ve tüm diler yarattklara sevgiyi igerir, ama

özellikle gergepe sevgi, baba igin acr gekme sevgisi. iouo adrna gelene ne mutlu, dediler, Isa bir e$ek

srpasr üzerinde Kudüs'e geldilinde dediler (Matta 2l:9;Mez 118:.26). Eqele binen v€ yalnlzca güce ve

paraya dügkün oldulu igin günümüzün birgok vaizine benzeyen Balam gibi de$il (Sayt 22:1;31:16).

Yazdrklarrm igin higbir zaman bir kuruq, bir kurug bile almadrm, balrg veya benzeri bir gey de istemedim.

Paul gibi ben de paramr kendim kazandrm. Birileri zengin olsa da, internet giriglerimin her türlü

yayrlmasrna ve kopyalanmasrna izin verdim. Luther gibi bedavaya yaptlm. Qünkü Luther bunu

bedavaya yaptr. Luther yayrncrsrnr zengin etti, ancak kendisi incil gevirisi igin bir kuruq almadr. Evde

yedi gocu[u olan kansr (eski bir rahibe) buna gok krzdr. Beq goculuni ve yedi torunum var! iouo bize



her zaman yeterince verdi. Ayrrca mahallemde oldufu gibi (bir katolik rahip tarafindan) Tanrlya sözde

ba!rq olarak insanlarrn bana bir ev vasiyet etrlesirie izin vermedim. Isa, göz alrcr bir gekilde de!il, gizlice

ortaya grktr. Bir seferde 10000 iyilegtirmek onun cazibesiydi. Ama bunun igin zulüm gördü, hig

anlagllmadr. Aynr gekilde bugün de hrrsrz olarak geliyor ama iouo adrna. Aynca qizofrenik bir deliyle

(50 yrlhk qizofreni) ama birlikte geldili tek kiqi ben delilim elbette. Hayrr, gergekten Mesih'in akhna

sahip olan birkag kigiyle birlikte geliyor.

Bugün Mesih'in dügüncesine sahip olan kimdir ( I Kor. 2: 16)? Sözle delil icraatla anlagtltr. Mesih adrna,

ancak Mesih'in zihninea sahip olmadTn ortayä gikanlarrn ruhuna kargr dikkatli olmak önemlidir. Vahiy

2:2'de söyfendili gibi onlardan nefret ediyorum. Efesliler kötülere dayanamadr[r gibi ben de onlara'

dayanamam. Bu, kigilik giysisi tehlikqde oldufunda ve kigi Mesih'in zihnine sahip olmayr btraktrfitnda

hrzlr tepki vermemi sallryor. $imdiden kral olarak görünen herkes gibi. Pavlus onlaq hakkrnda göyle

dedi:  "Biz olmadan da kral lar olarak hüküm sürmeye mi bagladrnrz( l  Kor.4:8)?

$imdiden kral olmak isteyen biri asla cennette olmayacak. 144000 taglannr firlatrp athlar, onu Tann'ntn

tahtrnrn önüne attrJar (Vahiy 4:10), günkü onlar igin önemli olan ta9 (=Korona) defil, Baba'nrn

yaratrklarrna olan baba sevgisidir. Vahiy Bölümünde kendini bu koltukta (= 111p611OS = temel anlam

olarak koltuk) gösterir. 4 tag giymeden. Qünkü Tandr kral olmaktan nefret ederl israil halkr icin de bir

kral istemiyordu. Bu, insanlann onu reddetmesi gibi olurdu. Ve o zaman tam olarak bu oldu. Iouo

babadrr = Abba = baba! Hangi baba ailesinde kaldrr, tercihen tahtr ve tacr vardrr (tag = zafer gelengi,

daha iyi bir geviri)? O zaman aptal olurdu. Bu nedenle, Iouo'nun gerqek gizli konumu ancak onu (ve

onu) arayarak anlaqr Iabilir!

Bugün zaten kral olan ya da kal gibi davranan biri, aynr zamanda bazt gergeklerle ortaya grktrfrnda, bu

onun bir kiqi olarak hakkrnda henüz bir gey söylemez! Ve ondan kaynaklanan tehlike yine de 9ok büyük

olabilir! Bu, dini kuruluglann tüm liderleri igin gegerlidir. Aynca $eltan, Hawas'ya karqr gergek ve

yalan karrgrmrnr gok etkili bir qekilde kullanmrgtrr. $eytana etkili bir qekilde uygun. Bu yüzden

geltandan korkmuyorum, bana emanet edilenlerin iyilili igin korkuyorum. Trpkr iyi bir baba olmak

istiyorsa, gocuklarrnrn iyili l i igin sürekli endige ve korku iginde yagamak zorunda olan bir baba gibi.

Trpkr sürekli tetikte olma ile ortaya grkabilecek tehlikelere kargr sürekli korku arasrnda ba$antt kuran

a Bugün Yehu'nun dedipi gibi: "Kalbiniz benim kalbim gibi mi? O zaman arabama hrman!" Kalbi sadece iouo,
babasr, adr ve sevgisi, ilgi alanlan, kügükleri, sakatlart igin sürekli atryor!
5 Yalan guydu: ölmeyeceksin. Gergek guydu: Daha önce bilemedipiniz bir geyi bileceksiniz. Mukaddes Kitap
buna "gözlerini agmak" der. Ayrrca bir Hrristiyanrn gözleri aqrk olabil ir j ancak daha sonra itaat yoluyla.
Tekvin'de, iyiyi ve Kötüyü Bilgi Alacrndan ahp iyiyi ve kötüyü bilerek bizim gibi olduktan sonra, Hayat
Agacr'ndan da yememeleri gerekti l i  söylendi[i igin (Kol. 2:3; I9a 6 | : l). [NWT]).



bir bekgi (veya käprcr) gibi! Ama tabii ki kendi benlilimi de kirletmek istemiyorum. o yüzden bu

anfamda kötü olan bir kitabrn evimdö yeri yoktur. Ayflca, isa'ya uygun bir arag olmak igin,2002'de

(benim aforozum). birgok dilde Y$'nin tüm (yüzleiie) kitabrnr evimden tamamen kaldrrdrm. 144000'in

segimi ise iouo'nun kendisi tarafindan yaprhyor. Ne ben, ne de isa bu konuda hüküm veremez veya

segimlerini ifade edemez. Ancak damadrn ve gelinin sesi tüm dini organizasyonlarda sona erecek (Vahiy

18:23)! Bu tär kitaplarin yazarlarrna ne olacagrna karar vermek benim i$im de[il. Ben sadece dikkatli ,

olmak igin gabahyorum. O yüzden uyanrk kal, günkü ne zaman gelece[ini bilemezsin, Evet gel! Hazreti

isa. incil böyle biter. Umanm gimdi oldulum ve vaaz etme izninb sahip oldufum kigilerle ilgili endigemi

anhyorsunuzdur. Qoktur, binlercedir. Her durumda, Mesih'e, gergege ve hizmet ettipimiz insan

kardeglerimize sevgiyi. hissedebildilimde gok minlrettanm. Tüm okuyuculara sonsuza kadar en ivisini

diliyorum, amaaynl zamanda önümüzdeki zör zamanlar i9in. Vahiy 3:10 onlar igin gergekle;sin. Belki

bir gün yüz yüze konuqacalrz (3 Yuhanna 13,14), istekliyim.

I

isa ve iouo'nun

bir aletinin agkryla

Saygr larrmla, Kurt Manfred Niedenfuehr

Daha uzun not:

L Hatrrlatmak gerekirse, irtibatt ne zaman keserim? Bir babaya goculunu sevmeyi ne zaman

brraktr$rnr sormakla aynr soru mu? Asla. Ya da fiziksel olarak tehdit ediliyor ya da toplum iginde

acrmasrzca alay ediliyor. Bu nedenle, sadece alay veya mutlak kötülük durumunda temast keserim.

Fakat mukaddes ruh tarafindan bunu yapmaya teqvik edilmem gerekiyor. Ama hig bir $ey igin dua

etmekten vazgegmtyorum.

2. isa bir Hristiyanrn hedefi midir? Bu sadece baglangrg. Amag iouo mu? Bu sevgidir ( I Tim I :5; I

yuhanna 4:8,16). Ve bugün kimse iouo'yu sevmiyor, özellikle de ruhani bir lider (Yer 23:27).

Aynrsr kilise takvimleri vb. igin de gegerlidir. Bugün tüm cennetin ilgili oldulu isim reddediliyor:

iqaya 42:8 gergek oluyor: .,Adrmr putlara vermem." Ayrrca Yehova'nrn $ahitleri bir örgüt olarak

böyle bir puttur, gergekten de tüm dini örgütler (ha Shem) adtnt reddetmigtirl Uzun zamandtr herkes

tarafindan biliniyor. Web sitem üniversitelerde ilahiyat seminerlerinde konuguluyor' Ama insanlar

louo'yu sevmiyor, gergekten onu delil, babasrnr! Y$ örgütü, 1974'ten beri tekrar tekrar Tanrr'nrn

adt hakkrnda yazrlar aldr! Tek kelime cevap yok! Ama aynt zamanda diler örgütlerin kiliseleri (ve

onlann liderleri) Tanrfntn adt hakkrnda dügünceler aldr. Neredeyse yanlt yok!



3. Ama birini I44000'den biri olarak segilmeye inandrnyor muyum? Her zaman söylerim: Vena'da!

Görecepiz! Ancak Hegay, kral Ahalveroy'un aradrgr kigi hakklnda iyi bir imaja sahipti. Bu konu

hakkrnda Söylenebilecek baqka bir gey yok. Yalnrzca mukaddes ruhun kendisi, "ga!nlmr9" ise, yani

dolurulmuq veya meshedilmiq ruhu gösterebilir veya gösterecektir. Bunun igin dü[üne giden yola

baglamantn ön gartr budur. Vecd (acr gekerek ölmeden cennetsel yagama dönügmek) konusuyla ilgili

ekteki mektuba bakrnrz. Ancak $unu unutmayrn: On bir sadrk ölrencisi söz konusu oldufunda, isa,

mukaddes ruhun dökülmesinden önce, onlänn bagaracaklannr biliyordu. Aksi takdirde, MS 33

yrlrntn akgam yeme[inde onlarla bir kralhk igin ahit yapmasrna asla izin v erilmezdi (Luka22:20,28-

30 IYDQI). Bu yüzden kimseyi bir qey igin konuEmuyorum. Herkes iouo'yu kendi mukaddes

ruhuyla bekleyebilir, ki bu elbette bir kiqi'deSil, Tanrr'nrn, Sevgili Tann'nrn, gü9 tözüdür. 144000

arasrndän segilenlerin sonuncüsu da muhtemelen, mukaddes ruhun dökülmesinden önce o on bir

sadrk kiqi gibi srnanmr$trr, 9ünkü on bir ki9i, akgam yeme[inde isa'nrn ifadesini aldr: testlerim (Luka

22:28 IYDQI)". Tüm uygun okuyuculara aynr geyi diliyorum. 1972'de ,mukaddes ruh tarafindan

meshedildim ve igimde bir hayata do[dum. Ekteki hesaba bakrn (Ingilizce). 20 yagrndaydrm.

Vaftizimden bir yrl sonra, "Divine Name (ilahi isim)", 'Nom Divin", "Göftlicher Name" sloganryla

mecliste. O zamanlar her ü9,dilde de katrldrm (bir yrl sonra Tann'nrn ismi kalbime tam olarak

girecek qeki lde meshedi ld im; krg.  Qrkrg 23:21).

.

4. Kim dü!ünden atrlacak (yine de sonsuza kadar yagayabilir, ama cennette degil)? Yeryüzünd€ zaten

kanttladrklarr ve gösterdikleri gibi, cennetteki en ftutsal görevleri yerine getiremeyen herkes. Üslup

yani bu tür görevlere nasrl yaklagtrklan günümüz siyasetinden Q.Jicholas), dinden (Jezebel) ve

ekonomiden (Balaam) fark l r  de! i ld i r .  isa 'nrn pek qok d in i  k i tapta tasv i r  ed i lme qekl i ,  tagrmasr  ko lay

ve akrlda kahcr olabilir, ancak bu, isa'nrn her peyi o zamandan daha iyi bir qekilde yapacak olanlarda

ihtiyacr olan gey defildir. dünyanm bir yrlhk restorasyon süresi. Sonsuz bir evlililin baglangrcr

oldulu igin dü!ünün süresi de 1000 yrl olacaktrr. Ayrrca Isa'nm babasryla Ester benzeri yarafihqrn

bagr olarak evlilili (Hos 2:1 8), Ester benzeri yaratrlrgrn tümü sadrk yaratrklar oldufu, gergekten de

MS 33 yrhnrn Pentekost gününden beri, daha dolrusu, O oturdufu zaman, devam etmektedir

iouo'nun sa[ eli! O zaman incil isa'nrn (Baba ile) dü!ünden kendi gelinini almak igin geldi[ini bagka

nasrl söyleyebilirdi? Bu gimdi oluyor (Luka 12:36). Bunun nedeni, her ikisi de Ahasuerus ve Ester

tarafindan (ve $arkrlar $arkrsr ve Rut Kitabr ile ikinci Mektup tarafindan) temsil edilen iki dügün,

Baba'nrn dü!ünü ve ollun dü!ünü olmasrdrr. Yuhanna ve Alrtlar Kitabr ve genel olarak Vahiy

Kitabt). Baba ve olulun bir araya gelen iki dügünü, Incil ' in baqlangrcrnda gok güzel bir gekilde

gösterilmi$tir.
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Baba g lz I  ouaI |s

opul kansr
(Aramice) + iki eg anlamrna gelir! 

.

5. Lütfen "iouo" adrnrn kalbinizde saglam ve silinemez uir y"ri olmasrna izin verin. o zaman bu
davet isabetli olurdu (bo[anrn gözü) ve burada agrklanan geyler igin en iyi kartlara sahip

olursunuz. Qünkü iürn vaazlarrmrn amacr budrir (Mezmur 148:13: ulaqrlmaz derecede yüksek olan
rek isim leski YDQJ).

6. $imdi sona: Lütfen iouo ve Jesus'a emanet olun ve emanet edilmeye devam edin. Sürekli dua ve
ricalan, yakarrglan ve yakanglan asla unutmayln! Bu son günlerde görmeyi gok istedigi inancr
göreyim (Luka l8:8).
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23.1.21  

Son dakika daveti 

 

Malaki 3:16'ya göre, okuyucularımdan birçoğunun İouo'nun bugün yazdığı yaşam kitabında zaten 

silinmez bir şekilde yazılı olduğuna kesinlikle eminim. Bu yüzden onların sonsuz yaşamı için hiç 

korkmuyorum.  

 

Ama başka bir yaşam kitabı daha vardır: Kuzu'nun kitabıdır (Vahiy 13:8; 21:27). Kuzu ile kimin 

kastedildiğini söylememe gerek yok. Kuzu Kitabında Kim Geliyor? Birçok kişinin bilmediği şey: Kral 

İsa'nın cennetteki parlamentosu olarak, yeryüzünü İsa ile birlikte cennete dönüştürmesine izin verilen 

144.000 kişinin toplanmalarının son günlerinde yaşıyoruz! Vahiy 7:1-4'e göre, bu davet rüzgarlar serbest 

bırakılıncaya kadar devam eder. Vahiy 14:17-20'deki ikinci orak olan Armagedon savaşının rüzgarlarına 

atıfta bulunur. Vahiy 14:14-16'daki ilk orak neredeyse tamamlandı, burada İsa Corona aracılığıyla 

cennetten indi (= taç, mesele bu, hayatın tacı; bkz. Vahiy 2:10; Jam 1:12) koyunlar ve paraları ayırır . 

Şu anda dünya nüfusunun kutuplaşması herkes için aşikar. İnsanlar genellikle başkalarının iyiliği için 

maske takmak zorunda oldukları için boşanırlar. Ancak Hezekiel 9:4 ve Matta 25:31'ye göre bu ayrılık, 

İşaya 61:2'den (çapraz başvuru Hab 2:3) gelen bolluk içinde geçen bir pandemi yılından sonra fiilen 

sona ermiştir. İntikam “günü1” (= İşaya 61: 2), yani Armagedon savaşında rüzgarların bırakılması 

yakındır.  

 

Bu yüzden benim için her durumda sonsuz yaşamla ilgili değil, sonsuz esenlikle ilgili. İsa Mesih 

aracılığıyla bana verilen görevim bir Hegay görevidir (bkz. Ester Kitabı). Amaç, bu parlamenter benzeri 

ekibin bir parçası olarak kabul edilen herkese çok yakında özel bir "Gel!" vermektir (Vahiy 22:17). 

Koyunlar için genel “Gel!” değil, elbette uzun süredir parçası olduğum gelin için “Gel!”dir (nihayet 

1977'de mühürlendi2).  

 

                                                           
1 "Gün (Tag)" (Langenscheidt cep sözlüğü İncil'in İbranice): "daha uzun zaman" anlamına da gelebilir. 
2 Bu güven nedeniyle, YŞ'ler tarafından onlarca yıldır zulüm gördüm, kaçınıldım ve marjinalleştirildim, İsa'nın 
yanan işareti (ateş gibi)! 1972'den 2002'ye uzanan bir eldiven. Ne de olsa sonunda beni dışlayabildikleri için 
gerçekten mutlulardı. Gözündeki diken gitmişti (JIT = elbise ama aynı zamanda dikenler; CN = Siyon 
kelimesinin başı ve sonu “diken” veya “diken” anlamına gelir. Siyon ayrıca “çöl”, “yalnız yer”, “kuruluk” 
anlamına gelir. "İşaret", "başlık", "yol işaretçisi" olarak da adlandırılır.Ayrıca "şüphe" anlamına gelir). 
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Bu daha yakın bir seçime girdiyseniz, o zaman elbette sahip olmanız gereken dış giysiniz (= tabii ki 

karşılaşmanız gereken kişilik; "saf" = BR) konusunda endişeliyim. İsa meseline bakın, bu bir düğüne 

davet meseliyle ilgilidir (Matta 22:2-14)3.  

1. Pek çoğu, dini dünyadaki konumları itibarıyla bu amaca çok yakın olmalarına rağmen, daveti basitçe 

reddederler.  

2. Davetliler çoğu kez öldürüldükten sonra (bkz. aforoz → Vahiy 5. Mühür), oğlunun babası “isimsiz” 

insanları davet etmek için meydanlara ve sokaklara gönderir.  

3. Bu kişiler asil bir gelinlik giymelidir. Eğer yapmazlarsa, düğünden çıkarılacaklar. Diğerlerinin 

hepsinin düğüne katılabilme hedefi vardır, bu nedenle sabit 144.000'e aittirler. Yani belirleyici olan 

giysidir. Bu elbette tüm insanlar, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri için geçerlidir (o zaman 

vicdan önemlidir ve Pavlus bu vicdanın onlar için zaten Tanrı'nın bir yasası olduğunu söyler; bkz. 

Rom 2:14:15).  

 

Mukaddes Kitabın ilk cümlesi şöyle der:  

  A  BR  A  JIT: "ilk saflık" - "ilk elbise" anlamına gelir.  

Veya:  

  A  BRA  JIT: "elbiseyi ilk kez yaratmak (= şekillendirmek)" anlamına gelir.  

Veya:  

  A BR AJIT: Bu, "(birçok) ateşin içinden saflık" anlamına gelir.  

İncil ne kadar ustaca başlıyor.  

 

Baştaki "A", "ilk kitap" anlamına gelir, sonra gelir  

BRAJIT: "başlangıçta" anlamına gelir (B = am, im, ile; RAJ = kafa,  başlangıç; RAJI = kafam; RAJIT 

= RAJ'ın çoğul dişi, bugünün deyimiyle "başlangıç" olarak çevrilir. dünya İbranice bereşit = "ilk", 

"başlangıçta"). 

 

Yani buradaki her şey sizin sonsuz esenliğinizle ilgili. Aynı zamanda birçok yangına veya ateşli 

denemelere katlanmakla ilgilidir. Sorularınızı bana yazarsanız, bu olumlu bir işarettir. Artık onlar için 

çok fazla endişem yok. bende bir kere isterim Yuhanna 17:6,12'ye göre İsa'nın söyleyebileceği gibi, 

bana verdiklerinizden hiçbirini kaybetmedim.  

                                                           
3 Kişi geline ait değildir, çünkü kişi bir diyakoz veya rahibedir, ağza alınmayacak bir hatadır, o zaman 144.000 
sayısı uzun, uzun dolu ve hatta sembolik bir sayı olacaktır. Ama bu olamaz çünkü sadece “yeni şarkıyı 
söyleyebiliyorlar”, yani sınırlı sayıda yapıyorlar! 
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Artık beni neyin tahrik ettiğini biliyorsun. İçimdeki sabah yıldızı gibi kararlı bir şekilde hareket eden ve 

bu davete İsa ve İouo'nun ruhuyla cevap verirseniz yakında sizin de efendiniz olabilecek bir 

beyefendinin üzerimdeki kıskançlığıdır. Ama İsa, şimdiye kadar onu tanıdığınız anlamda Rab 

olmayacak. Çünkü bu sabah yıldızını 1977'de, kendisi de parlak sabah yıldızı olan Rab İsa Mesih'ten 

aldım (Vahiy 2:28 Tiyatira, 22:16 parlak sabah yıldızı). Tabii ki, mutlak taahhütlerde bulunamam, ancak 

on yıllardır tek başına olumlu çalışma çok olumlu. Belirleyici faktör kelimeler değil, benimkiler bile 

değil, sözlerimin ne kadar ünlü olacağı değil, onları yalnızca meyvelerinden tanıyacağınızdır (Mt 7: 

16,20).  

 

Bununla endişe ve korku konusunu ele almış olmayı umuyorum, çünkü İsa doğduğunda melekler 

çobanlara: "Korkmayın!" Ama aynı zamanda: "Doğru olanı (benim çevirdiğim gibi) isteyen insanlar 

arasında barış". 

Vaaz mektuplarımdan birine cevaben bana isimsiz olarak yazan ve internet üzerinden cevap vermek 

istediğim bir Yehova’nın Şahitleri'ne çok güncel bir mektup ekliyorum. Burada Hegay dürtümün daha 

keskin bir tonda yazdığı bir şeyi okuyabileceksiniz (yumuşaklığı tamamen unutmadan. Yumuşak 

huyluluk öfkeyi önleyebilir ve kemikleri kırabilir; bkz. Süleymanın Meselleri 15:1; 25:15). Ayrıca, 

Tanrı'dan seçilmiş birinin kariyeri ve ayrıca tecrübe etmem gereken dikenlerimin esasları hakkında da 

bir şeyler ekliyorum. Çünkü sadece dikenli bir tacı sevenler bir gün gerçek bir tacı alacaklar.  

 

Açık sözler için her zaman teşekkür ederim, çünkü açık sözler benim için her zaman hoş karşılanır. 

Sadece iki nedenden dolayı bağları koparırım: birincisi alay konusu oluyorum veya ikincisi, kutsal ruh 

bunun mutlak bir kötülük olduğunu bilmeme izin veriyor. Gücüm elverdiği sürece, herkes postalarına 

her zaman bir cevap alır.  

 

Hizmetimin merkezi İOUO adıdır, yani onunla bağlantılı ilk aşk (Yuhanna 17:26'ya göre) ve buna Tanrı 

sevgisi, İsa sevgisi ve tüm diğer yaratıklara sevgi, ama özellikle hakikat sevgisi dahildir. baba için acı 

çekmek için aşk. İouo adına gelene ne mutlu, İsa'nın Kudüs'e bir eşeğe bindiği sırada söylenmiştir (Mat. 

21:9; Mez. 118:26). Bugünün eşek üzerinde oturan vaizlerinin çoğuna benzeyen Balam gibi değil, çünkü 

o güç ve parayla ilgiliydi (Sayı 22:7; 31:16). Yazılarım için hiçbir zaman bir kuruş ya da bir kuruş 

almadım ya da bağış ve benzeri şeyler istemedim. Paul gibi ben de kendi paramı kazandım. Birilerini 

zengin edecek olsa bile, girişlerimi internette dağıtma ve kopyalama izni verdim. Luther gibi ben de her 

şeyi bedavaya yaparım. Luther yayıncısını zengin etti, ancak İncil çevirisi için kendisi bir kuruş almadı. 

Evde yedi çocuğu olan karısı (eski bir rahibe) buna çok kızdı. Ayrıca beş çocuğum ve yedi torunum var. 

İouo bize her zaman yeterince verdi. Ayrıca mahallemde (Katolik bir rahip) olduğu gibi, Tanrı'ya sözde 
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bir bağış olarak bir evi terk etmedim. İsa, ihtişamla değil, gizlice ortaya çıktı. Büyüsü bir seferde 10.000 

iyileştiriyordu. Ama bunun için zulüm gördü, hiçbir şekilde anlaşılmadı. Yani bugün bir hırsız gibi 

geliyor ama İouo adına. Ayrıca şizofrenik bir deliyle (50 yıllık şizofreni), ama elbette onunla birlikte 

gelen tek kişi ben değilim. Gerçekten İsa'nın zihni olan birkaç kişiyle hayır.  

 

Bugün gerçekten İsa'nın zihni kim? (1 Kor. 2:16) Bunu kelimelerde değil, eserlerde görebilirsiniz. 

Mesih'in zihni olmadan Mesih adına görünenlerin ruhundan sakının önemlidir. Vahiy 2: 2'de dediği gibi 

onlardan nefret ediyorum. Efesliler kötülere tahammül edemedikleri gibi onlara da dayanamazlar. Bu, 

lekelenebilecek kişilik kıyafeti söz konusu olduğunda hızlı tepki vermeme neden oluyor ve şu anda kral 

olanlar gibi Mesih'in zihnine sahip olmayı bırakıyor. Pavlus onlar hakkında şunları söylüyor: “Biz 

olmadan mı krallar olarak hüküm sürmeye başladınız?” (1 Kor. 4: 8) 

 

Kim şimdi kral olmak isterse asla cennette olamayacak. 144.000'ler neredeyse taçlarını Tanrı'nın 

koltuğunun önüne atıyorlar (Vahiy 4:10), çünkü taç (= Corona) onlar için önemli değil, burada burada 

olan Baba'nın yaratıklarına olan baba sevgisi önemlidir. Vahiy 4. bölümde olduğu gibi (= THRONOS 

= temel anlam olarak koltuk) taçsız gösterir, çünkü Tanrı kral olmaktan nefret eder. İsrail halkı arasında 

bir kral da istemedi. Sanki insanlar onu reddetmiş gibi olurdu ve aynen öyle oldu. İouo baba = Abba! 

Mümkünse tahtı ve tacı olan ailesinde hangi baba kraldır (taç = zafer çelengi, daha iyi tercüme edilir)? 

O zaman o bir aptal. Bu nedenle İouo, ancak gizli olarak gerçek konumunda tanınabilir.  

 

Bugün zaten kral olan veya öyle görünen biri de biraz gerçeklerle görünüyorsa, bu onun hakkında hiçbir 

şey söylemez ve ondan kaynaklanan tehlike hala çok büyük olabilir. Bu, tüm dini organizasyon liderleri 

için geçerlidir. Şeytan bile, Havva4'ya karşı çok başarılı bir şekilde gerçeğin ve yalanların karmasını 

kullandı. Şeytani anlamda başarılı. Bu yüzden şeytandan değil, bana emanet edilenlerin iyiliğinden 

korkuyorum. Bir baba, iyi bir baba olacaksa, çocuklarının iyiliği için nasıl sürekli korku içinde yaşamak 

zorundadır? Sürekli tetikte olmayı herhangi bir tehlike korkusuyla birleştiren bir muhafız (veya kapıcı) 

gibi.  

 

Tabii ki kendimi de lekelemek istemiyorum. O yüzden bu anlamda kötü olan bir kitabın evimde yeri 

yoktur. Ayrıca 2002 yılında (aforozum) YŞ'nin tüm kitaplarını (yüzlerce) Mesih'e uygun bir araç olmak 

                                                           
4 Yalan şuydu: ölmeyeceksin. Gerçek şuydu: Daha önce bilmediğiniz bir şey göreceksiniz. İncil buna "gözlerini 
açmış olmak" der. Bir Hıristiyan bile açık gözlere sahip olabilir, ancak daha sonra itaat yoluyla. Çünkü 
Yaratılış'ta, hayat ağacından alıp bizim gibi olmadıklarını, iyiyi ve kötüyü bilmediklerini söylüyor (Kol 2: 3; İş 
61: 1 YDÇ) 
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için evimden kaldırdım ve attım. 144.000'in seçimi sadece İouo'nun kendisi tarafından gerçekleştirilir. 

Ne ben, ne evet, ne de İsa burada bir yargı veya seçim ifade etmiyor. Ancak gelin ve damadın sesi artık 

tüm dini organizasyonlarda kesilecek (Vahiy 18:23)! Bununla birlikte, bu tür kitapların yazarlarının ne 

olacağını belirlemek zorunda değilim. Sadece uyanık olmaya çalışıyorum. O yüzden uyanık kal çünkü 

ne zaman geleceğini bilmiyorsun. Evet gel Hazreti isa. İncil böyle bitiyor. Umarım şimdi vaaz etme 

iznine sahip olabileceğim ve bana izin verilmiş kişilerle ilgili endişemi anlıyorsunuzdur. Çok, binlerce 

var. Her halükarda, Mesih'e, gerçeğe ve hizmet ettiğimiz insanlara somut bir sevgi için çok teşekkürler. 

Tüm okuyuculara sonsuza dek en iyisini diliyorum, ama aynı zamanda gelecek kötü zamanlar için. 

Vahiy 3:10 böyle gerçekleşsin. İouo isterse, belki bir gün birbirimizle konuşuruz (3 Yu. 13:14).  

 

İsa ve İouo'nun bir enstrümanının aşkıyla  

Seninki Kurt Manfred Niedenführ 

 

Daha uzun not:  

1. Yine, bir bağlantıyı ne zaman keserim? Bu, bir baba çocuğunu sevmekten ne zaman vazgeçer 

sorusuyla aynı sorudur? Asla. Ya da toplum içinde fiziksel olarak tehdit ediliyor ya da utanç verici 

bir şekilde alay ediliyor. Bu yüzden sadece alay veya mutlak kötülükle teması kesiyorum. Ama 

Kutsal Ruh bunu bana önermeli. Kimse için duayı asla bozmam.  

 

2. İsa bir Hristiyan'ın hedefi midir? Bu daha yeni başlıyor. Hedef İouo mu? Bu sevgidir (1 Tim 1: 5; 1 

Yuhanna 4: 6,18). Ve bugün kimse İouo'yu sevmiyor, hele de ruhani bir lider (Yer 23:27). Bu aynı 

zamanda kilise takvimleri vb. için de geçerlidir. Bugün tamamen cennetle ilgili olan isim reddedilir: 

İşaya 42:8 gerçekleşmektedir. “İsmimi putlara vermem.” Bir teşkilat olarak Yehova'nın Şahitleri 

böyle bir puttur, evet, dinlerin bütün teşkilatları ismi (ha Shem) reddetmiştir! Hepsi onu uzun 

zamandır tanıyor. Web sitem zaten üniversitedeki teolojik seminerlerde tartışılıyor. Ama sen baban 

İouo'yu gerçekten sevmiyorsun! 1974'ten beri YŞ'nin organizasyonu benden tekrar tekrar Tanrı'nın 

adı hakkında yazılar aldı! Diğer kuruluşların kilise (liderleri) de Tanrı'nın adı hakkında düşünceler 

aldı.  

 

3. Ama birinin 144.000 kişi arasından seçildiğini anlamasını istiyor muyum? Her zaman söylerim: 

Verra'da! Göreceğiz! Ama Hegay, Kral Ahasuerus'un aradığı kişi için iyi bir imaja sahipti! Bundan 

fazlasını söyleyemezsin. Bir kişiye “çağrılmış”, yani ruhla doğmuş ve meshedilmiş olup olmadığını 

yalnızca Kutsal Ruh'un kendisi gösterebilir ve gösterecektir. Çünkü düğüne gidebilmenin ön şartı 

budur. Tecavüz konusuyla ilgili ekteki mektuba bakın. Ancak dikkat: İsa, on bir sadık öğrencisiyle 

birlikte, Kutsal Ruh'un dökülmesinden önce bile başaracaklarını biliyordu. Aksi takdirde, MS 
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33'teki Rab'bin Sofrasında onlarla asla bir krallık ahdi yapmamalıydı. (Lk 22: 20,28-30 [YDÇ]) Bu 

yüzden kimseye bir şey söylemiyorum. Herkes Iouo'yu mukaddes ruhuyla beklemelidir ki bu elbette 

bir insan değil, Tanrı'nın - sevgili Tanrı'nın - güç tözüdür. Seçilen 144.000 kişiden sonuncusu, bu 

on bir sadık kişi gibi, Kutsal Ruh'un dökülmesinden önce denenmiş olacak, çünkü on bir kişi Rab'bin 

Sofrası'nda İsa'nın tanıklığını aldı: “Benimle imtihanlarıma siz katlandınız” ( Lk 10:28 [YDÇ]). 

Tüm uygun okuyuculara da aynısını diliyorum. 1972'de Kutsal Ruh tarafından meshedildim ve içsel 

olarak yeni bir hayata sahip oldum. Ekteki açıklamaya bakın. 20 yaşındaydım. YŞ ile vaftizimden 

bir yıl sonra kongrede “Divine Name (İlahi İsim)”, “Nom Divin”, “Göttlicher Name” mottosuyla, 

daha sonra her üç dilde de katıldım (bir yıl sonra Tanrı'nın adıyla kutsandı) kalp; Çikiş 23:21 ile 

karşılaştırın). 

 

4. Kimler düğünden atılacak (sonsuza kadar yaşayabilirler ama cennette değiller)? Cennetteki en 

kutsal görevleri yerine getiremeyen herkes, zaten burada dünyada kanıtladılar. Bu tür görevlere 

yaklaşma tarzı, günümüz siyasetinin (Nicholas), dinin (Jezebel) ve ekonominin (Balaam) tarzından 

pek farklı değildir. Birçok dini kitapta, İsa'nın anlatılma şekli kolay ve akılda kalıcıdır, ancak 

yeryüzünün 1000 yıllık restorasyonunda gökten her şeyi bugün olduğundan daha iyi hale getirmesi 

gerekenler için İsa'nın ihtiyacı olan şey değildir. Düğün de 1000 yıl sürecek çünkü sonsuz bir 

evlilikle ilgili. İsa'nın, Ester yaratımının başı olarak Baba ile olan evliliği (Hoş 2:18), tüm sadık 

yaratıklarla Ester yaratımı olarak evliliği de MS 33 Pentikost gününden beri devam etmektedir! 

Çünkü İsa'nın (Baba ile) düğünden kendi gelinini almaya geldiği başka nasıl söylenebilir? Bu şimdi 

oluyor (Lk 12:36). Her ikisi de Ahasuerus ve Ester tarafından temsil edilen (ve Şarkılar Ezgisi'nden 

ve Rut Kitabı'ndan, ayrıca 2. Ağıtlar ve Genel Vahiy kitabından).  

İncil buna göre başlar:  

 

Baba                                 Gizli Dualis 

A B R  A J (I) T   

         Oğul                Karı  

     (Aramice)  

 

5. Lütfen Iouo adının kalbinizde kalıcı bir yeri olmasına izin verin. O zaman bu davet isabetli olurdu 

ve burada anlatılanlar için mükemmel kartlarınız olurdu. Çünkü tüm vaazlarımın amacı bu. 

(Mezmur 148: 13: Tek başına ulaşılmaz olan yüksek [YDŞ eski] isim; Yoel 3: 5 (2:32), Elçilerin 

İşleri 2:21, Romalılar 10:13; Malaki 3:16; Vahiy 11:18'e göre kurtaran).  

 

6. Şimdi sona: Lütfen Iouo ve Jesus'a emredilmeye devam edin. Sürekli dua ve duayı asla 

unutmayın! Bugün görmeyi çok istediği inancı göreyim (Luka 18:8) 



23.1.21  

Son Dakika Davetiyesi 

Okurlarımdan birçoğunun, Malaki 3:16'ya göre İouo'nun isteği üzerine bugün yazılmakta olan Yaşam 

Kitabı'na silinmez bir şekilde dahil edildiğinden kesinlikle eminim. Bu nedenle onların sonsuz yaşamları 

için hiç korkmuyorum.  

 

Ama başka bir Hayat Kitabı daha var. Kuzu'nun Kitabı'dır (Vahiy 13:8; 21:27). "Kuzu" ile kimin 

kastedildiğini söylemeye gerek yok. Kuzu Kitabı'na kimler girdi? Pek çoğunun bilmediği şey: İsa ile 

birlikte yeryüzünü cennete, deyim yerindeyse kral İsa'nın semavi bir parlamentosuna dönüştüren 

144000'lerin toplanmalarının son günlerinde yaşıyoruz! Vahiy 7:1-4'e göre bu davet rüzgarlar serbest 

bırakılıncaya kadar geçerlidir. Rüzgarlar, Vahiy 14:17-20'nin ikinci orağı olan Armagedon Savaşı'nın 

rüzgarları anlamına gelir. Vahiy 14:14-16'nın ilk orağı neredeyse bitti. İçinde İsa, Corona (=taç, her şey 

bununla ilgili, Yaşam Tacı; krş. Vahiy 2:10; Yak. 1:12) kullanarak cennetten koyunları keçilerden ayırır. 

Dünya nüfusunun kutuplaşması sürüyor ve herkes için aşikar. Çoğu zaman, insanlar başkalarının 

sağlığını korumak için maske takma zorunluluğu konusunda zaten bölünmüş durumdalar. Şimdi, 

Hezekiel 9:4 ve Matta 25:31f'ye göre, bu ayrılık pratikte sona ermiştir, ancak bir yıldan fazla bir 

salgından sonra, İşaya 61:2'nin lütuf yılı (Cp. Hab 2:3). İntikam “günü1” (=İşaya 61:2), yani Armagedon 

Savaşı'nda rüzgarların serbest bırakılması hemen yakındır (Vahiy 16:16).  

 

Bu nedenle, her durumda sonsuz yaşamla değil, sonsuz refah veya esenlikle ilgileniyorum. İsa Mesih 

tarafından şahsen bana verilen görevim bir Hegay görevidir (Ester kitabına bakın). Özel bir “gel!” 

iletmekle ilgilidir. yakında bu parlamento benzeri ekibe dahil olmaya en başta uygun olan herkese 

(Vahiy 22:17). “Gel!” değil. genel olarak koyunlar için değil, daha ziyade “gel!” uzun zamandır ait 

olduğum gelin için tabii ki (sonunda 1977’de mühürlendi2).  

 

                                                           
1 "Gün (Tag)" (İncil İbranicesi Langenscheidt cep sözlüğü): "daha uzun bir zaman dilimi" anlamına da gelebilir. 
2 Bu güven nedeniyle, yıllardır YŞ tarafından zulme uğradım, kaçınıldım ve dışlandım, İsa'nın markası! 1972'den 
2002'ye kadar süren bir eldiven. Sonunda, beni müşareketten kesebildikleri için çok mutlu oldular. Gözlerindeki 
diken gitmişti (JIT = giysi, aynı zamanda dikenli bodur; CN = "diken" veya "acı" anlamına gelen zion 
kelimesinin başı ve sonu. Siyon ayrıca "çöl", "yalnız yer", "kuraklık" anlamına gelir. “İşaret”, “başlık” ve “yol 
işaretleme” anlamlarına da gelir. 



Eğer kısa listedeysen, o zaman doğal olarak senin dış giysinle ilgileniyorum, tabii ki (=temiz olduğu 

açıkça bulunması gereken kişilik; “temiz”=BR), hangisini giymen gerekiyor. Karşılaştırma için, İsa'nın 

düğün davetiyle ilgili benzetmesine bakın (Matta 22:2-14)3.  

1. Pek çoğu, dini dünyadaki konumları nedeniyle bu amaca çok yakın olmalarına rağmen daveti 

reddederler.  

2. Davetçilerden bazıları öldürüldükten sonra (komünikasyon → Vahiy Beşinci Mühür), oğlunun 

babası, tamamen “isimsiz” kişileri davet etmek için halka açık yerlere ve sokaklara gönderir.  

3. Bu kişiler düzgün bir gelinlik giymelidir. Takmazlarsa düğünden çıkarılırlar. Diğerlerinin amacı 

düğüne katılmaktır, yani kesinlikle 144000'e aittirler. Dolayısıyla belirleyici olan kısım giysidir. Bu, 

elbette, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri için geçerlidir (bu durumda, önemli olan, Pavlus'un 

dediği gibi vicdandır, çünkü bu vicdan onlar için zaten Tanrı'nın bir yasasıdır; krş. Rom 2:14). ,15). 

İouo tarafsızdır.  

 

Zaten İncil'in ilk cümlesi şöyle diyor: 

 A BR A JIT : “önce saflık” – “önce bir giysi” anlamına gelir.  

Veya:   A BRA JIT : “önce bir giysi yaratmak (=şekillendirmek)” anlamına gelir.  

Veya:  A BR AJIT : “(birçok) yangında ilk saflık” anlamına gelir.  

İncil'in başlangıcı ne kadar ustaca.  

 

Başlangıçtaki “A”, “ilk kitap” anlamına gelir, ardından bir 

 BRAJIT: "başlangıçta" anlamına gelir (B= açık, içinde, ile; RAJ = kafa, başlangıç; RAJI = kafam; 

RAJIT = RAJ'ın dişil çoğulu, günümüz İbranice'sinde "başlangıç" olarak tercüme edilir, bereşit = "at" 

ilk”, “başlangıçta”, “belirli bir başlangıçta”).  

 

Yani burada tedavi edilen her şey sizin ebedi esenliğinizle ilgilidir. Aynı zamanda birçok yangına ve 

ateşli testlere dayanmakla ilgilidir. Sorularınızı bana gönderirseniz, bu olumlu bir işarettir. O zaman 

artık senin için o kadar endişelenmiyorum. Bir gün, İsa'nın Yuhanna 17:6,12'ye göre yaptığı gibi şunu 

söyleyebilmeyi umuyorum: Bana sizin tarafınızdan verilenlerden hiçbirini kaybetmedim. 

                                                           
3 Kadınsı diyakoz veya rahibe olarak gelin olursa üye olmazsınız. Bu ağza alınmayacak bir hatadır, çünkü o 
zaman 144000 çok uzun bir süre boyunca tamamlanmış olur ya da sadece sembolik bir sayı olur. Ancak durum 
böyle olamaz, çünkü “Yeni Şarkı”yı sadece onlar söyleyebilirler, dolayısıyla sınırlı sayıdadırlar. 



Artık beni neyin tahrik ettiğini biliyorsun. Bu, içimde sabah yıldızı olarak sıkı bir şekilde çalışan ve bu 

davete İsa ve İouo'nun beklediği şekilde tepki verirseniz, yakında sizin de efendiniz olabilecek, 

üstümdeki efendinin kıskançlığıdır. Ama İsa şimdiye kadar bildiğiniz anlamda bir efendi olmayacak. 

Çünkü bu sabah yıldızını daha 1977'de, kendisi de bu parlak sabah yıldızı olan Rab İsa Mesih'ten aldım 

(Vahiy 2:28 Tiyatira, 22:16 parlak sabah yıldızı). Elbette kesin sözler veremem. Ancak on yıllar boyunca 

pozitif çalışma kendi başına çok pozitiftir. Çünkü önemli olan kelimeler değil, benimkiler de değil, 

sadece onları tanıyabileceğiniz meyvelerdir (Matta 7:16,20).  

 

Umarım şimdi endişe ve kaygı konusunu ele almışımdır. Çünkü daha İsa'nın doğumunda melekler 

çobanlara şöyle dediler: "Korkmayın!" Ama aynı zamanda: “Doğru olanı isteyen insanlar arasında barış 

(kendi çevirim)”.  

 

Bu davetin ekine, vaaz mektuplarımdan birine isimsiz olarak cevap veren ve internet üzerinden cevap 

vermek istediğim bir Yehova’nın Şahitler’inden çok yeni bir mektup ekliyorum. Burada, benim Hegay 

dürtüm nedeniyle biraz daha keskin bir şekilde ifade edilen bir şeyi okuyabilirsiniz (ancak yumuşak 

başlılığı unutmadan, çünkü yumuşak başlılık gazabı geri çevirebilir ve kemikleri kırabilir; Özdeyiş 15:1, 

25:15). Ayrıca Tanrı'nın seçilmiş biri olarak geçmişim ve katlanmak zorunda kaldığım dikenlerin özü 

hakkında bazı notlar ekliyorum. Çünkü sadece dikenli bir tacı sevenler bir gün gerçek bir taç alacaklar.  

 

Açık sözler için her zaman minnettarım, çünkü onları her zaman kucaklıyorum. Temasımı kesmem için 

yalnızca iki neden var: birincisi, alay konusu olduğumda veya ikincisi, mukaddes ruh mutlak kötülüğün 

olduğunu görmeme izin verdiğinde. Benim durumum izin verdiği sürece herkes yazışmalarına her 

zaman bir cevap alır.  

 

Hizmetimin merkezi İOUO adıdır, bu nedenle her şeyden önce onunla bağlantılı olan sevgi (Yuhanna 

17:26'ya göre). Ve bu, Tanrı'ya sevgiyi, İsa'ya sevgiyi ve tüm diğer yaratıklara sevgiyi içerir, ama 

özellikle gerçeğe sevgi, baba için acı çekme sevgisi. İouo adına gelene ne mutlu, dediler, İsa bir eşek 

sıpası üzerinde Kudüs'e geldiğinde dediler (Matta 21:9; Mez 118:26). Eşeğe binen ve yalnızca güce ve 

paraya düşkün olduğu için günümüzün birçok vaizine benzeyen Balam gibi değil (Sayı 22:7; 31:16). 

Yazdıklarım için hiçbir zaman bir kuruş, bir kuruş bile almadım, bağış veya benzeri bir şey de istemedim. 

Paul gibi ben de paramı kendim kazandım. Birileri zengin olsa da, İnternet girişlerimin her türlü 

yayılmasına ve kopyalanmasına izin verdim. Luther gibi bedavaya yaptım. Çünkü Luther bunu 

bedavaya yaptı. Luther yayıncısını zengin etti, ancak kendisi İncil çevirisi için bir kuruş almadı. Evde 

yedi çocuğu olan karısı (eski bir rahibe) buna çok kızdı. Beş çocuğum ve yedi torunum var! İouo bize 



her zaman yeterince verdi. Ayrıca mahallemde olduğu gibi (bir katolik rahip tarafından) Tanrı'ya sözde 

bağış olarak insanların bana bir ev vasiyet etmesine izin vermedim. İsa, göz alıcı bir şekilde değil, gizlice 

ortaya çıktı. Bir seferde 10000 iyileştirmek onun cazibesiydi. Ama bunun için zulüm gördü, hiç 

anlaşılmadı. Aynı şekilde bugün de hırsız olarak geliyor ama İouo adına. Ayrıca şizofrenik bir deliyle 

(50 yıllık şizofreni) ama birlikte geldiği tek kişi ben değilim elbette. Hayır, gerçekten Mesih'in aklına 

sahip olan birkaç kişiyle birlikte geliyor. 

 

Bugün Mesih'in düşüncesine sahip olan kimdir (1 Kor. 2:16)? Sözle değil icraatla anlaşılır. Mesih adına, 

ancak Mesih'in zihnine4 sahip olmadan ortaya çıkanların ruhuna karşı dikkatli olmak önemlidir. Vahiy 

2:2'de söylendiği gibi onlardan nefret ediyorum. Efesliler kötülere dayanamadığı gibi ben de onlara 

dayanamam. Bu, kişilik giysisi tehlikede olduğunda ve kişi Mesih'in zihnine sahip olmayı bıraktığında 

hızlı tepki vermemi sağlıyor. Şimdiden kral olarak görünen herkes gibi. Pavlus onlar hakkında şöyle 

dedi: “Biz olmadan da krallar olarak hüküm sürmeye mi başladınız (1 Kor. 4:8)?  

 

Şimdiden kral olmak isteyen biri asla cennette olmayacak. 144000 taçlarını fırlatıp attılar, onu Tanrı'nın 

tahtının önüne attılar (Vahiy 4:10), çünkü onlar için önemli olan taç (=Korona) değil, Baba'nın 

yaratıklarına olan baba sevgisidir. Vahiy Bölümünde kendini bu koltukta (= THRONOS = temel anlam 

olarak koltuk) gösterir. 4 taç giymeden. Çünkü Tanrı kral olmaktan nefret eder! İsrail halkı için de bir 

kral istemiyordu. Bu, insanların onu reddetmesi gibi olurdu. Ve o zaman tam olarak bu oldu. İouo 

babadır = Abba = baba! Hangi baba ailesinde kraldır, tercihen tahtı ve tacı vardır (taç = zafer çelengi, 

daha iyi bir çeviri)? O zaman aptal olurdu. Bu nedenle, İouo'nun gerçek gizli konumu ancak onu (ve 

onu) arayarak anlaşılabilir! 

 

Bugün zaten kral olan ya da kral gibi davranan biri, aynı zamanda bazı gerçeklerle ortaya çıktığında, bu 

onun bir kişi olarak hakkında henüz bir şey söylemez! Ve ondan kaynaklanan tehlike yine de çok büyük 

olabilir! Bu, dini kuruluşların tüm liderleri için geçerlidir. Ayrıca şeytan, Havva5'ya karşı gerçek ve 

yalan karışımını çok etkili bir şekilde kullanmıştır. Şeytana etkili bir şekilde uygun. Bu yüzden 

şeytandan korkmuyorum, bana emanet edilenlerin iyiliği için korkuyorum. Tıpkı iyi bir baba olmak 

istiyorsa, çocuklarının iyiliği için sürekli endişe ve korku içinde yaşamak zorunda olan bir baba gibi. 

Tıpkı sürekli tetikte olma ile ortaya çıkabilecek tehlikelere karşı sürekli korku arasında bağlantı kuran 

                                                           
4 Bugün Yehu'nun dediği gibi: “Kalbiniz benim kalbim gibi mi? O zaman arabama tırman!” Kalbi sadece İouo, 
babası, adı ve sevgisi, ilgi alanları, küçükleri, sakatları için sürekli atıyor! 
5 Yalan şuydu: Ölmeyeceksin. Gerçek şuydu: Daha önce bilemediğiniz bir şeyi bileceksiniz. Mukaddes Kitap 
buna “gözlerini açmak” der. Ayrıca bir Hıristiyanın gözleri açık olabilir, ancak daha sonra itaat yoluyla. 
Tekvin'de, İyiyi ve Kötüyü Bilgi Ağacından alıp iyiyi ve kötüyü bilerek bizim gibi olduktan sonra, Hayat 
Ağacı'ndan da yememeleri gerektiği söylendiği için (Kol. 2:3; İşa 61:1). [NWT]). 



bir bekçi (veya kapıcı) gibi! Ama tabii ki kendi benliğimi de kirletmek istemiyorum. O yüzden bu 

anlamda kötü olan bir kitabın evimde yeri yoktur. Ayrıca, İsa'ya uygun bir araç olmak için, 2002'de 

(benim aforozum) birçok dilde YŞ'nin tüm (yüzlerce) kitabını evimden tamamen kaldırdım. 144000'in 

seçimi ise İouo'nun kendisi tarafından yapılıyor. Ne ben, ne de İsa bu konuda hüküm veremez veya 

seçimlerini ifade edemez. Ancak damadın ve gelinin sesi tüm dini organizasyonlarda sona erecek (Vahiy 

18:23)! Bu tür kitapların yazarlarına ne olacağına karar vermek benim işim değil. Ben sadece dikkatli 

olmak için çabalıyorum. O yüzden uyanık kal, çünkü ne zaman geleceğini bilemezsin. Evet gel! Hazreti 

isa. İncil böyle biter. Umarım şimdi olduğum ve vaaz etme iznine sahip olduğum kişilerle ilgili endişemi 

anlıyorsunuzdur. Çoktur, binlercedir. Her durumda, Mesih'e, gerçeğe ve hizmet ettiğimiz insan 

kardeşlerimize sevgiyi hissedebildiğimde çok minnettarım. Tüm okuyuculara sonsuza kadar en iyisini 

diliyorum, ama aynı zamanda önümüzdeki zor zamanlar için. Vahiy 3:10 onlar için gerçekleşsin. Belki 

bir gün yüz yüze konuşacağız (3 Yuhanna 13,14), istekliyim. 

 

İsa ve İouo'nun  

bir aletinin aşkıyla  

Saygılarımla, Kurt Manfred Niedenfuehr 

 

Daha uzun not:  

1. Hatırlatmak gerekirse, irtibatı ne zaman keserim? Bir babaya çocuğunu sevmeyi ne zaman 

bıraktığını sormakla aynı soru mu? Asla. Ya da fiziksel olarak tehdit ediliyor ya da toplum içinde 

acımasızca alay ediliyor. Bu nedenle, sadece alay veya mutlak kötülük durumunda teması keserim. 

Fakat mukaddes ruh tarafından bunu yapmaya teşvik edilmem gerekiyor. Ama hiç bir şey için dua 

etmekten vazgeçmiyorum.  

 

2. İsa bir Hristiyanın hedefi midir? Bu sadece başlangıç. Amaç İouo mu? Bu sevgidir (1 Tim 1:5; 1 

Yuhanna 4:8,16). Ve bugün kimse İouo'yu sevmiyor, özellikle de ruhani bir lider (Yer 23:27). 

Aynısı kilise takvimleri vb. için de geçerlidir. Bugün tüm cennetin ilgili olduğu isim reddediliyor: 

İşaya 42:8 gerçek oluyor: “Adımı putlara vermem.” Ayrıca Yehova'nın Şahitleri bir örgüt olarak 

böyle bir puttur, gerçekten de tüm dini örgütler (ha Shem) adını reddetmiştir! Uzun zamandır herkes 

tarafından biliniyor. Web sitem üniversitelerde ilahiyat seminerlerinde konuşuluyor. Ama insanlar 

İouo'yu sevmiyor, gerçekten onu değil, babasını! YŞ örgütü, 1974'ten beri tekrar tekrar Tanrı'nın 

adı hakkında yazılar aldı! Tek kelime cevap yok! Ama aynı zamanda diğer örgütlerin kiliseleri (ve 

onların liderleri) Tanrı'nın adı hakkında düşünceler aldı. Neredeyse yanıt yok! 

 



3. Ama birini 144000'den biri olarak seçilmeye inandırıyor muyum? Her zaman söylerim: Verra'da! 

Göreceğiz! Ancak Hegay, kral Ahaşveroş'un aradığı kişi hakkında iyi bir imaja sahipti. Bu konu 

hakkında söylenebilecek başka bir şey yok. Yalnızca mukaddes ruhun kendisi, “çağrılmış” ise, yani 

doğurulmuş veya meshedilmiş ruhu gösterebilir veya gösterecektir. Bunun için düğüne giden yola 

başlamanın ön şartı budur. Vecd (acı çekerek ölmeden cennetsel yaşama dönüşmek) konusuyla ilgili 

ekteki mektuba bakınız. Ancak şunu unutmayın: On bir sadık öğrencisi söz konusu olduğunda, İsa, 

mukaddes ruhun dökülmesinden önce, onların başaracaklarını biliyordu. Aksi takdirde, MS 33 

yılının akşam yemeğinde onlarla bir krallık için ahit yapmasına asla izin verilmezdi (Luka 22:20,28-

30 [YDÇ]). Bu yüzden kimseyi bir şey için konuşmuyorum. Herkes İouo'yu kendi mukaddes 

ruhuyla bekleyebilir, ki bu elbette bir kişi değil, Tanrı'nın, Sevgili Tanrı'nın, güç tözüdür. 144000 

arasından seçilenlerin sonuncusu da muhtemelen, mukaddes ruhun dökülmesinden önce o on bir 

sadık kişi gibi sınanmıştır, çünkü on bir kişi, akşam yemeğinde İsa'nın ifadesini aldı: testlerim (Luka 

22:28 [YDÇ])”. Tüm uygun okuyuculara aynı şeyi diliyorum. 1972'de mukaddes ruh tarafından 

meshedildim ve içimde bir hayata doğdum. Ekteki hesaba bakın (İngilizce). 20 yaşındaydım. 

Vaftizimden bir yıl sonra, “Divine Name (İlahi İsim)”, “Nom Divin”, “Göttlicher Name” sloganıyla 

mecliste. O zamanlar her üç dilde de katıldım (bir yıl sonra Tanrı'nın ismi kalbime tam olarak 

girecek şekilde meshedildim; krş. Çıkış 23:21). 

 

4. Kim düğünden atılacak (yine de sonsuza kadar yaşayabilir, ama cennette değil)? Yeryüzünde zaten 

kanıtladıkları ve gösterdikleri gibi, cennetteki en kutsal görevleri yerine getiremeyen herkes. Üslup 

yani bu tür görevlere nasıl yaklaştıkları günümüz siyasetinden (Nicholas), dinden (Jezebel) ve 

ekonomiden (Balaam) farklı değildir. İsa'nın pek çok dini kitapta tasvir edilme şekli, taşıması kolay 

ve akılda kalıcı olabilir, ancak bu, İsa'nın her şeyi o zamandan daha iyi bir şekilde yapacak olanlarda 

ihtiyacı olan şey değildir. dünyanın bir yıllık restorasyon süresi. Sonsuz bir evliliğin başlangıcı 

olduğu için düğünün süresi de 1000 yıl olacaktır. Ayrıca İsa'nın babasıyla Ester benzeri yaratılışın 

başı olarak evliliği (Hos 2:18), Ester benzeri yaratılışın tümü sadık yaratıklar olduğu, gerçekten de 

MS 33 yılının Pentekost gününden beri, daha doğrusu, O oturduğu zaman, devam etmektedir. 

İouo'nun sağ eli! O zaman İncil İsa'nın (Baba ile) düğünden kendi gelinini almak için geldiğini başka 

nasıl söyleyebilirdi? Bu şimdi oluyor (Luka 12:36). Bunun nedeni, her ikisi de Ahasuerus ve Ester 

tarafından (ve Şarkılar Şarkısı ve Rut Kitabı ile İkinci Mektup tarafından) temsil edilen iki düğün, 

Baba'nın düğünü ve oğlun düğünü olmasıdır. Yuhanna ve Ağıtlar Kitabı ve genel olarak Vahiy 

Kitabı). Baba ve oğulun bir araya gelen iki düğünü, İncil'in başlangıcında çok güzel bir şekilde 

gösterilmiştir.   



İncil buna göre başlar:  

 

   Baba    gizli dualis 

      A B R  A J (I) T  

                              oğul                        karısı 

                         (Aramice)     ⇒ iki eş anlamına gelir!  

 

5. Lütfen “İouo” adının kalbinizde sağlam ve silinemez bir yeri olmasına izin verin. O zaman bu 

davet isabetli olurdu (boğanın gözü) ve burada açıklanan şeyler için en iyi kartlara sahip 

olursunuz. Çünkü tüm vaazlarımın amacı budur (Mezmur 148:13: ulaşılmaz derecede yüksek olan 

tek isim [eski YDÇ]).  

 

6. Şimdi sona: Lütfen İouo ve Jesus'a emanet olun ve emanet edilmeye devam edin. Sürekli dua ve 

ricaları, yakarışları ve yakarışları asla unutmayın! Bu son günlerde görmeyi çok istediği inancı 

göreyim (Luka 18:8). 
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07.26.21 

Son dakika daveti 

 

Malaki 3:16'ya göre, okuyucularımdan birçoğunun İouo'nun bugün yazdığı Yaşam Kitabı'nda zaten 

silinmez bir şekilde yazılı olduğuna kesinlikle inanıyorum. Bu yüzden onların sonsuz yaşamı için hiç 

korkmuyorum.  

 

Ancak başka bir yaşam kitabı daha vardır: Kuzu'nun kitabıdır (Vahiy 13:8; 21:27). Hangisinin "Kuzu" 

olduğunu söylememe gerek yok. Bunu iyi biliyoruz. Kuzu Kitabı'nda kim yazıyor? Birçoğunun 

Bilmediği Şey: İsa ile birlikte dünyayı bir dünya cennetine, deyim yerindeyse Kral İsa'nın göksel bir 

parlamentosuna dönüştürmelerine izin verilen 144.000'in toplanmalarının son günlerinde yaşıyoruz! 

Vahiy 7:1-4'e göre, bu davet rüzgarlar serbest bırakılıncaya kadar devam eder. Vahiy 14:17-20'nin ikinci 

orağı olan Armagedon savaşının rüzgarlarına atıfta bulunur. Vahiy 14:14-16'nın ilk orağı, İsa'nın 

Corona'nın yardımıyla koyunları ve keçileri görünmez bir şekilde cennetten ayırdığı yerde, neredeyse 

sonuna geldi. (= taç, budur, yaşamın tacı; bkz. Vahiy 2:10, Yakup 1:12). Şu anda dünya nüfusunun 

kutuplaşması devam ediyor ve herkes için aşikar. İnsanlar genellikle başkalarının sağlığını korumak için 

maske takmak zorunda oldukları için ayrılırlar. Ancak Hezekiel 9:4 ve Matta 25:31'ye göre bu ayrılık 

şimdi fiilen sona ermiştir, ancak İşaya 61:2'ye göre lütuf veya iyilik yılı olan pandemiden yaklaşık bir 

yıl sonra (Cp. Ha 2:3) ). İntikam "günü"1 (= İşaya 61: 2), yani Armagedon savaşında esen rüzgarlar 

şimdi hemen yakındır. (Vahiy 16:16).  

 

Dolayısıyla benim girişimim, her halükarda okuyucularımın ebedi hayatını değil, onların ebedi refahını 

hedefliyor. İsa Mesih tarafından şahsen tokalaşma yoluyla bana emanet edilen görevim, Hegay'nin bir 

görevidir (bkz. Ester Kitabı). Amaç bir “Hadi! Yakında bu parlamento benzeri ekibin bir parçası olmaya 

uygun veya ilk uygun görülen herkese özel (Vahiy 22:17). "Hadi!" değil. "Genel olarak koyunlar için 

ama" Haydi!" "Uzun zamandır ait olduğum geline özel tabii ki (nihayet 1977'de mühürlendi2).  

                                                           
1 "Gün (Tag)" (İncil'in İbranice-Almanca dilindeki Langenscheidt cep sözlüğü): "daha uzun bir süre" anlamına 
da gelebilir. 
2 Bu inanç ve güven nedeniyle, YŞ'ler tarafından onlarca yıldır zulme uğradım, dışlandım ve marjinalleştirildim, 
İsa'nın kavurucu işareti (ateş gibi)! 1972'den 2002'ye kadar süren bir meydan okuma. Nihayet, sonunda beni 
dışlayabildikleri (aforoz edebildikleri) için çok mutlu ve mutluydular. Gözlerindeki diken kaybolmuştu (JIT = 
cübbe, aynı zamanda dikenli çalılıklar; CN = “diken” veya “acı” veya “acı” anlamına gelen Siyon kelimesinin 
başı ve sonu. Siyon ayrıca “çöl” anlamına gelir, “ Yalnız yer,” “kuraklık.” Aynı zamanda “işaret”, “başlık”, 
“işaretleme” olarak da adlandırılır. Aynı zamanda “şüphe” veya “görünürlük” anlamına gelir; karşılaştırın: 
Şarkıların Şarkısı bölüm iki dördüncü ayet: “minnettarlık işareti "= DGL, ESKİ SÖZLÜ SATIR ARASI Ahit'te 
yanıltıcı ifadeyle Fransızca olarak çevrilen İbranice-Adamik bir kelime:" afiş "! Doğru bir şekilde geri 
dönmelidir:" tanıma işareti "," O'nun benim üzerimde tanıma işareti aşktır ! ". 
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Eğer bu daha dar seçime girdiyseniz, o zaman doğal olarak dış giysinizle (= saf ve temiz bir durumda 

açıkça bulunması gereken kişilik; "saf" = BR) ilgileniyorum ve ilgileniyorum. her durumda giyinmeli 

ve kesinlikle emin olmalısınız. Karşılaştırma için, İsa'nın bahsettiği düğün daveti benzetmesi için İsa 

benzetmesine bakın (Mt 22: 2-14)3 .  

 

1. Pek çoğu, dini dünyadaki konumlarına göre bu hedefin kapısına (kapı İsa'dır) çok yakın olmalarına 

rağmen, daveti basitçe reddeder ve reddeder.  

2. Davet eden erkekler çoğu zaman öldürüldükten sonra (İncil'deki herhangi bir neden olmaksızın 

aforoz edilmekle aynı → Vahiy 5. Mühür), oğlunun babası (damat) tamamen davet etmek için halka 

açık yerlere ve sokaklara gönderir. "isimsiz" kişiler.  

3. Bu kişiler, ağırbaşlı ve nezih bir gelinlik giymeli veya giydirmelidir. Böyle bir elbise olmadan çok 

çabuk evlilikten çıkarılırlar. Diğerlerinin düğüne gelinin (ve gelinin) üyeleri olarak katılmasına izin 

verilir, bu da onların sabit pozisyonlarda 144.000'e sıkı sıkıya ait oldukları anlamına gelir. Yani 

belirleyici olan giyimdir. Bu, elbette herkes, Hıristiyanlar, Yahudiler ve diğerleri için geçerlidir (o 

zaman vicdan önemlidir ve Pavlus, vicdanlarının onlar için zaten Tanrı'nın bir yasası olduğunu 

söyler; bkz. Rom 2:14:15).  

 

Zaten İncil'in ilk cümlesi şöyle diyor: 

   A BR A JIT: "ilk saflık" - "önce bir bornoz" anlamına gelir.  

Veya ayrıca ikinci bir versiyon: 

   A BRA JIT: "ilk önce elbiseyi yaratmak (= şekillendirmek)" anlamına gelir.  

Veya ayrıca üçüncü bir versiyon:  

  A BR AJIT: "(birçok) ateşin ilk saflığı" anlamına gelir.  

İncil ne kadar ustalıkla başlıyor, bu şaşırtıcı değil mi?  

 

Baştaki "A", "ilk (kitap)" anlamına gelir = Akrostiş, ardından BRAJIT gelir: bu şu anlama gelir: 

"başlangıçta" (B = en, içinde, ile; RAJ = kafa, kafa, başlangıç; RAJI = kafam; RAJIT = RAJ'ın dişil 

çoğul, şu şekilde tercüme edilir: başlangıçlar "=" Çok ilk ", İbranice dünyasında bereshit =" başlangıçta 

"veya" bir başlangıçta "). 

 

                                                           
3 Sırf diyakoz veya rahibe olduğu için geline (üye olarak) ait olunmaz. Bu ağza alınmayacak bir hatadır, çünkü o 
zaman 144.000 sayısı çok uzun bir süre boyunca tamamlanmış olur ya da sadece sembolik bir sayı olur. Ama 
durum böyle olamaz çünkü "Yeni Şarkıyı söyleme" gücüne tek başlarına sahipler, yani sınırlı sayıdalar! 
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Yani bu sizin ebedi esenliğinizle ilgili, burada anlatılanların hepsi bu. Aynı zamanda birçok yangına 

veya ateşli denemelere katlanmakla ilgilidir. Sorularınızı bana yazarsanız, bu olumlu bir işarettir. Artık 

onlar için bu kadar endişelenmeme gerek kalmayacaktı. Yuhanna 17:6,12'ye göre İsa gibi 

söyleyebilmeyi isterdim: Bana verdiklerinizden hiçbirini kaybetmedim.  

 

Artık beni neyin motive ettiğini biliyorsun. İçimdeki "sabah yıldızı" olarak kararlı bir şekilde çalışan ve 

bu davete İsa'nın zihninde yanıt verirseniz, yakında sizin de Rabbiniz olabilecek olan, üzerimdeki 

Rab'bin kıskançlığıdır. ve İouo. Ama İsa, şimdiye kadar onu tanıdığınız anlamda efendi olmayacaktır. 

Çünkü bu sabah yıldızını, kendisi de parlak sabah yıldızı olan Rab İsa Mesih'ten 1977'de almıştım 

(Vahiy 2:28 Tiyatira, 22:16 parlak sabah yıldızı). Tabii ki, kesin taahhütlerde bulunamam, ancak yine 

de on yıllardır tüm iyilikler için çalışmak çok olumlu. Belirleyici faktör kelimeler değil, zaten benim 

değil, sözlerimin şöhreti değil, sadece meyvelerdir, çünkü onları meyvelerden tanıyacaksınız (Mt 7, 

16,20).  

 

Bununla, umarım endişe, korku ve kaygı konusunu ele almışımdır. Çünkü daha İsa'nın doğumunda 

melekler çobanlara şöyle dediler: "Korkmayın! "Ama aynı zamanda:" Doğru olanı isteyen insanlar 

arasında barış olsun (benim çevirdiğim gibi) ".  

 

Bu davete bir ek olarak, binlerce vaaz mektubumdan birine cevaben bana isimsiz olarak yazan ve 

internet üzerinden cevap vermek istediğim bir Yehova Şahitleri'nden çok yakın tarihli bir mektubu 

ekliyorum. Burada benim motivasyonum Hegay tarafından daha keskin bir tonda yazılmış bir şeyi 

okuyabileceksiniz (ama merhameti tamamen unutmadan. Çünkü merhamet veya uysallık öfkeyi 

önleyebilir ve kemikleri kırabilir; bkz. Atasözleri 15: 1; 25 : 15). Ayrıca Tanrı'nın seçtiği tarihim ve 

yaşamak ve katlanmak zorunda kaldığım dikenlerimin çoğu hakkında birkaç not ekliyorum. Çünkü 

sadece dikenli bir tacı sevenler gerçek bir taç alabilir.  

 

Açık sözler için her zaman teşekkür ederim, çünkü açık sözler yine de bana hoş geldiniz. İlişki bağlarını 

sadece iki nedenden dolayı koparırım: birincisi, benimle alay ediliyor veya ikincisi, Kutsal Ruh bana 

bunun mutlak bir kötülük olduğunu bildiriyor. Gücüm yettiği sürece herkes yazışmalarına her zaman 

cevap alır.  

 

Çabamın merkezi İOUO adı, yani aşk ve özellikle onunla ilişkili ilk aşk (Yuhanna 17:26; Vahiy 2: 4'e 

göre). Ve buna Tanrı sevgisi, İsa sevgisi ve gelecek tüm yaratıklara sevgi dahildir, ama her şeyden önce 
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gerçeğe sevgi ve Baba için çekilen acılara sevgi. İsa'nın Kudüs'e genç bir eşeğin sırtında girdiği sırada 

"İouo adına gelene ne mutlu" deniliyordu (Mt 21:9; Mez 118:26). Her halükarda İouo'dan bir hizmet 

için eşeğe binen ve bugün birçok vaiz gibi görünen Balaam gibi değil, çünkü güç ve para için her şeyi 

kışkırtıyordu (Sayılar 22:7; 31:16). Yazdıklarım için hiçbir zaman bir kuruş ya da Pfennig almadım ve 

hiçbir zaman bağış ve diğer katkılar istemedim. Paul gibi ben de kendi paramı kendim kazandım. 

İnternet girişlerimi herkesin zengin olmasına bakmaksızın dağıtmasına ve kopyalamasına izin verdim. 

Luther'in yaptığı gibi bedavaya yaptım. Çünkü Luther yayıncısını zengin etti, ancak İncil'in çevirisi için 

kendisi asla bir kuruş almadı. Evde yedi torunu olan karısı (eski bir rahibe) bu nedenle kızgındı. Beş 

çocuğum ve yedi torunum var! İouo bize her zaman yeterince verdi! Mahallemde olduğu gibi (bir 

Katolik rahip) birinin bana Tanrı'ya sözde bir hediye olarak bir ev ya da villa miras bırakmasına da izin 

vermedim. İsa kendini gösterişli bir şekilde değil, gizli olarak gösterdi. Onun "sihir" bir seferde 10.000 

iyileştirdi. Ancak bunun için zulüm gördü, hiç anlaşılmadı. Yani bugün bir hırsız gibi geliyor ama İouo 

adına. Ayrıca şizofrenik bir deliyle (50 yıllık şizofreni), ama elbette onunla birlikte gelen tek kişi ben 

değilim. Hayır, tüm bunlara rağmen, gerçekten Mesih'in zihninde olan bazı kişilerle birlikte gelir.  

 

Bugün gerçekten Mesih İsa'nın ruhaniyetine sahip olan kimdir? (1 Kor. 2:16) Bunu kelimelerde değil, 

eserlerde görebilirsiniz. Mesih'in zihniyle4 birlikte olmadan kendilerini Mesih'in adıyla gösterenlerin 

zihinlerinden sakının! Bu önemli. Vahiy 2: 2'de dediği gibi bunlardan nefret ediyorum. Efesliler böyle 

kötülere dayanamadığı için ben de onlara dayanamıyorum. Bu, gölgelenebilecek kişilik kıyafetleri söz 

konusu olduğunda hızlı tepki vermemi sağlıyor. Bu oyunda olabilir! ”Kişi, kendilerini hasta etmek için 

çalışan herkes gibi, artık krallar veya liderler olarak görünmeye çalışan herkes gibi, Mesih İsa'nın 

zihnine sahip olmayı bırakırsa bunun bir sonucu. Pavlus onlar hakkında şöyle dedi: “Bizsiz krallar gibi 

mi hüküm sürmeye başladınız? (1 Kor 4: 8) 

 

Şimdi kral olmak isteyen hiç kimse Cennette asla kral olmayacak. 144.000'ler taçlarını aslında 

"tahtlarından" uzak bir yere, yani Tanrı'nın tahtının önüne attılar (Vahiy 4:10), çünkü taç (= Corona) 

onlar için önemli değil, Burada, Vahiy'in dördüncü bölümünde (Taht = kötü bir çeviri çünkü THRONOS 

= temel anlamında koltuk, birincil anlam) bu vizyonda orta koltukta gösterilen Baba'nın yaratıklarına 

yönelik baba sevgisi. İouo mantıksal olarak kendisini taçsız gösterir, çünkü Tanrı kral olmaktan nefret 

eder. İsrail halkı arasında ve halk için bir kral da istemedi. Sanki insanlar Peder İouo'larını reddetmiş 

gibi olurdu ve olan da buydu. Böyle. İouo bu baba = Abba ! Ailesinde hangi baba kraldır, tercihen bir 

taht ve taç ile (Corona = Stephanos = zaferin başı için çelenk, daha iyi tercüme edilmiş, Mesih İsa'nın 

düşüncesiyle uyumlu)? Yani böyle bir Kral-Baba aptal olurdu. Bu nedenle, İouo sadece gerçek 

                                                           
4 Yehu gibi o da bugün şöyle diyor: “Kalbin benim kalbim gibi mi? Öyleyse arabama binin! Kalbi sadece Iouo, 
babası, adı ve aşkı, çıkarları, çocukları, hastaları için sürekli atıyor! 
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konumunda gizli olarak tanınabilir, çünkü İouo bunu saklıyor. Onu çok yoğun bir şekilde ve derin bir 

sevgiyle aramalıyız (İncil'in başlangıcını karşılaştırın: A BR):  

A = ilk (= ilk görev)  

BR = derin araştırma yapmak (= kazmak = delmek)  

AJI = iki ateş gibi (= benden yanan bir ateş)  

TBRA = oluşturacağınız  

IOUO = ô İouo  

AL = kadar (gelecek)  

O = Bu  

IM = Gün (aranıyor)  

 

Bugün zaten kral olan veya öyle görünen biri kendini bu şekilde az da olsa gösteriyorsa, asla cennette 

de cennette de kral olamaz! Böyle bir adam gerçekleri bulmak için büyük çaba gösterse bile, bu onun 

hakkında hiçbir şey söylemez ve ondan kaynaklanan tehlike yine de çok büyük olabilir. Bu, tüm dini 

kuruluşların liderleri için geçerlidir. Şeytan gerçeği ve yalanı karıştırmış olsa da! Bunu tam olarak 

Havva'ya5 karşı büyük bir başarıyla karşı karşıya geldiğinde görüyoruz. Şeytanın yolunda başarı.  

 

Bu yüzden şeytandan değil, bana emanet edilenlerin esenliğinden korkuyorum. Tıpkı bir babanın, eğer 

iyi bir baba olacaksa, çocuklarının iyiliği için sürekli endişe ve korku içinde (evet, hatta ıstırap içinde) 

yaşaması gerektiği gibi. Sürekli tetikte olmayı, bu küçüklerden birini ihlal edebilecek ve aniden ortaya 

çıkabilecek tehlikelere karşı kalıcı bir korkuyla birleştiren bir muhafız (ya da koruyucu bir kapıcı) gibi.  

 

Tabii ben de kendimi lekelemek istemiyorum, kendimi lekelemek değil. O yüzden bu anlamda kötü olan 

bir kitaba evimde yer yok. Ayrıca Yehova(h)'nın Şahitlerinin teşkilatının tüm kitaplarını (yüzlerce) 2002 

gibi erken bir tarihte (aforozum) İsa Mesih'e uygun bir araç olmak için attım. Ancak 144.000 kişinin 

seçimi sadece İouo tarafından yapılır. Ne ben, ne evet, hatta İsa bile burada Rab İsa'nın gelininin bir 

üyesinin seçimiyle ilgili herhangi bir yargı veya seçim ifade etmiyor. Ama damadın (= kocanın) ve 

gelinin (= eşin) sesi artık tüm dini organizasyonlarda kesiliyor (Vahiy 18:23)! Bu tür kitapların 

yazarlarına ne olacağına karar vermek benim için, ancak ben belirlemek zorunda değilim. Sadece uyanık 

olmaya çalışıyorum. "O yüzden uyanık kal çünkü ne zaman geleceğini bilmiyorsun." “Evet, Rab İsa gel! 

İncil böyle bitiyor.  

                                                           
5 Yalan şuydu: ölmeyeceksin. Gerçek şuydu: Daha önce bilmediğiniz bir şey göreceksiniz. İncil buna "gözlerini 
açmak" der. Bir Hıristiyan bile gözlerini açık tutabilir, ancak itaatten dolayı. Çünkü Yaratılış'ta, bilgi ağacından 
yedikten sonra bizim gibi olduklarını, iyiyi ve kötüyü tanıdıklarını ve sonra da hayat ağacından yememeleri 
gerektiğini söylüyor (Kol 2:3; Is 61:1 YDÇ). 
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Umarım şimdi vaaz etme yetkisine sahip olduğum kişilerle ilgili endişemi ve endişemi anlıyorsunuzdur. 

Birkaç, birkaç bin var. Her halükarda, İouo'nun kutsal İncil'i ve onun Baba'nın yüzünü görebilmesini 

sağlayan kutsal adı aracılığıyla bana gösterdiği Mesih'e olan tek somut sevgisi için sonsuz şükranla 

şükranlarımı sunuyorum (Yuhanna 14:9). gerçek ve hizmet ettiğimiz insanlar için. Tüm okuyuculara 

sonsuza kadar en iyisini diliyorum, aynı zamanda gelecek zamanlardaki kötü zamanlar için de. Bu gibi 

durumlarda Vahiy 3:10 gerçekleşsin! İouo isterse belki bir gün yüz yüze konuşuruz (3 Yuhanna 13:14). 

 

İsa ve İouo'nun  

bir aletinin aşkıyla Seninki,  

senin Kurt Manfred Niedenführ'ün 

 

P S normalden biraz daha uzun:  

1. Yine, bir bağlantıyı, bir kontağı ne zaman keserim? Bu, bir baba çocuğunu sevmekten ne zaman 

vazgeçer diye sormakla aynı sorudur. Asla. Ya da fiziksel olarak tehdit ediliyor ya da utanç verici 

bir şekilde alay ediliyor, toplum içinde aşırı derecede alay ediliyor. Bu nedenle, gülünç veya mutlak 

bir pislik ortaya çıktığında teması kesmedim. Ama kutsal ruh beni ikna etmeli. Kimse ve herkes için 

duayı asla bölmem  

 

2. İsa bir Hristiyanın hedefi midir? Bu sadece başlangıç. Amaçlanan hedef İouo! Bu sevgidir (1 

Timoteos 1: 5; 1 Yuhanna 4: 8,16). Ve bugün kimse, bırakın ruhani bir lider, İouo'yu sevmiyor (Yer 

23:27). Bu aynı zamanda kilise takvimleri vb. için de geçerlidir. Bugün cenneti en çok ilgilendiren 

isim reddediliyor: İşaya 42:8 gerçekleşiyor. “İdollere ismimi vermiyorum. Yehova'nın Şahitleri bir 

teşkilat olarak böyle bir puttur, gerçekten, evet, bütün dini teşkilatlar ismi reddetmiştir (= 

Yahudilerin İngilizcesinde ha Shem)! Hepsi onu uzun zamandır tanıyor. Web sitem zaten 

üniversitedeki teolojik seminerlerde tartışılıyor. Ama insanlar babalarını sevmiyorlar, İouo! Pek 

sayılmaz ! 1974'ten beri YŞ organizasyonu benden tekrar tekrar Tanrı adına yazılar aldı! Tek kelime 

cevap yok! Diğer kuruluşların kiliseleri (liderleri) de Tanrı'nın adı hakkında ayrıntılı düşünceler aldı. 

Yine, hemen hemen aynı durum! Dünya Adventist örgütünden bir mektup ve bana bağışlanan ve 

Prof. Dr. Birkaç hafta sonra ölen Hans Küng. Hepsi buydu. Vaazlarıma ilişkin sayısız mektubum ve 

web sitelerime yapılan İnternet tıklamaları yalnızca birkaç düzine yanıt üretti. Belki 20 kişi devam 

eden tartışmalar veya daha uzun yazışmalar aldı.   

 

3. 3. Ama birinin 144.000 kişi arasından seçildiğime inanmasını veya anlamasını sağlayabilir miyim? 

Her zaman söylüyorum: Göreceğiz! Göreceğiz! Ancak Hegay, Kral Ahasuerus'un aradığı kişiliğin 

iyi bir imajına sahipti! Daha fazlasını söyleyemezsin. Yalnızca mukaddes ruhun kendisi bir kişiye, 
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onun "çağrılmış" olup olmadığını, yani mukaddes ve meshedilmiş ruhtan doğup doğmadığını 

gösterebilir ve gösterecektir. Çünkü düğüne katılabilmenin ön şartı budur. Vecd ile ilgili ekteki 

mektuba bakınız (= acı çekerek ölmeden cennetsel yaşama dönüştürülmek). Fakat dikkatli olun: İsa, 

on bir sadık öğrencisiyle birlikte, oraya varacaklarını mukaddes ruhun dökülmesinden önce bile 

biliyordu. Aksi takdirde, MS 33'te akşam yemeğinde onlarla bir krallık antlaşması yapmasına asla 

izin verilmeyecekti. (Luka 22: 20,28-30 [YDÇ]) Bu yüzden kimseyi ikna etmiyorum. Herkes İouoyu 

kutsal ruhuyla beklemelidir ki bu kesinlikle bir kişi değil, Tanrı'dan gelen bir güç maddesidir - 

Sevgili Tanrı'dan. Bu on bir sadık gibi, 144.000 kişinin seçiminin sonuncusu da muhtemelen 

mukaddes ruhun dökülmesinden önce denenmiş olacaktır, çünkü bu on bir kişi “Rab'bin Sofrası”nda 

İsa'nın tanıklığını aldılar: benimle denemeler ”(Lk 22:28 [cp. ayrıca YDÇ]). Tüm uygun okuyucular 

için aynısını diliyorum. 1972'de Kutsal Ruh tarafından meshedildim ve Woo'nun bu eylemiyle içsel 

olarak yeni bir hayata dahil oldum. Ekteki açıklamaya bakın. 20 yaşındaydım. "Divine Name (İlahi 

İsim)", "Nom Divin", "Göttlicher Name" mottosuyla yapılan kongrede YŞ'lerle vaftizimden bir yıl 

sonra. Bütün bu meclislere bu üç dilde katıldım (bir yıl sonra, doğrudan kalbime en derin noktada 

verilen Tanrı'nın adıyla meshedildi; Çikiş 23:21 ile karşılaştırın). 

 

4. Bu evliliğin kutlanmasından kimler kovulacak (yine de sonsuza kadar yaşayabilirler, ama cennetin 

cennetinde değiller)? Cennetteki en kutsal görevleri yerine getiremeyen herkes, zaten burada, 

dünyada kanıtlamış oldukları şeydir. Bu görevlere yaklaşım tarzı, günümüzün siyaset (Nicholas), 

din (Jezebel) ve ekonomi (Balaam) tarzından çok az farklıdır. Birçok dini kitapta, İsa'nın sunulma 

şekli kolay ve çok dikkat çekicidir, ancak her şeyi bugün yapılandan daha iyi bir şekilde yapmak 

zorunda olanlarda İsa'nın ihtiyacı olan şey bu değildir. 1000 yıl boyunca bir cennet inşa etmek. 

Evlilik de 1000 yıl sürecek çünkü sonsuz bir evlilik. İsa'nın, Ester'in yaratılışının (Hoş 2:18), yani 

tüm sadık yaratıkların başı olarak Baba ile evliliği, MS 33. Pentikost'tan ya da daha spesifik olarak, 

İsa'nın İouo'nun sağında oturduğu andan itibaren sürdü! Çünkü onun (babasıyla) evlilikten 

nişanlısını aramak için geldiğini başka türlü nasıl söyleyebiliriz? Şimdi olan budur (Lu 12:36). 

Bunlar, her ikisi de Ahasuerus ve Ester tarafından temsil edilen iki evliliktir (ve Şarkıların Şarkısı 

ve Ruth Kitabı, ayrıca 2 Yuhanna ve Ağıtlar Kitabı ve genel olarak Vahiy Kitabı). Yaratılışın 

başlangıcından beri birleşmiş olan bu ikisinin Baba ve Oğul'un iki evliliği, İncil'in başlangıcında 

çok sanatsal bir şekilde çizilmiştir. İncil şöyle başlar:  

 

  Baba     dualis gizli  

  A B R  A J (I) T 

                    oğul                         karısı  

                (Aramice)           ⇒ yani iki eş!  
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5. Lütfen İouo adının kalbinizde sağlam, kalıcı ve silinmez bir yere sahip olmasına izin vermek için 

kendinize meydan okuyun. Böylece bu davet amacına ulaşmış, tam olarak koymuş ve burada 

anlatılanlar için en iyi kartlara sahip olacaktınız. Çünkü tüm vaazlarımın amacı budur (Mezmur 148: 

13: Tek erişilemez ad [eski YDÇ]; Yoel 3: 5 (2: 32); Elçilerin İşleri 2:21, Rom 10:13; Mal 3:16; 

Vahiy 11:18’a göre kaydeden isim).  

 

6. Şimdi sonunda: Lütfen olun ve İouo ve İsa'ya emredilmeye devam edin. Tekrar aşık olan herkes için 

sürekli dua ve duaları ve ricaları asla unutmayın! İouo, bugünün bu son günlerinde çok görmek 

istediği inancı görebilsin (Luka 18:8)!  
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Vahiy 13:8 

Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzu'nun yaşam kitabına adı yazılmamış 
olan herkes ona tapacak. 

 

Vahiy 21:27 

Oraya murdar hiçbir şey, iğrenç ve aldatıcı işler yapan hiç kimse asla girmeyecek; yalnız adları 
Kuzu'nun yaşam kitabında yazılı olanlar girecek. 

 

Vahiy 7:1-4 

Bundan sonra yeryüzünün dört köşesinde duran dört melek gördüm. Bunlar karaya, denize ya da 
herhangi bir ağaç üzerine esmesin diye, yeryüzünün dört rüzgarını tutuyorlardı. Sonra gündoğusundan 
yükselen başka bir melek gördüm. Yaşayan Tanrı'nın mührünü taşıyordu. Karaya, denize zarar vermek 
için yetki verilen dört meleğe yüksek sesle bağırdı: "Biz Tanrımız'ın kullarını alınlarından 
mühürleyene dek karaya, denize ya da ağaçlara zarar vermeyin!" Mühürlenmiş olanların sayısını 
işittim. İsrailoğulları'nın bütün oymaklarından 144 000 kişi mühürlenmişti: 

 

Vahiy 14:17-20 

Gökteki tapınaktan başka bir melek çıktı. Onun da keskin bir orağı vardı. Ateş üzerinde yetkili olan 
başka bir melek de sunaktan çıkıp geldi. Keskin orağı olana yüksek sesle, "Keskin orağını uzat!" dedi. 
"Yerin asmasının salkımlarını topla. Çünkü üzümleri olgunlaştı." Bunun üzerine melek orağını yerin 
üzerine salladı. Yerin asmasının ürününü toplayıp Tanrı öfkesinin büyük masarasına attı. Kentin 
dışında çiğnenen masaradan kan aktı. Kan, 1 600 ok atımı kadar yayılıp atların gemlerine dek 
yükseldi. 

 

Vahiy 14:14-16 

Sonra beyaz bir bulut gördüm. Bulutun üzerinde "insanoğluna benzer biri" oturuyordu. Başında altın 
bir taç, elinde keskin bir orak vardı. Tapınaktan çıkan başka bir melek bulutun üzerinde oturana 
yüksek sesle bağırdı: "Orağını uzat ve biç! Biçme saati geldi. Çünkü yerin ekini olgunlaşmış 
bulunuyor." Bulutun üzerinde oturan, orağını yerin üzerine salladı, yerin ekini biçildi. 

 

Vahiy 2:10 

Çekmek üzere olduğun sıkıntılardan korkma! Bak, denenesiniz diye İblis içinizden bazılarını yakında 
zindana atacak. On gün sıkıntı çekeceksiniz. Ölüm pahasına da olsa sadık kal, sana yaşam tacını 
vereceğim. 

 

Yakub‘un 1:12 

Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab'bin kendisini sevenlere 
vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. 
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Hezekiel 9:4 

"Yeruşalim Kenti'nin içinden geç, orada yapılan iğrenç şeylerden ötürü dövünüp ağlayanların 
alınlarına işaret koy" dedi. 

 

Matta 25:31-33 

"İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 
Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, insanları 
birbirinden ayıracak. Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. 

 

İşaya 61:1,2 

Egemen İouo'nun Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği 
ezik olanların yaralarını sarmak için, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda bulunanlara 
kurtulacaklarını, İouo'nun lütuf yılını, Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek, Yas tutanların hepsini 
avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak -Kül yerine çelenk, Yas yerine sevinç yağı, 
Çaresizlik ruhu yerine Onlara övgü giysisini vermek- için İouo beni gönderdi. Öyle ki, İouo'nun 
görkemini yansıtmak için, Onlara " İouo'nun diktiği doğruluk ağaçları" densin.  
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

Habakkuk 2:3 

Bu olayların zamanı gelmedi henüz. Sonun belirtileridir bunlar ve yalan değildir. Gecikiyormuş gibi 
görünse de bekle olacakları, Kesinlikle olacak, gecikmeyecek. 

 

Vahiy 16:16 

Üç kötü ruh, kralları İbranice Armagedon denilen yere topladılar. 

 

Vahiy 22:17 

Ruh ve Gelin, "Gel!" diyorlar. İşiten, "Gel!" desin. Susayan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan 
karşılıksız alsın. 

 

Matta 22:14 

"Çünkü çağrılanlar çok, ama seçilenler azdır." 

 

Romalılara 2:14,15 

Kutsal Yasa'dan yoksun uluslar Yasa'nın gereklerini kendiliklerinden yaptıkça, Yasa'dan habersiz 
olsalar bile kendi yasalarını koymuş olurlar. Böylelikle Kutsal Yasa'nın gerektirdiklerinin yüreklerinde 
yazılı olduğunu gösterirler. Vicdanları buna tanıklık eder. Düşünceleriyse onları ya suçlar ya da 
savunur. 
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Yuhanna 17:6,12 

"Dünyadan bana verdiğin insanlara senin adını açıkladım. Onlar senindiler, bana verdin ve senin 
sözüne uydular. […]Kendileriyle birlikte olduğum sürece, bana verdiğin kendi adınla onları esirgeyip 
korudum. Kutsal Yazı yerine gelsin diye, mahva giden adamdan başka içlerinden hiçbiri mahvolmadı. 

 

Vahiy 2:26 (28) 

Ben Babam'dan nasıl yetki aldımsa, galip gelene, yaptığım işleri sonuna dek sürdürene ulusların 
üzerinde yetki vereceğim. Demir çomakla güdecek onları, Çömlek gibi kırıp parçalayacaktır. Galip 
gelene sabah yıldızını da vereceğim. 

 

Vahiy 22:16 

Bunun için tövbe et! Yoksa yanına tez gelir, ağzımdaki kılıçla onlara karşı savaşırım. 

 

Matta 7:16,20 

Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanabilir 
mi? […] Böylece sahte peygamberleri meyvelerinden tanıyacaksınız. 

 

Özdeyiş 15:1 

Yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, Oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. 

 

Özdeyiş 25:15   

Sabırla bir hükümdar bile ikna edilir, Tatlı dil en güçlü direnci kırar. 

 

Matta 21:9 

Önden giden ve arkadan gelen kalabalıklar şöyle bağırıyorlardı: "Davut Oğlu'na hozana! İouo'nun 
adıyla gelene övgüler olsun, En yücelerde hozana!"  
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

Mezmur 118:26 

Kutsansın İouo’nun adıyla gelen! Kutsuyoruz sizi İouo’nun evinden. [İouo ile kendi düzeltme] 

 

Sayım 22:7 

Moav ve Midyan ileri gelenleri falcılık ücretini alıp gittiler. Balam'a varınca Balak'ın bildirisini ona 
ilettiler. 
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Sayım 31:16 

"Bu kadınlar Balam'ın verdiği öğüde uyarak Peor olayında İsrailliler'in İouo’ya ihanet etmesine neden 
oldular. Bu yüzden İouo’nun topluluğu arasında ölümcül hastalık başgösterdi.  
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

1Korintoslulara 2:16 

"Rab'bin düşüncesini kim bildi ki, O'na öğüt verebilsin?" Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz. 

 

Vahiy 2:2 

`Yaptıklarını, çalışkanlığını, sabrını biliyorum. Kötü kişilere katlanamadığını da biliyorum. Elçi 
olmadıkları halde kendilerini elçi diye tanıtanları sınadın ve onları yalancı buldun. 

 

1Korintoslulara 4:8 

Zaten tok ve zenginsiniz! Biz olmadan krallar olmuşsunuz! Keşke gerçekten krallar olsaydınız da, biz 
de sizinle birlikte krallık etseydik! 

 

Vahiy 4:9 (10) 

Yaratıklar tahtta oturanı, sonsuzluklar boyunca yaşayanı yüceltip ona saygı ve şükran sundukça, yirmi 
dört ihtiyar tahtta oturanın, sonsuzluklar boyunca yaşayanın önünde yere kapanarak O'na tapınıyorlar. 
Taçlarını tahtın önüne koyarak şöyle diyorlar: "Iouo Tanrımız! Yüceliği, saygıyı, gücü almaya 
layıksın. Çünkü her şeyi sen yarattın; Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu." 
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

Koloselilere 2:2 (3) 

Yüreklerinin cesaret bulmasını, sevgide birleşmelerini dilerim. Öyle ki, anlayışın verdiği tam 
güvenliğin bütün zenginliğine kavuşsunlar ve Tanrı'nın sırrını, yani bilginin ve bilgeliğin bütün 
hazinelerinin saklı olduğu Mesih'i tanısınlar. 

 

İşaya 61:1,2 

Egemen İouo'nun Ruhu üzerimdedir. Çünkü O beni yoksullara müjde iletmek için meshetti. Yüreği 
ezik olanların yaralarını sarmak için, Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, Zindanlarda bulunanlara 
kurtulacaklarını, İouo'nun lütuf yılını, Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek, Yas tutanların hepsini 
avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak -Kül yerine çelenk, Yas yerine sevinç yağı, 
Çaresizlik ruhu yerine Onlara övgü giysisini vermek- için İouo beni gönderdi. Öyle ki, İouo'nun 
görkemini yansıtmak için, Onlara " İouo'nun diktiği doğruluk ağaçları" densin.  
[İouo ile kendi düzeltme] 
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Vahiy 18:23 

Artık sende hiç kandil ışığı parlamayacak. Sende artık gelin güvey sesi duyulmayacak. Senin 
tüccarların dünyanın büyükleriydi. Bütün uluslar senin büyücülüğünle yoldan sapmıştı. 

 

Vahiy 3:10 

Sözüme uyarak sabırla dayandın. Ben de yeryüzünde yaşayanları denemek için bütün dünyanın 
üzerine gelecek olan denenme saatinden seni esirgeyeceğim. 

 

3Yuhanna 13,14 

Sana yazacak çok şeyim var, ama mürekkeple, kalemle yazmak istemiyorum. Yakında seni görmek 
umudundayım, o zaman yüz yüze konuşuruz. Esen kal! Arkadaşlar sana selam ederler. Sen de oradaki 
arkadaşlara adlı adınca selam söyle. 

 

1Timoteosa 1:5 

Bu buyruğun amacı, pak yürekten, temiz vicdandan, içten imandan doğan sevgiyi uyandırmaktır. 

 

1Yuhanna 4:8,16 

Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. […]  
Tanrı'nın bize olan sevgisini tanıdık ve buna inandık. Tanrı sevgidir. Sevgide yaşayan Tanrı'da yaşar, 
Tanrı da onda yaşar. 

 

Yeremya 23:27 

Ataları nasıl Baal yüzünden adımı unuttuysa, onlar da birbirlerine düşlerini anlatarak halkıma adımı 
unutturmayı tasarlıyorlar. 

 

Luka 22:28-30 

Denendiğim zamanlar benimle birlikte dayanmış olanlar sizlersiniz. Babam bana nasıl bir egemenlik 
verdiyse, ben de size bir egemenlik veriyorum. Öyle ki, egemenliğimde benim soframda yiyip içesiniz 
ve tahtta oturarak İsrail'in on iki oymağını yargılayasınız. 

 

Çıkış 23:21 

Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, başkaldırmayın. Çünkü beni temsil ettiği için başkaldırınızı 
bağışlamaz. 

 

Hoşea 2:18 
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Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla, Toprakta yaşayan canlılarla, Halkım için o gün antlaşma 
yapacağım; Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, Güvenlik içinde yatıracağım onları. 

Luka 12:36 

Düğün şenliğinden dönecek olan efendilerinin gelip kapıyı çaldığı an kapıyı açmak için hazır bekleyen 
köleler gibi olun. 

 

Mezmur 148:13 

İouo'nun adına övgüler sunsunlar, Çünkü yalnız O'nun adı yücedir. O'nun yüceliği yerin göğün 
üstündedir. 
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

Yoel 3:5 (2:32) 

O zaman İouo'ya yakaran herkes kurtulacak. İouo'nun dediği gibi, Siyon Dağı'nda ve Yeruşalim'de 
kurtulup Sağ kalanlar arasında İouo'nun çağıracağı kimseler olacak." 
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

Elcilerin Isleri 2:21 

O zaman İouo'ya yakaran herkes kurtulacak.' 
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

Romalilar 10:13 

"İouo'ya yakaran herkes kurtulacak." 
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

Malaki 3:16 

Bunun üzerine İouo'dan korkanlar birbirleriyle konuştular. İouo dediklerine kulak verip duydu. 
İouo'dan korkup adını sayanlar için O'nun önünde bir anma kitabı yazıldı. 
[İouo ile kendi düzeltme] 

 

Vahiy 11:18 

Uluslar gazaba gelmişlerdi. Şimdiyse senin gazabın üzerlerine geldi. Ölüleri yargılamak, Kulların olan 
peygamberleri, kutsalları, Küçük olsun büyük olsun, Senin adından korkanları ödüllendirmek Ve 
yeryüzünü mahvedenleri mahvetmek zamanı da geldi." 

 

Luka 18:8 

Size şunu söyleyeyim, onların hakkını tez alacaktır. Ama İnsanoğlu geldiği zaman acaba yeryüzünde 
iman bulacak mı?" 


