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Allah [YAHOVA]
İsrail’i Yahudilere Verdi
Filistin Yok
yazan: Ari Yashar
Allah [YAHOVA] İsrail’i Yahudilere
vaat etti — Ürdün’de yaşayan, yakın zamanda Facebook sayfasında “Filistin”in
aslında var olmadığını duyurmuş olan
Müslüman alim Şeyh Ahmad Adwan
öyle diyor.
Blog yazarı Elder of Ziyon bu Cumartesi Adwan’ın Kuran’dan alıntı olan, Allah’ın [YAHOVA’NIN] İsrail’i Kıyamet
Günü’ne dek Yahudilere emanet ettiğini
(Sure 5, Ayet 21), and that Jews are the
inheritors of Israel (Sura 26 Verse 59). ve
Yahudilerin İsrail’in mirasçıları olduğunu
(Sure 26, Ayet 59) belirttiği sözleri üzerine
haber yapan Arap kaynakları tercüme etti.
Adwan, “Kuran’ı çarpıtanlara diyorum
ki..., Allah [YAHOVA] ona çoktan “Kutsal Toprak” adını vermiş ve orayı Kıyamet Günü’ne dek İsrail’in Çocukları’na
miras bırakmışken Filistin adını nereden
çıkardınız, sizi yalancılar, sizi lanetliler…
Kuran’da ‘Filistin’ diye bir şey yok,” sözlerini sarf etti. Adwan, “İsrail Toprakları
üzerindeki talebiniz sahtedir ve Kuran’a,
Yahudilere ve onların topraklarına karşı
bir saldırıdır. Bu yüzden başarılı olamayacaksınız, Allah [YAHOVA] sizi başarısızlığa uğratacak ve aşağılayacak, çünkü on-

ları (Yahudileri) koruyacak kişi Allah’tır
[YAHOVA’DIR]” diye uyarıda bulunuyor.
Şeyh “Filistinliler” için daha da sert
sözcükler kullanıyor; çocukları, yaşlıları
ve kadınları Yahudileri onları hedef almakla haksız yere suçlayabilmek amacıyla
insan kalkan olarak kullandıkları için onlara “çocuk, ihtiyar ve kadın katilleri” diyor. 1970’lerde birebir aynı taktiğin “Filistinliler” tarafından Ürdün ordusuna karşı
kullanıldığını gördüğünü söylüyor.
Adwan, “Bu onların huyu ve adetidir,
onların şeytaniliği, onların çocuklarına
karşı taş kalpli oluşu, kamunun desteğini
almak için insanlara yalan söyleyişidir,”
sözlerini sarf etti.
Adwan daha önce Yahudi insanlarına
verdiği desteğin “onların toprakları üzerindeki egemenliklerini kabul edişinden
ve O’nun (Allah’ın [YAHOVA’NIN]) ‘İnsanlar (diğer bir deyişle, İsrail’in Çocukları) Allah’ın [YAHOVA’NIN] size atadığı
Kutsal Topraklar’a girin’ (Sure 5, Ayet 21)
dediği gibi, bunu birçok yerde söyleyen
ve tekrar tekrar vurgulayan Kuran’a olan
inancından” geldiğini söylemişti.
Adwan’a göre Yahudiler barışçıl insanlar. Adwan, “onlara saldırıldığı takdirde,
kendilerini saldıranlara en az zarar verecek şekilde savunurlar Allah’ın [YAHOVA’NIN] dünyanın geri kalanı varken
-- yani diğer insanlar ve Cinler (ruhani
varlıklar -- Kıyamet Günü’ne dek onları seçmiş olması, onlar için bir şereftir...
Allah [YAHOVA] onları seçtiğinde, bunu
kibarlıktan yapmadı ve diğer insanlara
haksızlık etmedi; sebep yalnızca onların
(Yahudilerin) bunu hak etmesiydi.”
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Kuran Bile İsrail’in
Yahudilere Ait
Olduğunu İddia Ediyor
by Tova Dvorin
Orta Doğu İlişkileri profesörü Nissim Dana Pazartesi günü Arutz Sheva’yla
yakında raflarda göreceğimiz kitabı Bu
Topraklar Kime Ait?: Kuran’la İlgili Yeni
Kavrayışlar hakkında konuştu ve İslam’ın
kesinlikle İsrail Toprakları üzerinde kendi
standartlarıyla bile bir iddiada bulunmadığını ortaya koydu.
Profesör Bialik Enstitüsü ve Ariel Üniversitesi tarafından yayımlanan yeni kitabını açıkladı ve ortalama Müslümanların,
hatta bazı Müslüman dini liderlerin bile
bilmediği Kuran’la ilgili yeni yorumları ortaya koydu.
Dana Şeyh Yusuf Al Qaradawi gibi en
üst düzeydeki Müslüman figürlerin Yahudi halkını hakları olan topraklarından
ayırma ve Müslümanların İsrail Toprakları
üzerinde kutsal bir hakka sahip olduğunu
iddia etme yönünde sert bir kampanyaya
başladıklarından dem vuruyor.
Bununla birlikte, Profesör Dana Al Qaradawi’nin Kuran’ın kendisine karşı çıkma
çabalarını gözlemledi. Profesörün sözlerine göre İsrail sözcüğü Kuran’da sekiz kez
geçiyor ve bunların birinde bile Araplara
ya da Müslümanlara ait olduğundan bahsedilmiyor. Profesör Dana, “Ne zaman
İsrail Toprakları’na ve kime ait olduğuna
(devamı 2. sayfada)

FİLİSTİN YOK
(1. sayfanın devamıdır)
dair atıfta bulunulsa, Kuran her seferinde
Yahudileri işaret ediyor,” açıklamasında
bulundu.
Dana YAHOVA’nın kendisinin İsrail
Toprakları’nı kendilerini zayıf gören bir
ulus olan Yahudilere miras bıraktığından
ve onları iyiliklerle kutsadığından dem vuran Kuran 7:7’ye dikkat çekiyor. Dana’ya
göre bu “zayıflık” Tevrat’taki, Bamidbar’daki Casuslar’la (Rakamlar) ilgili, İsrail’in
temsilcilerinin korkudan topraklara adım
atmakta tereddüt ettiği olaya atıfta bulunuyor.

İsrail Toprakları’nın sahibinin en başta Yahudiler olması düşünüldüğüne, ama
YAHOVA’nın ittifakını Müslümanlardan
yana kullandığına dair sava gelince, Dana
Kuran’da böyle bir beyan için hiçbir kaynak bulunmadığını vurguluyor. Profesör
sözlerine, İslam kutsal kitabının beşinci
bölümünde bir kaynağın, Muhammed’in
ölüm döşeğinde İsrail Toprakları’na dönmenin her bakımdan imkansız olduğunu,
çünkü YAHOVA’nın Musa’nın ağzına, İsrail Toprakları’nın Yahudilere ait olduğu
sözünü yerleştirdiğini söylediğini ekliyor.
Dana bu savını, Kuran açısından İsrail
sınırlarının Yahudiler için nerede olduğunu belirleme teşebbüsünde bulunan ve İs-

lam’a göre Yahudilerin Nil ve Fırat arasındaki toprakların sahibi olduğunu saptayan,
en büyük ve tanınmış Kuran yorumcularından birinden aldığı kanıtla destekliyor.
Dana kitabını yazmanın on yıldan fazla
sürdüğünü ve kitabın Arapça konuşan, dili
ve kaynaklarını iyi bilen öğrencilerin yardımıyla derlendiğini belirtiyor. Dana’nın
gözlemlerine göre Müslümanların çoğu
Kuran hakkında derinlemesine bilgiye sahip değil ve bu yüzden onların Yahudiler
ve İsrail Toprakları’yla ilgili inançlarının
çoğu, liderlerine bağlı.
http://www.israelnationalnews.com

Papa Benedict
(nam-ı diğer Joseph Ratzinger):

KATİL

“JOSEPH RATZINGER’IN KÜÇÜK
BİR KIZI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ GÖRDÜM”:
1987’DE YAPILAN KURBAN TÖRENİNE
GÖRGÜ TANIKLIĞI EDEN KİŞİ, HOLLANDALI TOOS NIJENHIUS’UN HİKAYESİNİ DOĞRULUYOR
Uluslararası Kilise ve Devlet Suçları
Mahkemesi (ITCCS)’nin Küresel Medya
Danışmanlığı ve Merkez Direktörlüğü,
Brüksel
Bir sonraki Genel Hukuk davası duyurulunca Vatikan’ın suçluluğuna dair
yeni kanıtlar İtalyan politikacıları Papa
Francis’le yüzleşmeye itti -- Papalık
ITCCS’ye karşı küresel “kara operasyonlar”la misilleme yapıyor
28 Ekim Pazartesi, 2013
Bu ay İtalyan politikacılar papalığa karşı, aranan bir kaçak olan ve görevden alınmış Papa Benedict’i, yani Joseph Ratzinger’ı
adaletten saklamaları gerekçesiyle açılan
genel hukuk davasında ITCCS’yle iş birliği
yapmaya karar verince yine bir Papa’nın cezai hüküm giymesi söz konusu oldu.
Bu konuda fikir birliğine varılmasını sağlayan şey, yeni bir görgü tanığının
Ratzinger’ın Ağustos 1987’de Hollanda’da
yapılan bir çocuk kurbanı ritüeline katıldığını doğrulaması oldu.
Çocuklara işkence yapılmasını ve çocukların öldürülmesini kapsayan tarikat

ritüellerine düzenli olarak katılan tanık,
“Joseph Ratzinger’ın 1987 sonbaharında,
bir Fransız şatosunda küçük bir kızı öldürdüğünü gördüm,” sözlerini sarf etti.
“Çirkin ve korkunçtu, hem tek bir kere
de olmadı. Ratzinger ritüellere sık sık katılırdı. O, Alfrink (Hollandalı Katolik Kardinal) ve Prens Bernhard (Bilderberger’in
kurucusu) ritüellerde yer alan en önde gelen isimlerden bazılarıydı.”
Bu yeni tanık, 8 Mayıs’ta Ratzinger,
Alfrink ve Bernhard’ın taraf olduğu benzer suçlarla ilgili görgü tanıklığıyla kamu
önüne çıkan Hollandalı Toos Nijenhuis’in
hikayesini doğruluyor. (Bkz: http://youtu.
be/-A1oEgi20c)
Joseph Ratzinger geçen yıl 11 Şubat
ayında görevinden tarihi bir biçimde istifa edişinden kısa bir süre sonra 25 Şubat
2013’te, Brüksel merkezli Uluslararası Genel Hukuk Adalet Mahkemesi karşısında
İnsalığa Karşı Suçlar’dan hüküm giydi ve
kendisine karşı küresel çapta halk tarafından tutuklanabilmesini sağlayan bir duyuru yayınlandı. O zamandan bu yana hali
hazırda papa olan Papa Francis’in iradesiyle Vatikan Şehri’nde gizlenerek tutuklanmaktan kaçıyor.
Vatikan’ın çocuk cinayetlerine suç ortağı olduğunu gösteren bu yeni kanıtların su
yüzüne çıkması, bir grup İtalyan politikacıyı ITCCS’yle işbirliği yaparak Ratzinger’a

2

yardım/yataklık etmekten ve savaş suçlarında yer almaktan Papa Francis, nam-ı
diğer Jorge Bergoglio aleyhinde açılan bir
genel hukuk davasıyla papalığın karşısına
çıkmaya itti. Politikacılar 22 Eylül’den bu
yana ITCCS temsilcileriyle kapalı görüşmeler yapıyor.
Politikacılardan birinin basın sözcüsü,
“Ülkemizin Vatikan’la imzaladığı Lateran
Antlaşması’nı feshetmek olmasa da, yeniden gözden geçirmek yönünde çabalarımız
var. Vatikan’ın çocuk tecavüzcülerine yardım ve yataklık etmesi, uluslararası kanunlar altında Ulusaşırı Suç Örgütü tanımına
kesinlikle uyuyor,” beyanında bulundu.
Bu yeni iddiaların su yüzüne çıktığı
7 Ekim haftası devam ederken, Vatikan
bunlara cevaben Avrupa’daki, kilisenin
tarikat ritüeli adı altında işlenen cinayetlerdeki rolünü belgeleme faaliyetinde
bulunan ITCCS gruplarına karşı bir dizi
saldırı başlattı.
O hafta boyunca paralı casuslar Hollanda ve İrlanda’daki ITCCS işlerini sabote ettiler ve 14 Ekim’de ITCCS’nin ana web sitesi
aynı sabotajcılar tarafından çökertildi.
Roma’daki siyasi kaynaklar bu saldırıların parasının “Kutsal İttifak” ya da Varlık adıyla bilinen Vatikan casusluk ajansı
ofisi ve ona bağlı çalışan “kirli operasyonlar” bürosu, 1913’te Roma’da kurulan Sodalitium Pianum tarafından ödendiğini

ve yine aynı kişilerin saldırıları koordine
ettiğini ortaya koydu. Kaynaklar aynı zamanda Hollanda Papalık Elçisi Başpiskopos Andre Dupuy’un ajanlarının da işe
karıştığını gösteriyor; Andre Dupuy sabotajcıların ikisiyle, “Mel ve Richard Ve” ile
ve kendisi de İrlanda’daki ITCCS işlerine
müdahele etmek için rüşvet vermiş olan
Dublin Başpiskoposu Diarmuid Martin’le
doğrudan temasa geçmiş.
ITCCS Saha Sekreteri Kevin Annett
bugün New York City’den, “Vatikan belli
ki paniğe kapılıyor. Bu iyiye alamet,” yorumunu yaptı.
“Siyasi medcezir yine kilisenin aleyhine döndü ve cüppeli çocuk katillerinin
Lateran Antlaşması’nın arkasına saklanması artık mümkün değil. Kilise hiyerarşisi son çabalarıyla, dikkatleri kendi suç
niteliğindeki kabahatlerinden uzaklaştırmak için her zamanki yalan ve yanlış bilgi
verme metotlarına başvuruyor. “
Brüksel’deki ITCCS Merkez Direktörlüğü bu büyük gelişmeye ve işlerine
yapılan yeni saldırılara cevaben bugün
dünya basınına ve yirmi altı ülkedeki
ortaklarına aşağıdaki duyuruda bulunmuştur:
1. Ağımız Kasım ayında Vatikan’ın
laik gücünü lağvetme kampanyamızın
yeni bir evresini duyurma amacıyla Roma’da İtalyan politikacılarıyla küresel bir
basın toplantısı yapacaktır. Bu kampanya halihazırda papa olan Papa Francis’e
ve çalışanlarına, İnsanlığa karşı Suçlar’a
ve tarikat ritüeli cinayetlerine suç ortaklığı etmeleri gerekçesiyle açılan genel
hukuk davasını içerecektir.
2. Bu çabaları koruma amacıyla, ana
web sitemiz www.itccs.org yeniden yürürlüğe girmiş ve yeni güvenlik özellikleriyle korunmaya başlanmıştır. Buna
ek olarak, bundan böyle bütün ITCCS
bölümleri, bütün üyelerin imzalayacağı
ve uyacağına yemin edeceği resmi bir
Sözleşme altında çalışacaktır. Bu Sözleşme’nin bir kopyası itccs.org sitesinde
yayınlanacak ve bütün bölümlerimize
iletilecektir.
3. Bilgi amaçlıdır: www.itccs.tv adresindeki eski televizyon sitemiz “Mel
ve Richard Ve” takma adlarıyla tanınan,
yaptığımız işleri ve Saha Sekreterimiz
Kevin Annett’in saygıdeğer adını karalama amacıyla ITCCS’yi kasten hedef alan
paralı casuslar tarafından çökertilmiş ve

ele geçirilmiştir. “Mel ve Richard Ve” de,
itccs.tv sitesi de ITCCS’yle herhangi bir
ortaklık içinde değildir ve ITCCS’yi hiçbir şekilde temsil etmemektedir.
5. Jose Bergoglio (takma adı, Papa
Francis) ve diğer Vatikan yetkilileri şu
anda çocuk kaçakçılığı, çocuklara işkence yapma ve çocukları öldürme gibi
çirkin suçlardan ötürü kriminal soruşturma altındadır. Herkesin Bergoglio ve
casuslarına yardım etmekten kaçınmasını tavsiye ediyoruz; bundan kaçınmayan kişiler Papalık Mahkemesi ve Roma
Ruhani Lideri’nin ofisinden doğan, kanıtlanmış bir kriminal komploya karışma suçundan jürisiz mahkumiyetle yüz
yüze gelecektir.
www.itccs.org

İncil Vatikan’ın
Sonunu Anlatıyor
Bugün yarın, dünya bu şeytani, kötücül cadılar meclisine öyle öfkelenecek ki,
onu yakıp kül edecek. Bu, İncil’in Esinleme kitabının 17:1-18 ve 18:1-13 bölümlerindeki bir kehanettir.
“Yedi tası [içinde gazap olan] alan
yedi melekten biri gelip benimle konuştu: “Gel!” dedi. “Sana engin suların kenarında oturan büyük fahişenin [Katolik
Kilisesi İmparatorluğu’nun başı olan Vatikan] çarptırılacağı cezayı göstereyim.
Dünya kralları onunla fuhuş [günah]
yaptılar. Yeryüzünde yaşayanlar onun
fuhuşunun [günahlarının] şarabıyla sarhoş oldular. Bundan sonra melek beni
Ruh’un yönetiminde çöle götürdü. Orada yedi başlı, on boynuzlu, üzeri küfür
niteliğinde adlarla kaplı kırmızı bir canavarın üzerine oturmuş bir kadın [fahişe, cadı meclisi] gördüm... Gördüğün
on boynuz henüz egemenlik sürmemiş
on kraldır [Avrupa birleşimi]; canavarla [tek-dünya devleti, yeni dünya düzeni, Deccal] birlikte bir saat egemenlik
sürmek üzere yetki alacaklar. Düşünce
birliği içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler.
Kuzu’ya karşı savaşacaklar, ama Kuzu
onları yenecek. Çünkü Kuzu, rablerin
Rabbi, kralların Kralı’dır. Onunla birlikte olanlar çağrılmış, seçilmiş ve O’na
sadık kalmış olanlardır. Bundan sonra
melek bana, “Şu gördüğün sular -- fahişenin kenarında oturduğu sular - halk-
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lar, toplumlar, uluslar ve dillerdir” [bütün dünya] dedi. Gördüğün canavarla
on boynuz fahişeden nefret edecek, onu
perişan edip çıplak bırakacaklar. Etini
yiyip kendisini ateşte yakacaklar. Çünkü
Yahova amacını gerçekleştirme isteğini onların yüreğine koymuştur. Öyle ki
Yahova’nın sözleri yerine gelinceye dek
krallıklarını canavara devretmekte sözbirliği edecekler. Gördüğün kadın dünya
kralları üzerinde egemenlik süren büyük
kenttir.” (Esinleme 17:1-3, 12-18)
“Bundan sonra büyük yetkiye sahip
başka bir meleğin gökten indiğini gördüm. Yeryüzü onun görkemiyle aydınlandı. Melek gür bir sesle bağırdı: “Yıkıldı! Büyük Babil yıkıldı! [Bu, Katolik cadı
meclisi imparatorluğunun, Vatikan’ın
sonudur]... Bu nedenle başına gelecek
belalar -- ölüm, yas ve kıtlık -- bir gün
içinde gelecek. Ateş onu yiyip bitirecek.
Çünkü onu yargılayan Rab İsa güçlüdür. Kendisiyle fuhuş yapan ve sefahatte yaşayan [onlar aynı cinsten evlilikler,
eşcinsellik, sübyancılık ve cinayet gibi
günahlar işlemiştir] dünya kralları onu
yakan ateşin dumanını görünce onun
için ağlayıp dövünecekler. Çektiği ıstıraptan dehşete düşecek, uzakta durup,
‘Vay başına koca kent [Roma], Vay başına güçlü kent Babil, bir saat içinde cezanı buldun,’ diyecekler. Dünya tüccarları
onun için ağlayıp yas tutuyor. Çünkü
mallarını satın alacak kimse yok artık.
Altını, gümüşü, değerli taşları, incileri,
ince keteni, ipeği, mor ve kırmızı kumaşları, her çeşit kokulu ağacı, fildişinden yapılmış her çeşit eşyayı, en pahalı
ağaçlardan, tunç, demir ve mermerden
yapılmış her çeşit malı, tarçın ve kakule,
buhur, güzel kokulu yağ, günnük, şarap,
zeytinyağı, ince un ve buğdayı, sığırları,
koyunları, atları, arabaları ve köleleri,
insanların canını satın alacak kimse yok
artık. (Esinleme 18:1-2, 8-13). O dünyaya aynı cinsten evlilikler, çocuk tacizi,
eşcinsellik, savaşlar ve cinayetlerin hepsi
gibi günahlar getirdi. O, yeryüzündeki
bütün iğrençliklerin anasıdır”(Esinleme
17:5). Onlar YAHOVA’nın seçilmiş kişilerinin milyonlarcasını ve bundan başka
milyonlarca insanı öldürdüler, milyonlarca çocuğa sübyancılık yaptılar ve milyonlarca çocuğu öldürdüler.
Bütün bunlar İsa tekrar dünyaya gel(devamı 4. sayfada)

(3. sayfanın devamıdır)
meden önceki son günlerin alametidir.1
Bu yüzden, bu duayı ederek günahlarınızdan tövbe edin:
YAHOVA’m, günahkar ruhuma
merhamet et.2 İSA MESİH’in yaşayan
YAHOVA’nın yaşayan OĞLU olduğuna inanıyorum.3 O’nun çarmıhta
öldüğüne ve bütün eski günahların
affedilmesi için değerli kanını döktüğüne inanıyorum.4 YAHOVA’nın
İSA’yı KUTSAL RUH’un gücüyle ölüyken dirilttiğine5 ve İSA’nın şu anda
YAHOVA’nın sağ kolu olarak yanı
başında oturduğuna, günah itirafımı
ve bu duayı dinlediğine inanıyorum.6
Kalbimin kapısını açıyorum ve SENİ
kalbime davet ediyorum, İSA.7 Kalvari’deki çarmıhta benim yerime döktüğün değerli kanla bütün pis günahlarımı yıkayıp temizle.8 Beni geri çevirmeyeceksin, İSA; günahlarımı affedecek, ruhumu kurtaracaksın. Bunu
biliyorum, çünkü SENİN SÖZÜN
İncil öyle diyor.9 SENİN SÖZÜN kimseyi geri çevirmeyeceğini söylüyor
ve buna ben de dahilim.10 O yüzden,
SENİN beni duyduğunu, SENİN bana
cevap verdiğini ve kurtarıldığımı biliyorum.11 Ve ruhumu kurtardığın için
SANA teşekkür ediyorum, İSA; minnetimi SENİN buyurduklarını yapa-

rak ve daha fazla günah işlemeyerek
göstereceğim.12
Kurtarılıştan sonra, İSA tamamen
suya batırılmayı ve BABA, OĞUL ve
KUTSAL RUH adına vaftiz edilmeyi
söyledi.13 İncil’in Kral James Versiyonunu [the English King James Version]
özenle okuyup anlayın ve söylediklerini
yapın.14
İncil’in yeni versiyonlarından, NIV,
NKJV gibi, orijinal yazılardan tercüme
edilmemiş olanlar mevcuttur. Romalılar 13:1-4 orijinal yazılarda şunu söylemektedir: “Herkes, altında bulunduğu
yönetime bağlı olsun. Çünkü Yahova’dan
olmayan yönetim yoktur. Var olanlar
Yahova tarafından kurulmuştur [Yahova’nın yeryüzündeki güçleri, İncil’i vaaz
edenlerdir]. Bu nedenle, yönetime karşı
direnen, Yahova’nın düzenlediğine karşı gelmiş olur. Karşı gelenler yargılanır.
İyilik yapanlar değil, kötülük yapanlar
yöneticilerden korkmalıdır. Yönetimden
korkmamak ister misin? İyi olanı yap,
yönetimin övgüsünü kazanırsın. Çünkü
yönetim, senin iyiliğin için Yahova’nın
hizmetindedir. [LAİK DEVLET YA DA
DEVLET KURUMLARI ÖYLE DEĞİLDİR!!!! İnciller onların Şeytan’dan geldiğini söylemektedir.]”
Yahova diğer insanlara kurtarılışınızı anlatmanızı istiyor. Vaiz Tony Ala-

mo’nun İncil literatürünün dağıtıcılarından biri olabilirsiniz. Size literatürü
ücretsiz göndereceğiz. Daha fazla bilgi
almak için bize telefon edebilir ya da
e-posta gönderebilirsiniz. Bu mesajı başka biriyle paylaşın.
İsa’nın buyurduğu gibi, dünyanın
kurtarılmasını istiyorsanız YAHOVA’nın
ondalık vergi ve bağışlarını çalmayın.
YAHOVA, “Bir insan YAHOVA’yı soyar
mı? Ama siz BENİ soydunuz. Ama sonra,
SENİ nasıl soyduk, dediniz. Ondalık vergi ve bağışlarla. Başınızda bir lanet var:
çünkü BENİ, hatta bütün bu ulusu [ve
bütün dünyayı] soydunuz. Bütün ondalık
vergilerinizi[ondalık vergisi, brüt gelirinizin %10’udur] ambara getirin, böylece BENİM evimde et [manevi yemek]
olsun [ruhsal kurtarılsın], ve BANA bu
vesile ile hemen kanıtlayın, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI, size
Cennet’in pencerelerini açmazsam ve
sizi kutsamazsam, onu almaya yerinizin
olmayacağını görün. Ve yok ediciyi sizin
için cezalandıracağım, o da toprağınızdaki meyveleri yok etmeyecek; asmanız da
tarlada zamanından önce meyve vermeyecek, dedi CENNET ORDULARININ
YAHOVA’SI. Ve bütün uluslar size kutsanmış diyecek: çünkü sizinki harikulade
bir diyar olacak, dedi CENNET ORDULARININ YAHOVA’SI” (Malaki 3:8-12).

1 Dan. 2:27-45, böl. 7, Matta 24:3-14, Esin. böl. 13 2 Mezm. 51:5, Rom. 3:10-12, 23 3 Matta 26:63-64, 27:54, Luka 1:30-33, Yuh. 9:35-37, Rom. 1:3-4 4 E. İşleri 4:12, 20:28, Rom.
3:25, 1 Yuh. 1:7, Esin. 5:9 5 Mezm. 16:9-10, Matta 28:5-7, Mark 16:9, 12, 14, Yuh. 2:19, 21, 10:17-18, 11:25, E. İşleri 2:24, 3:15, Rom. 8:11, 1 Kor. 15:3-7 6 Luka 22:69, E. İşleri
2:25-36, İbr. 10:12-13 7 1 Kor. 3:16, Esin. 3:20 8 Efes. 2:13-22, İbr. 9:22, 13:12, 20-21, 1 Yuh. 1:7, Esin. 1:5, 7:14 9 Matta 26:28, E. İşleri 2:21, 4:12, Efes. 1:7, Kol. 1:14 10 Matta
21:22, Yuh. 6:35, 37-40, Rom. 10:13 11 İbr. 11:6 12 Yuh. 5:14, 8:11, Rom. 6:4, 1 Kor. 15:10, Esin. 7:14, 22:14 13 Matta 28:18-20, Yuh. 3:5, E. İşleri 2:38, 19:3-5 14 Yasa K.
4:29, 13:4, 26:16, Yeşu 1:8, 22:5, 2 Tim. 2:15, 3:14-17, Yak. 1:22-25, Esin. 3:18
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