SAHTE OLMAYAN GELECEK
Ge‡ti¥imiz y˜llarda dünya hi‡ ara vermeden birbirini
izleyerek art˜º gösteren felâketler, k˜tl˜klar, seller, korkun‡
kas˜rgalar ve depremlere ºahit olmuºtu. Karada, denizde
ve havada meydana gelen korkun‡ kazalarda binlerce kiºi
yaºam˜n˜ yitirdi; milyonlarca kiºi a‡l˜k ‡ekti, bir‡ok ulus
ekonomik a‡˜dan iflas etti ve bor‡lar˜n˜ ödeyemez hale
geldi. Savaºlar, halk ayaklanmalar˜, nüfus patlamas˜ ve
do¥an˜n sürekli tahrip edilmesi, insanlar˜ gelecek a‡˜s˜ndan
endiºelendirmektedir.
Bu olaylar˜n bir‡o¥u Kutsal Kitap’ta a‡˜k bir ºekilde
önceden bildirilmiºti (Matta 24,4-31; Luka 21,25-28;
Vahiy 6,12-17; 16; 17; 18). Allah, kendisini inkâr
etmelerinin bir sonucu olarak baºlar˜na gelecek bu
yarg˜lara karº˜ insanlar˜ hep uyarm˜ºt˜ (Yeºaya 24,520; 46,9.10; Amos 3,7; Vahiy 1,1).

GE†M©~TEN GELEN Ö£RET©LER
Allah örne¥in Nuh’a büyük tufan˜n geliºini, ©brahim ve
Lut’a Sodom ve Gomora kentlerinin y˜k˜l˜º˜n˜ ve Musa’ya
M˜s˜r’˜n baº˜na gelecek felâketleri bildirmiºti.
Bu olaylar bizlere tüm peygamberlik uyar˜lar˜n˜n
ºaº˜lacak derecede yerine geldiklerini ve gelecekte de
ger‡ekleºeceklerini göstermek a‡˜s˜ndan günümüz i‡in
ders olsun diye kaydedilmiºtir (1.Korintliler 10,6-12;
2.Petrus 2,5-9; ©braniler 4,11).
Ayn˜ ºekilde Allah taraf˜ndan bizlere, yani insanl˜¥˜n son
nesline Yuhanna’n˜n Vahiy kitab˜n˜n 14. bölümünde

ile ifade edilen etkileyici bir uyar˜ mesaj˜ verilmektedir.
Bu mesaj Allah’˜n, ©sa Mesih’in Kral ve Hakim olarak
yeniden geliºinden önce tüm insanlara yapm˜º oldu¥u
son ‡a¥r˜d˜r.
Bu ‡a¥r˜, gelecek yarg˜ hususunda Kutsal Kitap’ta
ge‡en ºu ciddi uyar˜lar˜ i‡ermektedir:
1. “Tanr˜’dan korkun! O’nu yüceltin! †ünkü O’nun
yarg˜lama saati geldi. Gö¥ü, yeri, denizi ve su p˜narlar˜n˜
yaratana tap˜n˜n!”
2. “Y˜k˜ld˜! Kendi azg˜n ahlaks˜zl˜¥˜n˜n ºarab˜n˜ bütün
uluslara i‡irmiº olan büyük Babil y˜k˜ld˜!”
3. “Bir kimse canavara ve onun benzeyiºindeki puta
taparsa, aln˜ üzerine ya da eli üzerine onun iºaretini kabul
ederse, Tanr˜ gazab˜n˜n kâsesinde saf olarak haz˜rlanm˜º
Tanr˜ öfkesinin ºarab˜ndan i‡ecektir. Böylelerine, kutsal
meleklerin ve Kuzu’nun önünde ateº ve kükürtle iºkence
edilecek. †ektikleri iºkencenin duman˜ sonsuzlara dek
tütecek. Canavara ve onun putuna tap˜p onun ad˜n˜n
iºaretini kabul edenler gece gündüz rahat yüzü
görmeyecekler” Vahiy 14,6-11.
Bu ‡a¥r˜ herkes i‡in hayati önem taº˜maktad˜r! Fakat bunlar˜n
ne anlama geldi¥ini bilmiyorsak, canavara ve onun putuna
tap˜nmaktan veya onun iºaretini kabul etmekten nas˜l
ka‡˜nabiliriz? Bilgi yetersizli¥inin burada ölümcül sonu‡lar˜
vard˜r. “Yok oldu halk˜m bilgisizlikten” Hoºea 4,6; Yeºaya
29,13.14 ile karº.
Fakat Allah dürüst insanlara anlay˜º ihsan edece¥ini
vaat etmiºtir (Özdeyiºler 2,1-7; Daniel 12,4.10; Matta
7,7.8).

“Varl˜¥˜m hakk˜ i‡in diyor Egemen RAB, ben kötü kiºinin
ölümünden sevin‡ duymam, ancak kötü kiºinin kötü
yollar˜ndan dönüp yaºamas˜ndan sevin‡ duyar˜m. Dönün!
Kötü yollar˜n˜zdan dönün! Ni‡in ölesiniz, ey ˜srail halk˜!”
Hezekiel 33,11 (2.Pe 3,10.11; Mal 3,18; 4,1-2 ile karº.)

Bu özel iºareti olan yarat˜k ne anlama
gelmektedir?
Bu yarat˜¥˜ ele almadan önce, yarat˜¥˜n ortaya ‡˜k˜º˜na kadar
olan bu süre‡te sahne arkas˜nda ge‡en olaylar˜ ve tarihsel
geliºmeleri anlamam˜z gerekir. En iyisi büyük öl‡üde ©.Ö 6.
yüzy˜ldan günümüze kadar olan tarihin peygamberlik
önbildirisini yapan Daniel Kitap’˜ ile iºe baºlayabiliriz.
Burada kullan˜lan sembollerin yorumu, insanlar˜n
spekülasyonlar˜na b˜rak˜lmam˜ºt˜r. Kutsal Kitap
önbildirisi, vaktinden önce yaz˜lan tarih demektir. Kutsal
Kitap’˜n bizzat kendisi, bunu anlamak
i‡in gerekli olan anahtar˜ da beraberinde
sunmaktad˜r (2.Petrus 1,20).
Dan 2,27-45’te bir heykelin ‡eºitli vücut
bölümleri, Babil’den günümüz Avrupa’s˜na kadar
olan dünya imparatorluklar˜n˜n tam bir kesinlikle birbirini
takip ediºleri sembolize edilmektedir. ~aºmaz bir ºekilde
Dan 2’de ele al˜nan bu dünya imparatorluklar˜ ve onlar˜n
özel iºaretlerine paralel olarak Dan 7’de
“Yarat˜k”
olarak
temsil
edilmektedir: “Bu dört büyük
yarat˜k yeryüzünde ortaya
‡˜kacak dört krald˜r…
Dördüncü yarat˜k yeryüzünde
ortaya ‡˜kacak dördüncü
krall˜kt˜r…” (Dan 7,17.23)
Dan 7,3’te ºöyle yazmaktad˜r:
“Denizdenbirbirindenfarkl˜dört
büyük yarat˜k ‡˜kt˜.” – “Deniz”
veya
“Su”
sözcükleri,
peygamberlik önbildirisinde
“halklar, toplumlar, uluslar ve
diller” anlam˜na gelmektedir.
(Vah 17,15; Yºa 8,7 ile karº).

ASLAN
“Birinci yarat˜k aslana benziyordu…” Dan 7,4 (Dan
2,37,38 ile karº.). Bu ifade, Daniel’in
zaman˜na kadar dünyaya hükmeden Babil
©mparatorlu¥unu (©.Ö 608-538) temsil
etmektedir. Bugün bile Berlin’de bulunan
Pergamon Müzesinde o ‡a¥˜n tarihi ºahidi olan
kanatl˜ aslan˜ görebilirsiniz.

AYI
“©kinciyarat˜kay˜yabenziyordu.Biryan˜üzerindedo¥rulmuºtu.
A¥z˜nda, diºleri aras˜nda ü‡ kaburga kemi¥i
vard˜. Ona, ‘Haydi kalk, yiyebildi¥in kadar et
ye!’ dediler” Dan 7,5. Bu yarat˜k, Dan
2,32.39’da gö¥süyle kollar˜ gümüºten olarak
ifade edilenle ayn˜ anlam˜ taº˜maktad˜r. Babil
©mparatorlu¥unu ortadan kald˜racak olan
Medo-Pers ©mparatorlu¥unu (©.Ö 538-331) sembolize
etmektedir. Bu, önce Medlerin daha sonra da Perslerin
yönetti¥i iki par‡al˜ bir imparatorluktu. Her iki kol ve bir yan˜
üzerinde do¥rulan ay˜, bu özelli¥i a‡˜k‡a ortaya koymaktad˜r.
Yani bir par‡a di¥erinden daha gü‡lü olacakt˜r. Ü‡ kaburga
kemi¥i ise Medo-Persler taraf˜ndan y˜k˜lan ºu uluslar˜ sembolize
etmektedir: Babil, Lidya ve M˜s˜r.

PARS
“Sonra bakt˜m, parsa benzer bir baºka yarat˜k gördüm.
S˜rt˜nda dört kuº kanad˜ vard˜. Bu
yarat˜¥˜n dört baº˜ vard˜ ve ona egemenlik
verilmiºti.” Dan 7,6. Bu yarat˜k da Dan
2,32.39’da karº˜l˜¥˜n˜ bulmaktad˜r. Bu,
Büyük ©skender’in hükümdarl˜¥˜ alt˜nda
Perslere son veren ve ölümüyle dört

par‡aya (Diadoklar) ayr˜lan ve dört kafayla temsil
edilmiº olan (Makedonya, Trakya, Suriye ve M˜s˜r)
Grek ©mparatorlu¥u (©.Ö 331-168) idi.

DÖRDÜNCÜ YARATIK
“Bundan sonraki gece görümlerimde korkun‡, ürkütücü,
‡ok gü‡lü dördüncü bir yarat˜k gördüm. Büyük
demir diºleri vard˜; yiyip par‡al˜yor, artakalan˜
ayaklar˜ alt˜nda ‡i¥niyordu. Kendisinden
önceki yarat˜klara benzemiyordu. On
boynuzu vard˜.” Daniel 7,7. Ayn˜ ºekilde
bu yarat˜¥˜ da Daniel 2’de 33. ve 40.41.
ayetlerde bulmaktay˜z. Grekleri takip eden
dördüncü büyük iktidar Roma
©mparatorlu¥u (©.Ö 168 - ©.S 476) idi. Bu yarat˜k, di¥er
yarat˜klardan o kadar farkl˜yd˜ ki Daniel onu tarif etmekte
gü‡lük ‡ekmektedir. “On boynuz”, “bu krall˜ktan ‡˜kacak
on krall˜¥˜” (Daniel 7,24) ifade etmektedir. Roma
©mparatorlu¥u’nun ©.S 476 y˜l˜nda ‡ökmesiyle birlikte
on krall˜¥˜n yani bugün Avrupa Devletlerini teºkil eden
Cermen uluslar˜n˜n ortaya ‡˜km˜º olmas˜ tarihi bir ger‡ektir.
Daniel 7,7’ye paralel olarak bunlar Daniel 2,42-44’de
heykelin on ayak parma¥˜yla temsil edilmektedirler.
Bunlar ºu uluslard˜; 1. Alemanlar (Almanya), 2. Franklar
(Fransa), 3. Anglosaksonlar (©ngiltere), 4. Burgonlar
(©svi‡re), 5. Bat˜ Gotlar (©spanya), 6. Süevler (Portekiz),
7. Lombardlar (©talya); 8. Herullar, 9. Vandallar, 10. Do¥u
Gotlar.

KÜ†ÜK BOYNUZ
“Ben gözümü dikmiº boynuzlara
bakarken, onlar˜n aras˜ndan daha
kü‡ük baºka bir boynuz ‡˜kt˜. ©lk
boynuzlardan ü‡ü onun önünde
söküldü. Bu boynuzun insan gözü
gibi gözleri, böbürlenen bir a¥z˜
vard˜.” Daniel 7,8.

†eºitli tan˜mlama bilgileri:
1. On boynuzun (krall˜klar˜n) aras˜ndan ‡˜km˜ºt˜ ve
bu on boynuzdan ü‡ü onun iktidar˜ ele ge‡irmesiyle
sökülmüºtü.
2. Daniel 7,24’te ºöyle denilmektedir: Kü‡ük boynuz
on boynuzdan sonra ortaya ‡˜kacakt˜r.
Tarihte sadece bir iktidar bu tarife uymaktad˜r. Par‡alanm˜º
dünya imparatorluklar˜n˜n merkezi olan Roma’da ©.S. 476
y˜l˜nda Katolikli¥in tek baº˜na iktidara geldi¥i papal˜k ortaya
‡˜km˜ºt˜r. Onun iktidar˜n˜n geliºmesiyle Cermen
uluslar˜ndan ü‡ü olan Herullar, Vandallar ve Do¥u Gotlar
“onun önünde söküldü”. Do¥u Roma imparatoru
Jüstinyen’in buyru¥uyla (Kodex Justinianus) ©.S. 533 y˜l˜nda
Roma piskoposu tüm h˜ristiyan kiliselerinin baº˜ oldu. Ü‡
Aryan ulusundan sonuncusu (Do¥u Gotlar) bu buyru¥a karº˜
geldi¥inde ve ©.S. 538 y˜l˜nda imparatorluk generali olan
Belisarius taraf˜ndan bozguna u¥rat˜larak Roma’dan
sürüldü¥ünde, papal˜k Roma’s˜n˜n politik hegamonyas˜ da
peygamberin önbildirdi¥i gibi (daha sonra ele al˜nacak)
kan˜tlanm˜º oldu.
3. Daniel 7,25’de onun i‡in
“Yüceler Yücesi’nin kutsallar˜na
bask˜ yapacak” denmesi, büyük bir
h˜ristiyan k˜y˜m˜na iºaret etmektedir.
Tarihi iyi bilen hi‡ kimse bu ifadenin
papal˜k
taraf˜ndan
yerine
getirilmedi¥ini
söyleyemez.
Orta‡a¥˜n korkun‡ k˜y˜mlar˜
(insanlar˜n yak˜lmas˜, dinsizlerin
yarg˜lanma süreci, ha‡l˜ seferleri)
tarihin ‡ok iyi bilinen kapkaranl˜k
sayfalar˜ aras˜nda yer almaktad˜r.

4. Ayr˜ca ayetin devam˜nda “belirlenen zamanlar˜ ve
yasalar˜ de¥iºtirmeyi ama‡layacak…” denilmektedir.
Papal˜k sistemi ger‡ekten de Allah’˜n Yasa’s˜n˜, yani
On Emri de¥iºtirerek, putlar˜n
önünde
e¥ilmeme
ve
tap˜nmama
konusundaki
ikinci buyru¥u Kateºizm’den
‡˜kartm˜º ve Sebt Günü’nü
(Cumartesi) kutsal saymas˜
istenen dördüncü emri
(“Zaman” ile ilgili olan tek
emir) de¥iºtirerek, Allah’˜n
dinlenme gününü yedinci
günden haftan˜n ilk gününe kayd˜rm˜ºt˜r (2.Selanikliler
2,3,4; Mezmurlar 94,20 ile karº).
Tap˜nma “zaman˜” de¥iºmiºti. Tap˜nma günü i‡in yanl˜º
bir gün tesis edilmiºti. Orijinal ve de¥iºmez Sebt Günü
yerine (†˜k˜º 20,8-11; 31,13.16.17; Hezekiel 20,12;
Yeºaya 56,2.3.6.7; Mezmurlar 89,35; ©br 4,1-11; Yakup
2,10 ile karº), Mesih ve el‡ilerinin tuttu¥u 7. gün yerine
(Luka 4,16; Matta 24,20; El‡ilerin ©ºleri 13,42; ©braniler
4,10.11), Allah’˜n hi‡bir zaman bir tap˜nma günü olarak
emretmedi¥i ve hatta ulusunu bunu kabullenmesine karº˜
uyard˜¥˜ (Vahiy 14,9-11; 16,2; 19,20; Hezekiel 8,16-18
ile karº) haftan˜n ilk günü (putperestlerin tap˜nd˜¥˜
“güneºin günü”) bunun yerini alm˜ºt˜.
5. “Canavara, kurumlu sözler söyleyen ve küfürler savuran
bir a¥˜z…verildi. Tanr˜’ya sövmek, O’nun ad˜na ve konutuna,
yani gökte yaºayanlara sövmek i‡in a¥z˜n˜ a‡t˜.” Vahiy13,5.6
(Daniel 7,8.25;11,36; 2.Selanikliler2,3.4ilekarº).KutsalKitap
Allah’a küfrünas˜l tarif etmektedir? ©sa’ya sald˜rd˜klar˜ zaman
O’nunAllah’aküfretti¥iniiddiaettiler: “…insanoldu¥unhalde
Tanr˜ oldu¥unu ileri sürüyorsun” Yuhanna 10,33. Allah’a
küfrün baºka bir ºeklini Luka 5,21’degörmekteyiz: “Tanr˜’ya
küfreden bu adam kim? Tek Tanr˜’dan baºka kim günahlar˜
ba¥˜ºlayabilir?” Allah’a küfretmenin her iki ºekli de papal˜¥˜
hedef almaktad˜r (“Bu dünya üzerinde kudretli Tanr˜’n˜n
konumuna sahibiz” Ansikl. Papa XIII. Leo 20.6.1894). ©sa
bu hitab˜ insanlar i‡in yasaklamas˜na karº˜n (Matta 23,9), zira
bu hitap sadece göklerdeki Baba’ya mahfuzdur (Yuhanna
17,11), papa s˜k s˜k “Kutsal Baba” olarak an˜lmaktad˜r.
6. Daniel 7,25; 12,7 ve Vahiy 12,14’de bu papal˜k
hükümranl˜¥˜n˜n süresinin ü‡bu‡uk y˜l (zaman), Vahiy 11,2
ve 13,5’te 42 ay ve Vahiy 11,3’de 1260 gün sürece¥i
peygamberler arac˜l˜¥˜yla önceden bildirilmiºtir.
Peygamber önbildirilerinin Kutsal Kitap’taki öl‡üsü olan 1
Gün=1 Y˜l (bkz. Hezekiel 4,6 ve †ölde Say˜m 14,34)

prensibi, zamana iliºkin tüm bu verilerde 1260 y˜la karº˜l˜k
gelen bir zaman periyodundan bahsedildi¥ini a‡˜k‡a ortaya
koymaktad˜r. O zaman˜n dil anlay˜º˜na göre bir zaman
denildi¥inde bir y˜l anlaº˜lmaktad˜r. O zamanlar bir y˜l
360 güne denk gelen ay y˜l˜yla hesaplanmaktayd˜. Bir ay
30 günden oluºmaktayd˜ (Yarat˜l˜º 7,11.24; 8,4 ile karº).
Bu durumda 3 ½ zaman (y˜l) 12 ay ile ‡arp˜ld˜¥˜nda 42 ay
yapmaktad˜r ve 42 ay da 30 gün ile ‡arp˜ld˜¥˜nda tarihte
1260 güne yani ger‡ekte 1260 y˜la karº˜l˜k gelmektedir.
Ger‡ekten de önceden bildirilen bu zaman verisinin papal˜k
tarihinde yerine geldi¥ini görmekteyiz: Papal˜¥˜n
hakimiyetinin önünde bir engel olan son “boynuz” Do¥u
Gotlar˜n˜n ©.S. 538 y˜l˜nda sürülmesiyle, papal˜¥˜n politik
hakimiyetinin baºlang˜c˜ da resmen tan˜nm˜º oldu. Bu
tarihten itibaren 1260 y˜l sayarsak ©.S. 1798 y˜l˜na var˜r˜z.
Tam bu y˜l Frans˜z Devrimi’nin ger‡ekleºtirilmesiyle Papa
VI. Pius, Frans˜z general Bertiér taraf˜ndan tutuklanm˜º
daha sonra da hapishanede ölmüºtür. Böylece önbildiri
ger‡ekleºmiºtir: “Baºkalar˜n˜ tutsak eden, kendisi tutsak
edilecektir” Vahiy 13,10. Art˜k papal˜k bir daha hi‡bir
zaman hakimiyetini ve etkisini o kadar belirgin olarak
gösteremeyecekti. Demokratik yasalar tesis edilmiº ve
Roma cumhuriyeti kabul etmiºtir. Böylece papal˜¥˜n politik
gücü k˜r˜lm˜ºt˜r. Peygamberlik önbildirisinde de söylenmiº
oldu¥u gibi tam tam˜na 1260 y˜l sonra.
Vahiy 13,1-10’da Roma ˜mparatorlu¥undan hareketle
1260 y˜l hüküm süren ve sonunda da ölümcül bir yara
alan papal˜k iktidar˜n˜n k˜sa bir tarihi tarif edilmiºtir.

7. Vahiy 13,3’te ºöyle denmektedir: “Canavar˜n
baºlar˜ndan biri, ölümcül bir yara alm˜ºa benziyordu.
Ne var ki, bu ölümcül yara iyileºmiºti. Bütün dünya,
ºaºk˜nl˜k i‡inde canavar˜n peºinden gitti.” Bu
metinden, bu gücün Mesih’in yeniden dönüºüne kadar
sürece¥ini anlamaktay˜z (Daniel 7,21.22 ile karº).
8. Al˜nan bu ölümcül yara ile iktidar˜n yeniden elde edilmesi
aras˜nda ge‡en zamanda bir baºka yarat˜k karº˜m˜za
‡˜kmaktad˜r: “Bundan sonra baºka bir
canavar gördüm. Yerden ‡˜kan bu
canavar˜n kuzu gibi iki boynuzu vard˜,
ama ejderha gibi ses ‡˜kar˜yordu.
Birinci canavar˜n bütün yetkisini
onun ad˜na kullan˜yor, yeryüzünü ve
orada yaºayanlar˜ ölümcül yaras˜
iyileºmiº olan birinci canavara
tapmaya zorluyordu” Vahiy 13,11.12.
Burada hangi gü‡ tarif edilmektedir?
Semboller:
Anlam˜:
1. Yeryüzünden gelmektedir
(Vahiy 13,11).
2. Denizden ‡˜kan yarat˜¥˜n
düºüºüyle ortaya ‡˜kmaktad˜r
(1798,Vahiy 13,1.3.10).
3. Kuzu gibi iki boynuzu
vard˜r (Vahiy 13,11).
4. Boynuzlar˜ üzerinde ta‡lar
yoktur (Vahiy 13,11).
5.©lk yarat˜¥˜nki gibibirkudrete
sahiptir (Vahiy 13,12).

1. Yeni veya az nüfuslu olan
bir ülkeden oluºmaktad˜r.
2. Papal˜¥˜n kudreti yok
oldu¥unda bir ulus haline
gelecektir (1763-1800).
3. ©ki h˜ristiyan ilkesi ona
gü‡ sa¥layacakt˜r (sivil ve
dini özgürlük).
4.Monarºiyle de¥il
cumhuriyetleyönetileceklerdir.
5. Dünya iktidar˜n˜n en
gü‡lüsü olacakt˜r.

Tarihte sadece tek bir iktidar bu beº peygamberlik
karakteristi¥ine t˜pat˜p uymaktad˜r, o da 1763-1800 y˜llar˜
aras˜nda bir birlik oluºturan Amerika Birleºik Devletleri.
Vahiy 13,11-18’de onun nas˜l masum bir ºekilde ortaya
‡˜karak ‡a¥lar˜n sonunda büyük ve hakim bir dünya
gücü haline geldi¥ini görmekteyiz. Burada Amerika’n˜n
bir imaj yaratmak suretiyle insanlar˜ ölümcül yaras˜
iyileºen
canavara
tap˜nmaya
zorlayaca¥˜
önbildirilmektedir. Bu imaj, 1260 y˜ll˜k hakimiyeti
s˜ras˜nda papal˜¥˜n sahip oldu¥u gücün tam bir kopyas˜n˜
sergilemektedir. Tarifedilen tap˜nma ise ‡ok a‡˜k bir ºekilde
dini-politik bir iktidar˜ göstermektedir.
Daniel 3,5.10.14.18.28’de insanî imajlara ve iktidar
sembollerine dini yönden sayg˜ gösterilmesi, putlara
tap˜nmakla ve Allah’˜n ikinci emrinin (†˜k˜º 20,4-6)
‡i¥nenmesiyle eºit gösterilmiºtir. Pazar günü, kendi ‡˜karm˜º
oldu¥u buyruklar˜ ileri süren papal˜k otoritesinin bir iºareti,
bir iktidar sembolüdür (aºa¥˜da Katolik kilisesinin kendi
ifadelerine bak˜n˜z!). Peygamberlik bildirisi bizlere
Amerika’n˜n bir “imaj” yaratarak Pazargününü (“canavar˜n
iºareti”) zorla kutsallaºt˜raca¥˜n˜ ifade etmektedir. Bu imaj,
dini yasalar˜ zorla kabul ettirmek i‡in devletle iºbirli¥i
yapacak olan ökümenik kiliseler birli¥inde yer alan
düºmüº bir protestanl˜ktan baºka bir ºey de¥ildir. Tüm
dünya Pazar gününün kutsallaºt˜r˜lmas˜ yolundaki bu emre
itaat edecektir (“Büyük Mücadele” adl˜ kitaba bkz). Papal˜k
on emride¥iºtirmekten gururduymaktad˜r. Gelecekte ºu karar
bir ölüm kal˜m sorunu olacakt˜r (Vahiy 13,14.15): Allah’˜n
buyruklar˜nam˜yoksainsanîbuyruklaram˜itaat etmek(Malaki
3,18.19; Vahiy 16,2).
Amerika’n˜nbuzamani‡inde “insanlar˜ngözüönünde,gökten
yeryüzüne ateº ya¥d˜racak kadar büyük mucizeler yapaca¥˜
yolundaki iºaretlere dikkat edin (1945 y˜l˜nda Hiroºima’ya
at˜lan atom bombas˜n˜, Irak’ta baºlat˜lan hava sald˜r˜s˜n˜ veya
‡˜k˜ºnoktas˜Amerikaolanbirtak˜mkarizmatikgruplar˜nortaya
att˜¥˜ artan say˜da sahte ruhanî ateº iddialar˜n˜ düºünün); ve
bu durum birinci canavar˜n ad˜na yapmas˜na izin verilen
mucizeler sayesinde, yeryüzünde yaºayanlar˜ sapt˜rd˜ (Matta
24,24 ile karº) ve onlara, k˜l˜‡la yaralanm˜º, ama sa¥ kalm˜º
olan canavar˜n (papal˜k) onuruna bir put yapmalar˜n˜
buyurdu.” (Vahiy 13,13.14) Papal˜k, Sebt Günü’nün
de¥iºtirilmesinin kendi marifeti oldu¥unu iddia etmekte
ve bunu da dini sorularda iktidar˜n˜n bir iºareti olarak
telakkietmektedir (Daniel 7,25ile karº): “Pazargünükatolik
bir düzenlemedir ve onun kutsallaºt˜r˜lmas˜ iddialar˜ sadece
katolik temelde savunulabilir… Kutsal Yaz˜ baº˜ndan sonuna
kadar incelendi¥inde, haftal˜k umumî ibadetin haftan˜n son
gününden ilk gününe al˜nmas˜n˜n
uygun olaca¥˜ yolunda tek bir ibare
bile bulunmamaktad˜r.” (Catholic
Press, Sidney, 25.08.1900).
“Biz Cumartesi yerine Pazar gününü
kutluyoruz, ‡ünkü 364 y˜l˜nda
toplanan Laodikya konseyinde

Katolik kilisesi kutsall˜¥˜ Cumartesi gününden Pazar
gününe kayd˜rm˜ºt˜r.” („The Convert’s Catechism of
Catholic Doctrine” P. Geiermann, Papa X. Pius’un
25.01.1910 tarihinde „Apostolik Lütuf” elde etti¥i bir
eser.)
“Laodikya konseyi bu kutlamay˜ tamamen ortadan
kald˜rana kadar Yedinci-Gün-Sebt’ini Mesih, el‡ileri ve
ilk inanl˜ toplulu¥u kutlam˜º ve benimsemiºtir. Laodikya
konseyi önce bu konuyu Rab’bin Günü ba¥lam˜nda ele alm˜º
ve Yedinci-Gün-Sebt’ini tutmay˜ aforoz etmek suretiyle
yasaklam˜ºt˜r.” (William Prynne ad˜ndaki ünlü bir ˜ngiliz
ilâhiyat‡˜s˜n˜n ‘Dissertation on Lord’s Day’, adl˜ yap˜t˜n˜n 32.
sayfas˜ndan al˜nt˜)
“Yasa’da ge‡en enönemli gün olan SebtGünü, Rab’bin Günü
‡er‡evesinde ele al˜nm˜ºt˜r. Bu ve buna benzer ifadeler,
Mesih’in vaaz˜na dek oluºmam˜º (‡ünkü O, Yasa’y˜
de¥iºtirmeye de¥il, tamamlamaya geldi¥ini söylemiºtir),
bilakis kilisenin otoritesinden dolay˜ de¥iºtirilmiºtir.”
(Rheggio Baºpiskoposu’nun, 18.01.1562 tarihindeki vaaz˜ Mansi XXIII, S. 526)
“Dinlenme gününü Cumartesi gününden haftan˜n ilk
günü olan Pazar gününe kayd˜ran kutsal Katolik
kilisesiydi… Hangi kilise tüm sivil dünyay˜ itaate teºvik
etmektedir? Protestanlar Kutsal Kitap’a derin bir hürmet
duyduklar˜n˜ ikrar etmelerine ra¥men, Pazar gününü
kutlamak suretiyle Katolik kilisesinin gücünü kabul
etmektedirler. Kutsal Kitap ºöyle demektedir: ‘Sebt
Günü’nü kutsal sayarak an˜msa!’, buna karº˜n Katolik
kilisesi: ‘Hay˜r, haftan˜n ilk gününü kutsal say!’ demekte
ve tüm dünya da ona itaat etmektedir!” (Rahip Enright
15.12.1889)
“Soru: Kilisenin yeni bayram günleri eklemek hususunda
gü‡ sahibi oldu¥unu ne ile kan˜tlayabilirsiniz? Yan˜t:
Protestanlar˜n da tasvip etti¥i gibi, Sebt Günü’nü Pazar
günü ile de¥iºtirmeleriyle; Pazar gününü kat˜ bir ºekilde
tutarken, ayn˜ kilise taraf˜ndan düzenlenen ‡o¥u di¥er
bayram günlerini kutsal olarak görmemeleri ise burada
‡ok a‡˜k bir tezat teºkil etmektedir.” (‘Abridgement of
Christian Doctrine’ H. Tuberville, Donay-Kolleg, 1649,
S. 58)
“Katolik kilisesi tabii ki bude¥iºikli¥in (Sebt gününden Pazar
gününe) bizzat kendisi taraf˜ndan yap˜ld˜¥˜n˜ iddia etmektedir
... Ve böyle bir davran˜º dini konular üzerinde kilisenin
otoritesinin bir iºaretidir.” (H.F. Thomas, Kardinal
Gibbons’un baºsekreteri, 2 Ekim 1895)
9. Vahiy 13,18’de bir di¥er iºaret bulmaktay˜z, canavar˜n
say˜s˜n˜: “Anlayabilen, canavara aitsay˜y˜ hesaplas˜n. †ünkü
bu say˜ bir insan˜ simgeler. Onun say˜s˜ alt˜yüzaltm˜ºalt˜d˜r.”
Papal˜k makam˜n˜n adlar˜ndan birisi de “Allah’˜n O¥lu’nun
Temsilcisi” olarak tercüme edece¥imiz, “Vicarius Filii Dei”
ifadesidir. Bir katolik yay˜n˜ olan “Our Sunday Visitor”
dergisinin 18.04.1915 tarihinde yay˜nlanan say˜s˜nda bir okur
anketinde ºöyle yan˜t verilmiºti: “Papal˜kmitras˜n˜n ‘tac˜n˜n’
(do¥rusu: Tiara) üzerinde “Vicarius Filii Dei” harfleri
kaz˜nm˜ºt˜r”. Bu ifade (yeryüzünde Mesih’in ger‡ek temsilcisi
olan Kutsal Ruh’u (Yuhanna 16,12-15;14,26; Romal˜lar8,26)
devre d˜º˜ b˜rakt˜¥˜ndan baºl˜ baº˜na Allah’a küfür
niteli¥indedir) canavar˜n ismine iºaret etmektedir (17. ayet).

17. ve 18. ayetlerdeki veriler onun isminin say˜s˜n˜ 666
rakam˜ olarak vermektedir. Baz˜ Latince harfler ayn˜
zamanda rakamlar˜ da i‡erdi¥inden bu harfleri basit‡e
toplamam˜z gerekmektedir. Bu, “Antichrist”, yani Mesihkarº˜t˜n˜ tan˜mlayan peygamberlik önbildirisidir
(2.Selanikliler 2,3-12; 1.Yuhanna 4,3; 2.Yuhanna 7;
Romal˜lar 8,3 ile karº). Grek‡e “Antichrist” sözcü¥ünün
karº˜l˜¥˜, “kendisini meshedilmiº olan˜n yerine koyan (anti:
karº˜t ve crio: meshetmek)” demektir. (Konkordantes NT
S.371)
Di¥er bir deyiºle Antichrist, Mesih’in sözde
temsilcisidir – yani tam da papan˜n sahip olmak istedi¥i
makam! E¥er papa kendisini Yeni Ahit’in diliyle takdim
etmiº olsayd˜ ºöyle demesi gerekirdi: “Ben Mesihkarº˜t˜y˜m!”

©sa Mesih gö¥e yükseliºinden sonra “insan˜n
de¥il,Rab’binkurdu¥u as˜ltap˜nma‡ad˜r˜nda
görev yapan” ©br 8,1.2 göksel tap˜na¥˜n tek
ger‡ekBaºkâhiniolmuºtur.Burada ©sa hergün
kurbanl˜k kan˜ sayesinde hi‡bir insanî arac˜
gerekmeksizin sadece imanla ve Mesih’in
bar˜ºt˜r˜c˜ kan˜na güvenmekle, her zaman
duayla ulaºabilece¥imiz (©br4,14.-5,10; 7,25;
Mat 6,6-15), göksel Baba’n˜n lütuf taht˜na
giden yolu temin etmektedir (Yu 14,6.13.14;
Rom 8,34). ©nsanlar˜n ya da “ölmüº Kutsallar˜n” ek olarak
arac˜ olmalar˜ yolundaki bir ö¥reti, Vahiy 13,6’ya göre
“Tanr˜’ya sövmek, O’nun ad˜na ve konutuna, yani gökte
yaºayanlara sövmek” demektir. (Dan 8,11-14 ve 12,11 ile
karº. – orada bu durum “kutsal yerin ‡i¥nenmesi”veya “y˜k˜m
getiren baºkald˜r˜” olarak ifade edilmektedir).

CANAVARIN ©~ARET©
Bu her insan˜n istemi d˜º˜nda zorlanaca¥˜ harici bir iºaret
de¥ildir. E¥er insan buna karº˜ savunmas˜z olsayd˜ o zaman
Allah’˜n bu iºareti kabul etmemesi yolundaki uyar˜s˜
mant˜ks˜z olurdu. Canavar˜n iºaretini (otorite
veya üyelik simgesi) reddedenler, “...Tanr˜’n˜n
buyruklar˜n˜ yerine getiren ve ©sa’ya olan
imanlar˜n˜ sürdürenler” Vahiy 14,12 olarak
ifade edilmektedir. Onlar Allah’˜n mührünü
alm˜º olanlard˜r (Vahiy 7,3.4; 14,1), onlar
canavar˜n iºaretine karº˜ zafer kazananlard˜r
(Vahiy 15,2; Daniel 3 ile karº), o halde
canavar˜n iºareti, Allah’˜n buyruklar˜na karº˜
gelmeyi i‡ermektedir (Yakup 2,10 ile karº),
zira Allah’˜n mührü, O’nun ba¥l˜l˜k iºareti On Emir’de
yer almaktad˜r (aºa¥˜ya bkz).
Canavar˜n iºareti al˜na veya ele vurdurulmaktad˜r (Vahiy
13,17; 14,9). Al˜n, bilinci (inan‡, bilgi) sembolize eder, el
ise insanlar˜n tavr˜n˜ (buyruklar˜n tutulmas˜ ya da
tutulmamas˜) simgeler. Tüm buyruklar˜n tutulmas˜
konusunu Yasa 11,8.18’de (Yasa 13,1-6 ile karº)
görmekteyiz.
Dördüncü emrin taleplerini anlayan ve Allah’˜n
otoritesinin bir iºareti oldu¥unu söyledi¥i düzenini yok
sayarak Roma’n˜n hakimiyet simgesi olarak se‡ti¥i ºeyi
kutsal sayanlar, Roma’ya ba¥l˜l˜¥˜n iºaretini, canavar˜n
iºaretini alm˜º olurlar. Ta ki insanlar Allah’˜n emirleri ile
insan˜n emirleri aras˜nda bir se‡im yapmak suretiyle ulusal
Pazar günü yasas˜n˜ se‡mek zorunda kald˜klar˜ vakit,
emirleri ‡i¥nemekte ˜srarc˜ olanlar bu iºareti alm˜º
olacaklard˜r. Pazar gününü kutsal bir gün olarak kabul
edenler i‡in ge‡erli olan ºudur: “Tanr˜, ge‡miº dönemlerin
bilgisizli¥ini görmezlikten geldi; ama ºimdi her yerde
herkesin tövbe etmesini buyuruyor.” (El‡ilerin ©ºleri 17,30)
Kur’anda bile Sebt gününün kutsal oldu¥una (2:64-67;
4:48.155) ve 10 Emrin tutulmas˜na iliºkin (3:82;
7:146.202) iºaretler bulunmaktad˜r.

ALLAH’IN MÜHRÜ
Kutsal Kitap’ta iºaret veya mühür ayn˜ anlamda
kullan˜lmaktad˜r (Romal˜lar 4,11).
Resmi bir mühür ºu ü‡ ana k˜sm˜ oluºturmal˜d˜r:
1. Sahibinin ad˜n˜ – Örn. Horst Köhler
2. Resmî görevini – Cumhurbaºkan˜
3. ©ktidar alan˜n˜ – Federal Almanya Cumhuriyeti
Allah’˜nmührüolansonsuzba¥l˜l˜kiºaretiiseyasas˜ileba¥l˜olup,
dördüncüemrindeyeralmaktad˜r(†˜k˜º20,8-11):“~abatGünü’nü
kutsalsayarakan˜msa.Alt˜gün‡al˜ºacak,bütüniºleriniyapacaks˜n.
Ama yedinci gün bana, Tanr˜n RAB’be ~abat
Günü olarak adanm˜ºt˜r. O gün sen, o¥lun,
k˜z˜n, erkek ve kad˜n kölen, hayvanlar˜n,
aran˜zdaki yabanc˜lar dahil, hi‡bir iº
yapmayacaks˜n˜z.†ünküben,RAByerigö¥ü,
denizi ve bütün canl˜lar˜ alt˜ günde yaratt˜m,
yedinci gün dinlendim. Bu yüzden ~abat
Günü’nü kutsad˜m ve kutsal bir gün olarak
belirledim.” (†˜k˜º 31,13.17.18 ile karº).
Allah’˜n kat˜nda tüm buyruklar˜ eºit önem derecesine sahip
olmalar˜na ra¥men (Yakup 2,10), sadece dördüncü buyru¥unda
ilahî mührün iºaretlerini görmekteyiz:
1. Allah’˜n ad˜n˜: “Tanr˜n RAB”
2. Makam˜n˜: “Yarat˜c˜”
3. Hakimiyet alan˜: “Yer, gök, deniz ve i‡inde bulunan
her ºey.”
Kutsal Kitap, Sebt Günü’nden Allah’˜n sonsuz iºareti olarak
bahseder.“~abatgünlerimikesinlikletutmal˜s˜n˜z.†ünküosizinle
benimaramdakuºaklarboyusürecek(sonsuz)birbelirtidir.Böylece
anlayacaks˜n˜zki,sizikutsalk˜lanRABbenim”†˜k˜º31,13(16.17.
ayetleri Hezekiel20,12.20 ilekarº.)

©sa ºöyle demiºti: “Kutsal Yasa’y˜ ya da peygamberlerin
sözlerini ge‡ersizk˜lmaki‡ingeldi¥imi sanmay˜n.Ben ge‡ersiz
k˜lmaya de¥il, tamamlamaya geldim. Size do¥rusunu
söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her ºey
ger‡ekleºmeden, Kutsal Yasa’dan ufac˜k bir harf ya da bir
nokta bile eksilmeyecek.” Matta 5,17.18.
Adam˜n biri ©sa’ya gelip, “Ö¥retmenim, sonsuz
yaºama kavuºmak i‡in nas˜l bir iyilik yapmal˜y˜m?”
diye sordu. ©sa ona: „Yaºama kavuºmak istersen,
O’nun buyruklar˜n˜ yerine getir… Adam öldürme,
zina etme, h˜rs˜zl˜k yapma, yalan yere tan˜kl˜k etme…”
Matta 19,16-19.
Yedinci-Gün-Sebt’i, Yarat˜c˜m˜z ve Kurtar˜c˜m˜z olarak
Mesih’i haftal˜k bazda hat˜rlatmas˜ a‡˜s˜ndan Allah’˜n
buyruklar˜n˜n önemli bir k˜sm˜n˜ oluºturur.
“Baºlang˜‡ta Söz vard˜. Söz Tanr˜’yla birlikteydi ve Söz
Tanr˜’yd˜… Her ºey O’nun arac˜l˜¥˜yla var oldu… Söz insan
olup aram˜zda yaºad˜. Biz de O’nun yüceli¥ini, Baba’dan
gelen, lütuf ve ger‡ekle dolu olan biricik O¥ul’un yüceli¥ini
gördük” Yuhanna 1,1-3.14.
©srail’in Kenan diyar˜na giriºinde vaat edilen dinginli¥e
paralel olarak Sebt Günü de, cennette günaha düºüºten beri
“insanl˜k tarihi ‡ölünde” 6000 y˜ll˜k yolculuktan sonra ˜sa’n˜n
yeniden geliºinde meydana gelecek olan (©braniler 3,10-19;
4,1-11, Yasa 4,1-2 ile karº.; 1.Korintliler 10,11-13) göksel
Kenan’a giriºte vaat edilen “Sebt dinginli¥ini”
an˜msatmaktad˜r (2.Petrus 3,13; ©braniler 11,10.39.40; Vahiy
21,2).
Kutsal Kitap’ta iºaret edilen tarihler Adem’den sonraki
nesillere eklenirse, Mesih’e dek yaklaº˜k 4000 y˜l elde edilir
(Bkz. Atlas der Weltgeschichte, 1990, K. Thienemanns Verlag Stuttgart-Viyana). Böylece burada da ger‡ekten Allah
taraf˜ndan önceden belirlenmiº dünya tarihinin sonuna, 6.
bin y˜l˜n sonuna geldi¥imizi a‡˜k‡a görebiliriz. Mesih’in
yeniden geliºine iliºkin Kutsal Kitap bizlere ºöyle diyor: “…
Rab’bin gözünde bir gün bin y˜l ve bin y˜l bir gün gibidir.”
(2.Petrus 3,8)
~imdi geliºmelerin neredeyse “… kap˜da” oldu¥unu
anlayabiliyor musunuz? (Matta 24,33)
Allah’˜n halk˜ Yeni Ahit’te, ©sa’ya olan iman˜yla ruhani
bir kalp sünneti elde edebilece¥i ©srail’in ruhanî halk˜
olarak adland˜r˜lmaktad˜r (Koloseliler 2,11.12; Romal˜lar
2,28.29; Galatyal˜lar 3,6-9.28.29; 5,6; 6,15; Romal˜lar 11,25;
1.Petrus 2,9.10 ile karº). Mesih ile olan bu yeni birlik O’nun
yarat˜c˜ gücüyle her insan˜ yeniden yaratacakt˜r. Bu durum
zaten Yeremya Peygamberarac˜l˜¥˜yla önceden söylenmiºti:
“…Ama o günlerden sonra ˜srail halk˜yla yapaca¥˜m
antlaºma ºudur diyor RAB: yasam˜ i‡lerine yerleºtirecek,
yüreklerine yazaca¥˜m. Ben onlar˜n Tanr˜s˜ olaca¥˜m, onlar
da benim halk˜m olacak” Yeremya 31,31-33.
Böylece Allah’˜n halk˜ her zaman O’nun buyruklar˜n˜ üstün
tutacaklard˜r: “Bunun üzerine ejderha kad˜na öfkelendi.
Kad˜n˜n soyundan geriye kalan ve Tanr˜’n˜n buyruklar˜n˜
yerine getirip ©sa’ya olan tan˜kl˜klar˜n˜ sürdürenlerle
savaºmaya gitti” Vahiy 12,17 (Kad˜n, peygamberlikte inanl˜
toplulu¥unu sembolize etmektedir,buna karº˜nfahiºe, düºmüº
birtoplulu¥usimgeler– 2.Korintliler 11,2;Hezekiel 16; Vahiy
17; 18 ile karº).
Art˜k Vahiy 14’te yer alan ü‡ melek mesaj˜n˜n ne
demek oldu¥unu biliyoruz:
1. Bizlere yarg˜n˜n (yani ebedî yaºam˜m˜za iliºkin karar)
ºu anda göksel yarg˜ kürsüsünde yap˜lmakta oldu¥unu
söylemektedir (6. ve 7. ayetler).
2. Bizlere Protestanl˜¥˜n da düºmüº (8.
ayet) ve Vahiy 18,1-5’e iliºkin olarak
“cinlerin bar˜na¥˜, her türlü kötü ruhun
u¥ra¥˜” oldu¥unu söylemektedir. Do¥ru
olan tüm inanl˜lara (O’nun halk˜) melek
ºöyle ‡a¥r˜ yapacakt˜r: “…Onun
günahlar˜na ortak olmamak, u¥rad˜¥˜
belalara u¥ramamak i‡in ‡˜k˜n oradan!”
Vahiy 18,4.

Birinci melek, Mesih’in göklerde yeniden geliºinden
önce meydana gelecek olan ilahî bir yarg˜dan
bahsetmektedir (Daniel 7,9-12; 2.Korintliler 5,10 ile
karº.), ‡ünkü O’nun geliºinden önce, ölülerden kimlerin
sonsuz yaºam i‡in uyand˜r˜laca¥˜ ve yaºayanlardan
kimlerin gö¥e al˜naca¥˜ karara ba¥lanmak zorundad˜r
(1.Selanikliler 4,15-17; Yuhanna 5,27-29; Vahiy 20,56). Buradan hareketle Kutsal Kitap, Mesih’in yeniden
geliºinden sonra 1000 y˜l i‡erisinde tüm inanl˜lar˜n
kat˜larak imans˜z ölüler ve düºmüº melekler hakk˜nda
(Daniel 7,22; 1.Korintliler 6,2-3; Vahiy 20,4) verilecek
yarg˜ karar˜n˜ paylaºabilece¥i, 1000 y˜l sonra tüm
imans˜zlar˜n diriliºinde bildirilecek ve infaz edilecek olan
(Yuhanna 5,29; Vahiy 20,7-15) göklerde yap˜lacak bir
mahkemeden bahsetmektedir. On Emir, ilahî yarg˜da
kullan˜lacak olan sabit k˜staslar olup (Vaiz 12,13.14; Vahiy
11,18.19; Mezmurlar 89,35; Matta
7,21); ayn˜ zamanda “…senin iste¥ini
yapmak üzere, ey Tanr˜m, iºte geldim,
yasan yüre¥imin derinli¥indedir”
Mezmurlar 40,9 (Yuhanna 6,38;
4,34; Mezmurlar 40,7-9; ©braniler
10,9; Luka 22,42 ile karº.) demek olan
©sa’n˜n düºüncesinin örnek tutumudur
(Filimun 2,5; Romal˜lar 15,5).
“Göklerdeki Babam˜z” duas˜nda, “Senin istedi¥in olsun”
diyerek dua etmekteyiz, fakat ilahî istemin
ger‡ekleºmesinde günahkâr yaºam˜m˜z nas˜l
görünmektedir? Kutsal Kitap ºöyle der: “günah yasaya
karº˜ gelmek demektir” (1.Yuhanna 3,4) ve “günah˜n
ücreti ölümdür” (Romal˜lar 6,23). Peygamberin a¥z˜ndan
ö¥rendi¥imiz gibi “kûºlu derisinin rengini, pars
beneklerini de¥iºtirebilir mi? Kötülük etmeye al˜ºm˜º olan
sizler de iyilik edemezsiniz” (Yeremya 13,23; Romal˜lar
7,24 ile karº.) kendi yaºam˜m˜za göz gezdirdi¥imizde,
ilahî yarg˜dan ve sonsuz ölümden ka‡abilmek i‡in hi‡bir
ºans˜m˜z˜n olmad˜¥˜n˜ anlamak zorunday˜z. Fakat Allah
~eytan’˜n esareti alt˜nda olan her insan i‡in bir kurtuluº
yolu haz˜rlam˜ºt˜r. Allah’˜n bu sevgi yolu “©sa Mesih’tir”:
“†ünkü Tanr˜ dünyay˜ o kadar ‡ok sevdi
ki, biricik O¥lunu verdi. Öyle ki, O’na
iman edenlerin hi‡biri mahvolmas˜n,
ama hepsi sonsuz yaºama kavuºsun”
Yuhanna 3,16. †arm˜h tepesi, ‡i¥nenen
ilahî yasalar˜ affettirmek ad˜na
muhteºem kurban i‡in dikilen bir an˜tt˜r,
bu yüzden günah˜ hi‡bir zaman zarars˜z
bir ºey olarak alg˜lamam˜z gerekir
(Romal˜lar 6,15 vd). Allah’˜n lütuf teklifi
bunun i‡in ucuz bir teklif de¥ildir, O’nun r˜zas˜n˜ ve
Allah’a olan tam bir teslimiyeti gerektirir. ©sa ºöyle
demektedir: “Yol, ger‡ek ve yaºam Ben’im. Benim
arac˜l˜¥˜m olmadan Baba’ya kimse gelemez” Yuhanna
14,6. ©sa bizlere kendi yaºam˜yla Baba’ya ve sonsuz
yaºama giden yolu örnek olarak göstermiºtir.

KUPON
Aºa¥˜daki kitaplar˜n her biri i‡in ve Kutsal Kitap mektupla
ö¥retim kursu i‡in (lütfen iºaretleyiniz)

Büyük Mücadele
Bu kitap (368 Sayfa olup 45 dile ‡evrilmiºtir), Kutsal
Kitap’˜n ge‡miºe, ºimdiki zamana ve gelece¥e nas˜l
˜º˜k tuttu¥unu göstermektedir.

Kutsal Kitap mektupla ö¥retim kursu
Ek olarak sunulan bu ücretsiz kurs, sizlerin ad˜m
ad˜m Kutsal Kitap’˜ daha iyi anlaman˜za yard˜mc˜
olacak ve ge‡miºteki, ºimdiki ve gelecekteki politik,
dini ve do¥al dünya olaylar˜ hakk˜ndaki önbildirilerin
güvenirli¥ini gösterecektir (ücretsiz ‡al ˜ºma
materyali!).

3. Allah’˜n tüm dünyaya ‡ok ciddi ve müºfik bir
uyar˜s˜: Do¥ruyu bildikleri halde, Pazar gününü
tutma zorlamas˜na boyun e¥erek papal˜¥a ya da
onun protestan ökümenik imaj˜na tapan herkes
canavar˜n iºaretini alm˜º olacak ve sonsuz ölümle
cezaland˜r˜lacakt˜r (Vahiy 14,9-11).

Ad˜, Soyad˜:

4. 12. ayet bizlere canavar˜n iºaretini almam˜º olan bir grup
insan˜ göstermektedir. Onlar Allah’˜n tüm emirlerini
tutmakta (yedinci gün olan Sebt Günü emri dahil; El‡ilerin
˜ºleri 7,38 ile karº.) ve ©sa’ya inanmaktad˜rlar.

Bu kuponun ve 2,20 EUR de¥erinde posta pulunun bir
mektup i‡inde aºa¥˜da belirtilen adresimize gönderilmesi
durumunda sizlere gerekli dökümanlar postalanacakt˜r:
MEFAG, Postfach 27 03 05, 13473 Berlin, Deutschland
Baºka ek masraf ya da yükümlülükler yoktur!

Yarg˜ gününde kazanabilecek misiniz?

Adres:

Mesih arac˜l˜¥˜yla sonsuz yaºam˜ nas˜l elde ederiz?

©sa o zamanlarda oldu¥u gibi bugün de yan˜t vermektedir:
“Buyruklar˜ yerine getir … ve beni izle!” Matta 19,17.21,
1.Petrus 2,21-25; Vahiy 14,4 ile karº.
©zlemek demek, bugün bizler i‡in Kutsal Yaz˜’da ge‡en
©sa’n˜n yaºam˜n˜ ö¥renmek (Yuhanna 5,39;
8,31.32) ve O’nun sözlerine itaat etmek (Yu 3,36;
©braniler 5,8.9; 11,8 vd; Yakup 4,7; Romal˜lar
16,26) anlam˜na gelmektedir. T˜pk˜ bir zamanlar
Pentikost gününde insanlar günahlar˜n˜ fark edip
de “Ne yapmal˜y˜z?” dediklerinde meydana
gelen olay gibi, Kutsal Ruh bizler
üzerinde de ayn˜ etkiyi gösterecektir.
Petrus’un yan˜t˜: “Tövbe edin!” olmuºtu
(El‡ilerin ©ºleri 2,37.38). Baºka bir durumda da ºöyle demiºti:
“Öyleyse, günahlar˜n˜z˜n silinmesi i‡in
tövbe edin ve Tanr˜’ya dönün.” El‡ 3,19
Allah’˜n yasas˜, t˜pk˜ bir ayna gibi,
©sa’n˜n kurbanl˜k kan˜yla bizleri
ar˜nd˜raca¥˜ günah kirlili¥imizi gösterir
(Rom 4,15; 3,20; 7,7). ©ºte insan˜n
Allah’a karº˜l˜k verece¥i sevginin
do¥um saati de budur. ©sa günahkar
hakk˜nda ºöyle demiºti: “…kendisinin ‡ok olan günahlar˜
ba¥˜ºlanm˜ºt˜r, ‡ok sevgi göstermesinin nedeni budur” Luka
7,47. “Biz ise seviyoruz. †ünkü önce O bizi sevdi… (bunun
karº˜l˜¥˜nda) Tanr˜’y˜ sevmek, O’nun buyruklar˜n˜ yerine
getirmek demektir. O’nun buyruklar˜ da a¥˜r de¥ildir” 1Yu
4,19; 5,3. Mesih’e olan sevgiyle, günah˜ bertaraf etmek i‡in
gereken gü‡ de Allah’˜n izniyle geliºecektir. “Beni
seviyorsan˜z, buyruklar˜m˜ yerine getirirsiniz … ve O, sonsuza
dek sizinle birlikte olsun diye size baºka bir Yard˜mc˜, Ger‡e¥in
Ruhunu verecek.” Yu 14,15-17. T˜pk˜ ©sa’n˜n günah˜ yendi¥i
gibi, sevgi ve Kutsal Ruh’un vermiº oldu¥u gü‡, günah˜
yenmemiz konusunda bizleri de geliºtirecektir
(Yu 15,10; 1.Yu 5,4.5; Vahiy 3,21).
Allah’˜n O¥lu ©sa Mesih’in insan olmas˜yla
(Filimun 2,5-8; Yu 16,28), O’nun
taleplerini karº˜layabilmemiz ve günahla
zay˜flat˜lan bedenin denemelerine karº˜
koymam˜z konusunda Allah’˜n bizlere nas˜l
bir gü‡ arma¥an edece¥ini bildi¥inden emin
olabiliriz. “Bu ‡ocuklar etten ve kandan
olduklar˜ i‡in ˜sa, ölüm gücüne sahip olan˜, yani ˜blis’i,
ölüm arac˜l˜¥˜yla etkisiz hale getirmek üzere onlarla ayn˜
insan yap˜s˜n˜ ald˜. Bunu, yaºamlar˜ boyunca ölüm korkusu
yüzünden köle olmuº olanlar˜n hepsini özgür k˜lmak i‡in
yapt˜… Bunun i‡in her yönden kardeºlerine benzemesi
gerekiyordu. Öyle ki, Tanr˜’ya olan
hizmetinde merhametli ve sad˜k baºkâhin
olup halk˜n günahlar˜n˜ Tanr˜’ya
ba¥˜ºlatabilsin.” ©br 2,14-18.
Bu günah˜ yenen gücü sadece ©sa’n˜n örnek
do¥rulu¥una(günahkarbedenden günahs˜zl˜¥a
de¥iºim – Rom 8,3; ©br 4,15 ile karº.) inan˜p
(Yu 6,28.29), bizim ad˜m˜za feda etti¥i
kurbanl˜k ölümünü kiºisel iman˜m˜zla
kabul etti¥imiz takdirde elde edebiliriz (Yu

Davet!
Sizleri i‡tenlikle Mesih’in yak˜n bir zamanda yeniden
geliºine haz˜rlanan h˜ristiyanlar˜n haftal˜k Sebt Günü
ibadetlerine davet ediyoruz.
Burada bir yandan din kardeºleriyle hep birlikte
a‡˜k bir ºekilde Allah’˜n Söz’ünü araºt˜rabilir
(ibadetin 1. bölümü), di¥er yandan da Allah’˜n
ger‡ek Söz bildirisinin ola¥anüstü bereketini kiºisel
olarak yaºayabilirsiniz (ibadetin 2. bölümü).
†evrenize yak˜n Sebt Günü’nü tutan cemaatlerin
topland˜¥˜ yerleri ve ibadet saatlerini telefonla
sorabilirsiniz:
Almanya: 030 / 431 16 47
Ayr˜ca sizleri ‡ok enteresan bir konu olan, gelecekte
meydana gelecek olaylar˜n Kutsal Kitap
taraf˜ndan önbildirisi konulu araºt˜rmaya ve ilahî
bereketi ve birlikte ibadet etmenin gücünü
yaºayabilece¥iniz haftal˜k dua saatine de davet
etmek istiyoruz.
Toplant˜ yerini ve saatini lütfen yukar˜da verilen
telefondan sorunuz.
†a¥˜m˜za yönelik Allah’˜n Söz’üne internet
yoluyla bilgisayardan ulaºabilirsiniz!
©nternet adresimiz:
http://www.mefag.com
Ziyaretinizden mutluluk duyaca¥˜z!
MEFAG ‡al˜ºanlar˜

3,16; 1,29).
©sa kendi günahlar˜ i‡in ölmedi, ‡ünkü ºöyle yaz˜l˜d˜r:
“Tanr˜’yla bar˜º˜n. Tanr˜, Mesih sayesinde kendisinin
do¥rulu¥u olal˜m diye, günah˜ bilmeyen Mesih’i bizim i‡in
günah yapt˜” 2.Korintliler 5,21 (1.Yuhanna 3,5; Yuhanna
8,46 ile karº). Fakat bu, haks˜zl˜¥˜m˜z˜ kabul edip, tövbe edip
günahtan (Allah’˜n yasalar˜n˜ ‡i¥nemek) ka‡˜nmak ve itaatle
O’nu izlemek demektir (Özdeyiºler 28,13; 1.Yuhanna 1,610; 2,4; 3,3-10; 1.Petrus 2,21; Matta 10,34-39).
©man ve tövbe, do¥ruyu arayan kiºiler i‡in Allah˜n bir
arma¥an˜d˜r. E¥er O’na izin verirsek, Allah Kutsal Ruh’u ile
bizde her ikisini de etkinleºtirir. ©nan‡,
ikrardan ve Allah’˜n Söz’ünü
araºt˜rmaktan gelir (Romal˜lar 10,17).
©sa, “Kutsal Yaz˜lar˜ araºt˜r˜yorsunuz.
†ünkü bunlarda sonsuz yaºama
sahip oldu¥unuzu san˜yorsunuz.
Bana tan˜kl˜k eden de bu yaz˜lard˜r!”
demiºti Yuhanna 5,39 (Luka 24,25-27; Yuhanna 2,22;
Romal˜lar 16,26; El‡ilerin ©ºleri 17,11.12 ile karº).
Harika bir bi‡imde ger‡ekleºen ilahî önbildirilerin
araºt˜r˜lmas˜ (yüzy˜llarca önceden bildirilen dünya tarihi
ve O¥ul’un ortaya ‡˜k˜º˜) bizlere ilahî kurtuluº plan˜n˜
Mesih arac˜l˜¥˜yla güvenilir yapmakta ve gelecekte
meydana gelecek olaylar a‡˜s˜ndan sa¥lam bir inan‡ temeli
oluºturmaktad˜r (2.Petrus 1,19-21). ©lahî Söz’ün do¥ru
bir ºekilde araºt˜r˜lmas˜ ile görünmez bir ilahî ö¥retmen
bize müjdelendi. “Ama Baba’n˜n benim ad˜mla gönderece¥i
Yard˜mc˜, Kutsal Ruh, size her ºeyi ö¥retecek, bütün
söylediklerimi size hat˜rlatacak… O, sizi her ger‡e¥e
yöneltecek… Senin sözün ger‡ektir” Yuhanna 14,26; 16,13;
17,17. Kim Allah’˜n bu lütuf teklifini reddeder ve ger‡e¥in
sözünü bilin‡li olarak dinlemez, okumaz ve araºt˜rmazsa,
Allah’tan hi‡bir kurtar˜c˜ inan‡ gücü elde edemez ve sonsuza
dek yok olacaklardan olurlar (Yeremya 6,17-19; 9,12-15;
Hoºea 4,6).
“Sizden birinin bilgelikte eksi¥i varsa, herkese cömert‡e,
azarlamadan veren Tanr˜’dan istesin; Tanr˜ ona verecektir”
Yakup 1,5. ©sa bize, “Dileyin, size verilecek; … Sizler kötü
yürekli oldu¥unuz halde ‡ocuklar˜n˜za güzel arma¥anlar
vermeyi biliyorsan˜z, göklerde olan Baban˜z˜n, kendisinden
dileyenlere güzel ºeyler verece¥i ‡ok daha kesin de¥il mi?”
demiºti (Matta 7,7.11). O halde Davut’un yapt˜¥˜ gibi dileyin:
“Ey Tanr˜, temiz bir yürek yarat, yeniden kararl˜ bir ruh var
et i‡imde.” Mezmurlar51,10 (Mezmurlar139,23.24 ile karº.)
Kim do¥ru bir ºekilde inan˜r ve dua ederse ºunu tecrübe
edinir: “Beni gü‡lendirenin (©sa Mesih) arac˜l˜¥˜yla her
ºeyi yapabilirim.” Filipililer 4,13.
E¥er Mesih’i do¥ru bir ºekilde izler ve kendimizi yaºayan
kurtar˜c˜m˜z olarak O’na teslim edersek, O’nun
benzerli¥inde bir karakter geliºtirebilir ve böylece Rab’bin
geliºine haz˜rl˜kl˜ oluruz. “Rab, ‘O
günlerden sonra onlarla yapaca¥˜m
antlaºma ºudur: yasalar˜m˜ onlar˜n
yüreklerine koyaca¥˜m, zihinlerine
yazaca¥˜m’ diyor.” ©braniler 10,16
(Yeremya 31,33 ile karº.)
Aden bah‡esinde insan˜n itaatinin bir a¥ac˜n meyvesiyle
s˜nand˜¥˜n˜ hat˜rl˜yor musunuz (©yiyle kötüyü bilme
a¥ac˜ – Yarat˜l˜º 2,1617)? †a¥˜m˜z˜n son
günlerinde de itaat, yine
Allah’˜n özel bir emriyle
s˜nanacakt˜r (Yakup
2,10). O zamanlar
aldat˜c˜ y˜lan ºöyle
demiºti: “Allah ger‡ekten … dedi mi?”
Bu itaatsizliklerinden dolay˜ insanlar˜n baº˜na ne gibi
korkun‡ ºeyler gelmektedir?! (Yarat˜l˜º 3) Allah’˜n
‡ok a‡˜k olan emrine karº˜ ekilen ºüphe tohumlar˜
bugün de Allah’˜n rakibi taraf˜ndan insanlar˜n
yüreklerine ekilmektedir: “Allah yedinci günü
ger‡ekten ciddiye al˜yor muydu?”
E¥er Pazar gününün insan emrinden baºka bir ºey
olmad˜¥˜ konusu ortaya konmas˜ gerekirse, ©sa’n˜n ºu
sözü eksik olmamal˜d˜r: “Yeºaya’n˜n siz ikiyüzlülerle
ilgili peygamberlik sözü ne do¥rudur! Bana boºuna
taparlar. †ünkü ö¥rettikleri, sadece insan kurallar˜d˜r.
Siz Tanr˜ buyru¥unu bir yana b˜rakm˜º, insan
gelene¥ine uyuyorsunuz.” Markos 7,6-9.
Allahhalk˜n˜HezekielPeygamberiledeuyarmaktad˜r:“†ölde
‡ocuklar˜na atalar˜n˜z˜n kurallar˜n˜ izlemeyin, ilkelerine göre
(geleneklerine) yaºamay˜n, putlar˜yla kendinizi kirletmeyin
dedim.BenTanr˜n˜zRAB’bim,benimkurallar˜m˜izleyin,benim
ilkelerimuyar˜ncayaºay˜n.Aram˜zdabirbelirtiolsundiye~abat
günlerimikutsalsay˜n.OzamanbenimTanr˜n˜zRABoldu¥umu
anlayacaks˜n˜z dedim” Hezekiel 20,18-20; Yeremya 9,12-13.
©nsanlar˜n buyruklar˜ ve onlar˜n gelenekleri bizleri ºu

h˜ristiyan felsefesine karº˜ özgür k˜lmaz: “©nsanlardan
‡ok, Tanr˜’n˜n sözünü dinlemek gerek.” El‡ilerin ©ºleri
5,29; 4,19.
Neye karar vereceksiniz – Rabbin gününe mi yoksa
papal˜¥˜n Pazar gününe mi? (Yeremya 10,2; 1.Krallar 18,21; 1.Samuel 15,22.23)
KutsalRuhbizesesleniyor:
“E¥er bugün O’nun sesini
iºitirseniz, yüreklerinizi
nas˜rlaºt˜rmay˜n… Tanr˜
kendi iºlerinden nas˜l
dinlendiyse, O’nun huzur
diyar˜na giren de kendi
iºlerinden öylece dinlenir.
Bu nedenle, herhangi
birimizin
ayn˜
tür
sözdinlemezlikten ötürü
düºmemesi i‡in o huzur
diyar˜na (Sebt Günü) girmeye
gayret edelim” ©braniler 4,7.10-11.
Sadece Kutsal Kitap’ta sözü edilen ºu kiºiler affedilecekler ve
kurtar˜lacaklard˜r: “Bu
durum,
Tanr˜’n˜n
buyruklar˜n˜ yerine
getiren ve ˜sa’ya olan
imanlar˜n˜ sürdüren
kutsallar˜n
sabr˜n˜
gerektirir.” Vahiy 14,12.
†ok yak˜nda canavar˜n
iºaretini, ismini veya
say˜s˜n˜ kabul ederek
onun benzerine tapan
(yani tanr˜ karº˜t˜ dinipolitik bir otoriteye boyun
e¥en) ve Allah’˜n ‡ok a‡˜k
olan istemine ve uyar˜s˜na karº˜ gelen
tüm insanlar˜n baº˜na korkun‡ felaketler ve yarg˜lar
gelecektir (Vahiy 13,16-18; 14,9-11; 16,2; 18; 19,1921).
Bu yarg˜ mesaj˜ baz˜lar˜na korku verebilir, fakat
neticesinde seven Allah’˜n iletti¥i bir kurtuluº mesaj˜d˜r,
“†ünkü hi‡ kimsenin mahvolmas˜n˜ istemiyor, herkesin
tövbe etmesini istiyor.” (2.Petrus 3,9)
Do¥ru olan her kiºi anlayacakt˜r ki: “RAB korkusudur
bilginin temeli.” Özdeyiºler 1,7 (Luka 12,4.5; †˜k˜º 20,20
ile karº). Korku sadece günah˜n bir ürünüdür (bkz. Yarat˜l˜º
3,10.11), fakat günah˜n aff˜na ©sa Mesih’teki Allah
sevgisiyle inan˜r ve elde edersek ºunu ö¥reniriz: “Sevgide
korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar…
Korkan kiºi, sevgide yetkin k˜l˜nm˜º de¥ildir. Biz ise
seviyoruz. †ünkü önce O bizi sevdi.” 1.Yuhanna 4,18.19.
Kaybolmuºluk hissi kurtulma bilincine, Allah’a olan korku
hürmete ve sevgiye, umutsuzluk kararl˜l˜k azmine ve korku
ilahî vaade olan sevin‡li bir beklentiye dönüºür. Allah’˜n
bu teklifi, tövbe olana¥˜ ve dönüº, sadece k˜sa bir zaman
i‡in ge‡erlidir! Kendi durumunuzu ciddi bir ºekilde kontrol
etmek ve dönmek i‡in verilen bu zamandan yararlan˜n,
zira lütuf i‡in tan˜nan k˜sa zaman periyodu, Mesih’in
yeniden geliºinden önce sona erecektir. Zaman˜n iºareti,
bizlere bu dünya tarihinin yaºayaca¥˜ son ‡a¥ oldu¥unu
bildiriyor!
“Ne var ki, Rab’bin günü h˜rs˜z gibi gelecek. O gün
gökler büyük bir gürültüyle ortadan kalkacak,
maddesel ö¥eler yanarak yok
olacak, yer ve yeryüzünde
yap˜lm˜º olan her ºey yan˜p
bitecek … Tanr˜’n˜n önünde
lekesiz, kusursuz ve bar˜º
i‡inde bulunmaya gayret
edin” 2.Petrus 3,10.14
(Yeºaya 55,6-9; Malaki 3,1720 ile karº).
“Her ºey duyuldu, sonu‡ ºu:
Tanr˜’ya sayg˜ göster,
buyruklar˜n˜ yerine getir,
‡ünkü her insan˜n görevi
budur. Tanr˜ her iºi, her
gizli ºeyi yarg˜layacakt˜r,
ister iyi ister kötü olsun”
Vaiz 12,13.14.

