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KURSA GENEL BAKIŞ

KURS TANIMI

Bu kurs, Kutsal Kitap’taki peygamberlik Kutsal Yazılarına dayanan, son zamanların 
Hristiyan doktrinlerini inceler. Kurs; Mesih’in tekrar gelişi, son yargı ve Tanrı’nın 
sonsuz krallığı gibi önemli öğretiler üzerinde durur. Kurs, eskatoloji konusunda çeşitli 
tartışmalar sunar, ancak her sorunu çözmez. Kutsal Kitap’ın Daniel ve Vahiy kitabı ile 
diğer peygamberlik Kutsal Yazıları da kursa dahildir.

KURSUN HEDEFLERİ

1. Peygamberlik Kutsal Yazılarının içeriğini okumak ve incelemek.

2. Eskatolojinin terimleri ve büyük temalarını öğrenmek.

3. Eskatoloji öğretileri ile diğer Hristiyan öğretileri arasındaki ilişkiyi görmek. 

4. Eskatolojinin önemli ve tartışılabilir öğretilerini ayırt etmek. 

5. Hristiyan birinin, imanla çelişkili gibi görünen acılar, felaketler ve dünya 
koşullarına rağmen imanını nasıl sürdürebileceğini anlamak.

6. Peygamberlik Kutsal Yazılarının mesajıyla tutarlı bir Hristiyan hayatını yaşamayı 
öğrenmek.

SINIF LİDERLERİ İÇİN TALİMATLAR

Derslerin çeşitli uzunluk süreleri vardır ve bazılarının konuları tartışmalıdır. Bazen her 
ders oturumunda bir dersi bitirmek mümkün olmayabilir. Eğer bir oturumda bir ders 
bitirilemezse, sınıf lideri dersi yeniden tanıtmak ve bir sonraki oturumda bitirmek için 
hazırlıklı olmalıdır.

Bu derste ele alınan konular hakkında birçok farklı görüş vardır. Sınıf lideri, bir 
konuyu herkes aynı fikirde olana kadar tartışmanın imkansız olduğunu anlamalıdır. 
Bir konu üzerinde yeterince durulduğunda, grup bir sonraki konuya geçmelidir. Sınıf 
lideri, tartışmalar sırasında öğrencilerin sinirlenmelerine ve suçlayıcı olmalarına izin 
vermemelidir.

Sınıf liderlerinin notları derslerin belirli bölümlerinde, talimatlarla birlikte kurs boyunca 
yer alır. İtalik yazılırlar.
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Tartışma soruları ve sınıf içi etkinlikleri ok işaretleri ile belirtilir. Tartışma soruları 
için, sınıf liderinin soruyu sorması ve öğrencilere sorunun cevabını tartışmaları için süre 
vermesi gerekir. Eğer genelde hep aynı öğrenci cevap veriyorsa veya bazı öğrenciler hiç 
konuşmuyorlarsa, lider soruyu belli birine yöneltebilir; “Ali, sen bu soruya nasıl cevap 
verirsin?”

Kursta birçok Ayet kullanılır. Ders sırasında yüksek sesle okunması gereken bölümler 
de metinde ok işaretleri veya kalın Diğer durumlarda, ayet referansları parantez içinde 
belirtilmiştir. Örneğin; (1. Korintliler 12:15). Bu referanslar, metindeki ifadeler için 
destekleyicidir. Parantez içindeki ayetleri okumak her zaman gerekli değildir.

Bazen bir ilahiyatçıdan alıntı yapılmıştır. Bir alıntıya gelindiğinde, sınıf lideri bir 
öğrenciden alıntıyı okumasını ve açıklamasını isteyebilir. Bu ilahiyatçıların öğrettiği 
her şeye her zaman katılmayız ancak onlardan öğreneceğimiz şeyler vardır.

Her ders ödev ile biter. Ödevlerin bir sonraki dersten önce bitirilmiş ve teslim edilmiş 
olmaları gerekir. Eğer bir öğrenci ödevini yapmamışsa daha sonra yapabilir. Fakat lider, 
öğrencileri derslerden daha fazla şey öğrenmeleri için programa uymaya teşvik etmelidir.

Her ders oturumunun başında, sınıf lideri bir önceki dersten olan yazılı ödevleri 
toplamalıdır. Bazen lider, birkaç öğrenciden ödevleri için yazdıklarını paylaşmalarını 
isteyebilir.

Bu kursun amaçlarından biri öğrencileri öğretmen olmaları için hazırlamaktır. Öğretme 
becerilerini geliştirebilmeleri için, sınıf liderlerinin öğrencilere fırsatlar vermesi gerekir. 
Örneğin, sınıf lideri bazen bir öğrencinin dersin kısa bir bölümünü sınıfa öğretmesine 
izin vermelidir.

Eğer öğrenci Shepherds Global Classroom sertifikası kazanmak isterse, ders 
oturumlarına katılmalı ve ödevleri tamamlamalıdır. Kursun sonunda, tamamlanmış 
ödevleri kayda geçirmek için bir form bulunur.
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1. DERS

ESKATOLOJİNİN DEĞERİ

SINIF LİDERİNE NOT

Farklı öğrencilerden, eskatoloji kursundan ne öğrenmeyi umduklarını söylemelerini isteyin. 
Cevap almayı umdukları soruların örneğini verebilirler. Bu sorulara şu anda cevap vermeye 
çalışmayın.

ESKATOLOJİ NEDİR?

Eskatoloji kelimesi, “son” olarak çevrilen Grekçe eschatos ve “bilim” olarak çevrilen 
logos kelimelerinden türemiştir.

Eskatoloji, teolojinin bir bölümüdür ve genellikle sistematik bir teoloji çalışmasında en 
son gelir. Eskatoloji, kurtuluş tarihinin tamamlandığını gösterir, çünkü düşüşten itibaren 
yaratılışın yenilenmesini ve kurtuluş planının tamamlanmasını gösterir.

Eskatoloji son dünyasal olayların, yaratılışın sonsuz kaderinin ve Tanrı’nın sonsuz 
krallığının doğasının bilimsel olarak incelenmesidir.

Çalışma alanı (1) Kutsal Kitap’ın peygamberlik kısımlarını, (2) ilgili teolojiyi, (3) ilgili 
tarihi olayları ve (4) güncel uluslararası olayları içerir.

Eskatoloji, Tanrı’nın yaratılış için olan nihai amacını tamamlama şeklini anlamamıza 
yardım eder.

Hristiyan eskatolojisi, temel Hristiyan öğretişlerinden dolayı, gerekli ve kaçınılmazdır. 
Hristiyanlar, Tanrı’nın evren üzerinde mutlak güce ve yetkiye sahip olduğuna inanır. 
Günahın Tanrı’ya karşı isyan sonucu var olduğuna inanır. Mesih’in, isyan edenlerin 
uzlaşmasını ve düşmüş yaratılışın yenilenmesini mümkün kılan kurtuluşu sağladığına 
inanır. Tanrı’nın adaletinin sonsuza dek günaha tahammül edemeyeceğine inanır. Bunlar 
temel öğretişlerdir. Bu nedenle Hristiyan öğretisinin aynı zamanda Mesih’in nasıl zafer 
kazanacağını, kurtuluşun nasıl tamamlanacağını ve Tanrı’nın yetkisinin nasıl tamamen 
yenileceğini açıklaması da gerekir. Kutsal kitap öngörüleri olmadığında bile, Hristiyanlık 
eskatoloji geliştirir. Eskatolojinin temellerini doğru olarak görebilmemiz için Kutsal 
Kitap bize Tanrı’nın vahyini verir. Kutsal Kitap sürekli olarak, eskatoloji öğretişlerini 
kurtuluş ve Hristiyan hayatı ile ilgili olan öğretişlerle birleştirir.

 » Bu ayetleri sesli okumaları için dört öğrenci seçin: Yahuda 14-15, Titus 2:1-13, 
Yuhanna 14:1-3 ve Yakup 5:7-8.  Bu ayetlerin her biri eskatoloji ve Hristiyan 
hayatıyla ilgili nasıl bir bağ oluşturur?
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Eskatolojinin pratik faydası imanlıya (1) kalıcı imana sahip olmasını (2) sonsuz bakış 
açısıyla uyumlu olan Hristiyan hayatını öğretmesidir.

 » Bir öğrenciden yüksek sesle Koloseliler 
3:1-6’ yı okumasını isteyin.

Ruhsal olarak, her birimiz Mesih tarafından 
zaten diriltilmişizdir. Mesih geldiğinde, O’nunla 
beraber olacağız. Mesih’in geri dönüşünü 
beklediğimiz için hayatlarımızda günahı 
öldürürüz ve Tanrı’yı memnun etmek için 
yaşarız.

 » Bazı insanların Kutsal Kitap 
peygamberliklerini incelemekten 
hoşlanmamasının nedenleri nelerdir?

BAZI İNSANLARIN 
ESKATOLOJİ 
ÇALIŞMAMALARININ 
NEDENLERİ

1. Anlamazlar.

Kutsal Kitap peygamberliklerinin, hayvanlar ve tuhaf yaratıkları da içeren garip edebi 
biçimleri vardır. Bu detayları açıklamak kolay değildir.

Bilim insanları eskatoloji öğretişleri konusunda anlaşamazlar. Bu, birçok insana neyin 
doğru olduğunu kesin olarak bilemeyeceklerini düşündürür.

Esasen, eskatolojinin temel öğretişleri açıktır. Bazı ayrıntılar pek net değildir, fakat 
bazılarını Kutsal Kitap yorumunun iyi ilkelerini uygulayarak anlayabiliriz.

2. Onları korkutur.

Birçok insan Kutsal Kitap’ın, dünya çapındaki felaketler ve zulüm konusundaki  
açıklamalarından rahatsız olur. Kendilerinin ve çocuklarının güvenliğinden endişe 
ederler.

Fakat, eğer bunlar gelecekte gerçekleşecekse, Hristiyan birinin böyle zamanlarda imanını 
nasıl koruyacağını bilmesi gerekir. 

“Tanrı ile sonsuza dek 
yaşamanın parlak , 
Hristiyanlar açısından 
sadık bir hayat 
yaşamak için güçlü 
bir teşvik ve tanıklık 
etmek için motive 
edici bir güçtür.”

- Mendell Taylor, 
Müjdecilik Araştırması
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3. Bölünme riskini almak istemezler.

İnsanlar genelde peygamberlik Kutsal Yazılarının yorumlanması hakkında fikir ayrılığına 
düşer. Tartışmalar, paydaşlığın bozulmasına neden olabilir. Bazı Hristiyanlar, tartışmak 
istemedikleri için peygamberlik konusunda konuşmaktan kaçınır. 

Fakat, eskatoloji öğretişlerinin temeli bütün Hristiyanlar tarafından kabul edilmelidir. 
Paydaşlık için daha önemsiz ayrıntılar üzerinde anlaşmaya gerek yoktur.

4. Pratik bir önemi olmadığını düşünürler.

Peygamberlik hakkında fazla bir şey bilmeden Kutsal Kitap'taki Hristiyan yaşamı tanımını 
uygulamak mümkündür. Bu nedenle, bazı insanlar, zaten anlamayı beklemedikleri için, 
bu çalışmanın çaba harcamaya değmeyeceğini düşünürler.

Bununla birlikte, son yargı öğretişi gibi bazı temel öğretişler Hristiyan hayatı için 
önemlidir. Gelecekle ilgili Kutsal Kitap öğretişlerini göz ardı edenler, genelde içinde 
bulunduğumuz dünyaya çok fazla uyum sağlama ve yatırım yapma eğiliminde olur.

PEYGAMBERLİK YAZILARININ YANLIŞ KULLANIMI

Bilim insanı bunları yaparsa Peygamberlik Yazılarını kötüye kullanmış olur 

 · Merkezde yer alan gerçekleri vurgusundan saptırırsa
 · Hizmetin yapabilecekleri konusunda kötümser olursa
 · Peygamberliği, amaçları doğrultusunda kullanmazsa
 · Başka imanlılarla olan birliği bozarsa
 · Garip öğretişleri desteklemek için belirsiz Kutsal Kitap ifadelerini kullanırsa

Yanlış Kehanet Aracılığıyla Suistimal Örneği

Yehova Şahitleri, dünyanın 1975 yılında sona ereceğini öngörmüşlerdir. 1974 yılının 
Mayıs ayında şu yazıyı yayımlamışlardır:

Evlerini, mallarını satan ve geri kalan günlerini bu eski sistemdeki öncü 
hizmetlerinde  [dinlerini ilan ederek] geçirmeyi planlayan kardeşlerin raporlarını 
alıyoruz. Bu kesinlikle kötü dünyanın sona ermesinden önce kalan kısa zamanı 
geçirmek için iyi bir yoldur.1

KUTSAL KİTAP PEYGAMBERLİĞİNİ 
ÇALIŞMA NEDENLERİ

1. Kutsal Yazıların tümü kazançlıdır. (2. Timoteos 3:16)

2. okurlarına bir bereket vaat edilir. Vahiy (1:3)

1	 Kingdom	Ministry,	Mayıs	1974
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3. İsa peygamberliği vaaz etmiştir. (Matta 24: 29-31)

4. Peygamberlik, acı çekmiş ve ölmüş olan imanlılar konusunda bize teselli verir. 
(1. Selanikliler 4:18)

5. Peygamberlik imanla Tanrı için çalışmamız konusunda bizi teşvik eder. (1. 
Korintliler 15:58)

6. Peygamberlik ruhsal gayreti ve dikkati teşvik eder. (1. Yuhanna 3:2-3, Luka 21:34)

7. Peygamberlik, gelecek için bizi güçlendirmeyi amaçlar. (Luka 21: 28, 2. Selanikliler 
2:2)

ÖNEMLİLİK SEVİYELERİ

Peygamberlik tartışmaları genellikle büyük gerçekler yerine küçük sorulara odaklanır. 
Peygamberlikteki konuların hepsi eşit derecede önemli değildir. Bu derste peygamberlikle 
ilgili her şeyi ele almaya çalışmayacağız.

Bazen insanlar canavarın işaretinin nasıl görüneceğini, Mesih karşıtının hangi ülkeden 
geleceğini ve iki tanığın kim olacağını merak eder. Bunlar, Kutsal Kitap’ın net cevaplar 
verdiği sorular değildir. Bu detaylar konusunda Kutsal Yazılarda bazı kanıtlar bulabiliriz 
ama üzerinde tartışmaya değmez.

Kutsal Kitap’ın daha fazla açıkladığı başka konular vardır. Bazı örnekler, İsa’nın sıkıntının 
başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı geri geleceği veya milenyumun gerçekten 
bin yıldan oluşup oluşmadığı olabilir. Kutsal Yazılardaki kanıtlara dayanarak mantıklı 
bir sonuca ulaşmak mümkündür. Fakat bu öğretişler, Müjde için gerekli değildir. Sırf 
bu sorulardan biri hakkındaki görüşe katılmadığınız için kimseyle paydaşlığınızı 
kesmemelisiniz.

Kutsal Kitap peygamberliğinde bazı önemli gerçekler vardır. Bunlar Kutsal Kitap’a 
inanan herkesin kabul ettiği çok açık olan gerçeklerdir. Bu öğretişler Hristiyan hayatını 
ve Hristiyan öğretisinin bütün sistemini etkiler. Bu öğretişlere örnekler; Mesih’in tekrar 
gelişi, son yargı, tüm insanların fiziksel kurtuluşu ve Tanrı’nın sonsuz hükmüdür.  

Bu kursta, Kutsal Yazıların bize konuşabilmesi için Kutsal Kitap›la zaman geçireceğiz. 
Eskatolojinin en önemli gerçeklerine vurgu yapacağız. Daha az önemli olan öğretişlerin 
bazı kanıtlarını inceleyeceğiz ama öğrencilerin kendi sonuçlarını üretmelerine izin 
vereceğiz. En önemlisi, peygamberlik niteliğindeki Kutsal Yazıların amacına ulaşılmasıdır; 
Tanrı’nın gücünün ve bilgeliğinin gösterilmesi bizi Tanrı’ya güvenmeye ve itaat etmeye 
teşvik eder.



111. DERS - ESKATOLOJININ DEĞERI

KUTSAL KİTAP PEYGAMBERLİĞİNİN MERKEZİ TEMALARI

Bazen eskatoloji çalışması sırf insan odaklı olur. Eskatolojinin çoğu tartışması, Tanrı’nın 
geri dönüşünün diğer olaylarla ilgili zamanlaması hakkındadır, çünkü bize ne olacağını 
bilmek isteriz.

Kutsal Kitap öngörülerini inceledikçe ve dünyada hangi olayların gerçekleşeceğini tahmin 
etmeye çalıştıkça, eskatoloji çalışması dünya odaklı hale gelebilir.

Daniel kitabını incelediğimizde, Tanrı’nın bilgeliği, gücü ve sonsuz krallığın vurgulandığına 
dikkat etmemiz gerekir. Daniel tamamen eskatolojik bir kitaptır ve temaları, eskatoloji 
temalarıdır. Tanrı nelerin olacağını açıklar. Doğru olanlar ne olacağını anlayacaklar 
ama kötü olanlar anlamayacaklardır. Tanrı’nın Krallığı bütün dünyayı kaplayacak ve 
sonsuza dek kalıcı olacaktır. Daniel kitabında Mesih ortaya çıkar ve kendisine krallık 
verilir. (Daniel 7:13-14)

Vahiy kitabını incelediğimizde, Mesih üzerinde daha fazla vurgu yapılan aynı temaları 
görürüz. O başlangıç ve sondur, her şeyi başlatan ve her şeyi sonlandıracak olandır. 
Her şeye gücü yetendir.

Mesih karşıtlığının en büyük günahı, kendisine tapınılmasını emretmesidir. İmanlıların 
en büyük denenmesi Tanrı’ya sadık kalmaktır. Diğerleri Mesih karşıtlığına tapacaklardır.

Vahiy’de Tanrı’nın tahtı merkezdedir. Yeryüzünde işler Tanrı’dan gelen emirler 
doğrultusunda gerçekleşir. Tanrı’nın krallığını getiren tüm olaylar dizisi, İsa’nın birer 
birer açtığı Tanrı’nın kitabının üzerindeki mühürlerle sembolize edilir.

Kitap boyunca, gücü, bilgeliği ve doğruluğu için Tanrı’yı öven bölümler vardır.

 » Vahiy kitabında hangi ana temayı görürsünüz?

Gelecekteki olayların net ana hatlarını sırayla görmeyiz. Olayların kesin olarak 
anlayabileceğimiz pek çok detayını görmeyiz. Bu nedenle, peygamberliği gelecekteki 
olayların ayrıntılı bir taslağı haline getirmek, asıl amacını yerine getirmeyecektir.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Bir Kutsal Kitap bölümü veya kitabının temel vurgusu, Kutsal Yazıları 
kullanmamıza rehberlik etmesidir. Hiçbir zaman Kutsal Yazıları, yazarın 
amaçlamadığı bir şekilde kullanmamalıyız.
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Eskatolojinin temel konusunun Tanrı’nın yüceliği olduğunu görüyoruz. Kontrolden 
çıkmış gibi görünen bir dünyada, Tanrı hala egemendir. Doğrular savaşı kaybediyor 
gibi görünseler de mutlak zaferi Tanrı verecektir. Zamanın ötesindeki bazı detayları 
yorumlayamayabiliriz ama tamamlandıklarında anlayacağız ve Tanrı’nın onları önceden 
bildiğini bileceğiz. Eskatoloji sürekli olarak dikkatimizi Tanrı’ya verir.

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK İHTİYACI

Eğer biri bütün peygamberlik yazılarını anladığını iddia ediyorsa, 2.000 yıllık tarihi 
boyunca kiliseye genel olarak verilmemiş bir kavrama gücü olduğunu iddia ediyor 
demektir. Böyle bir insana güvenilmemesi gerekir. Birçokları kişisel vahiy ve tam bir 
kavrama iddiasında bulunmuştur fakat görüşleri genel olarak kilise tarafından hiçbir 
zaman kabul edilmemiştir. Bazı insanlar tarikata benzeyen bir grup takipçi elde etmeyi 
başarmıştır. Bazı insanlar tuhaf öğretişler geliştirip bazen sapkınlığı öğretmiştir.

Mesih’in tekrar gelişi ve ölülerin diriltmesi gibi eskatolojinin temel gerçekleri, Hristiyanlık 
için gereklidir. Bir kişi, temel öğretişlere sahip değilse, Hristiyan olduğunu ve Kutsal 
Kitap’a inandığını iddia etmemelidir. Aynı zamanda, kesin olmayan birçok detay ve 
Kutsal Yazılar’da anlaşılması zor olan birçok öngörü vardır.

Daniel peygamber bile şöyle demiştir; “Söylediklerini duydum ama anlamadım.” (Daniel 
12: 8) Melek ona, sözlerin zamanın sonuna dek mühürleneceğini ama zamanı gelince 
bilgelerin anlayacağını söylemiştir. (12:9-10) Bazı öngörüler, tamamlanma zamanları 
gelene kadar anlaşılmayacaklardır.

John Wesley Vahiy kitabı hakkında şöyle demiştir; 

Ara kısımlara yıllarca hiç çalışmadım; Onca bilge ve iyi adamın sonuçsuz 
çabalarından sonra, onları anlamaktan tamamen ümidi kesmiş biri olarak... Bu 
gizemli kitapta yer alan her şeyi anlıyor ya da açıklıyormuş gibi davranamam.2  

Tanrı, Söz’ünü alçakgönüllülükle ve başkalarının düşüncelerine karşı hoşgörüyle 
incelememize yardım etsin.

SELANİKLİ KORKUSU

 » Bir öğrenciden 2. Selanikliler 2’yi sesli okumasını isteyin. Bu bölümün tüm 
detaylarını açıklamak gerekmez. Daha sonra tekrar inceleyeceğiz. Selanikli 
imanlılar neden endişeleniyorlardı? 2. ayete bakın. 

2. ayet bize eskatolojinin nasıl yanlış kullanılabileceğini gösterir. Bazı insanların 
öğrettikleri eskatoloji yüzünden imanlılar endişeli ve şaşkınlardı.

2	 John	Wesley,	Explanatory Notes on the New Testament,	“Introduction	to	Revelation.”	Yeni Antlaşma’yı 

Açıklayan Notlar,	“Vahiy’e	Giriş”	Bu	linkten	ulaşabilirsiniz:	https://www.biblestudytools.com/commentaries/
wesleys-explanatory-notes/	2	Kasım	2020.
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KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Özellikle açıkça ifade edildiği zamanlarda, yazarın ele aldığı endişeyi 
gözlemlemeliyiz.

 » Bölümün sonucuna bakın (15-17 ayetler). Elçi, eskatoloji açıklamasından dolayı 
onlardan ne yapmalarını istedi?

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Yazarın sonucu, bölüm için niyetini gösterir. Bazen öyleyse sözü ile sonuç 
işaret edilir.

Onlara öğretildiği gibi, Hristiyan olarak yaşamalarını istedi. Korku tarafından 
yönetilmelerini değil, imanda güçlü ve rahat olmalarını istedi. Sürekli olarak hayatta 
kalmayı düşünmek yerine, iyi işler yapmaya devam etmelerini istedi.

Eskatolojinin uygun bir şekilde kullanılması, elçi Pavlus’un sahip olduğu hedeflerin 
aynısını gerçekleştirecektir.

1. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Bazı insanların peygamberliği incelemek istememelerinin 
dört nedenine bakın. Birinin size (dört nedenden birini vererek) “Ben 
peygamberlik çalışmayı sevmiyorum çünkü…” dediğini hayal edin. 
Bu kişiye neden peygamberlik çalışmaktan kaçınmaması gerektiğini 
açıklayan birkaç cümle yazın.

2. Bölüm Çalışması: 1. Selanikliler 5:1-11’i inceleyin. Tanrı’nın dönüşünü 
ve dünyanın yok oluşunu beklediğimiz için kutsal hayatlar yaşarız ve 
dünyasal şeyleri önceliğimiz yapmayız. Bu bölümünün mesajının bir 
özetini yazın. 
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2. DERS

GERÇEKLEŞMİŞ 
PEYGAMBERLİKLER 

VE İSRAİL

SINIF LİDERİNE NOT

İki veya üç öğrenciden, 1. Ders ödevi olarak yazdıklarını paylaşmalarını isteyebilirsiniz.

İsteğe bağlı bir inceleme etkinliği olarak, (1. Dersten) “Kutsal Kitap Peygamberliğini Çalışma 
Nedenleri” kısmındaki ayetleri okuyabilir ve öğrencilerden Kutsal Yazılara dayalı bir 
neden vermelerini isteyebilirsiniz. Örneğin, Vahiy 1:3’ü okuyun ve şöyle sorun; “Bu bize 
peygamberlik çalışmamız için hangi nedeni verir?”

Ders iki kısımdan oluşur. İlki gerçekleşmiş peygamberliklerin önemidir. İkincisi İsrail’in 
tarihini ve birçok bilim adamının eskatoloji için önemli olduğunu düşündüğü İsrail hakkında 
peygamberlikleri içerir.

1. KISIM: GERÇEKLEŞMİŞ PEYGAMBERLİK

Gerçekleşmiş Peygamberliklerin Önemi

Bu kurs, Tanrı’nın Söz’ünün gelecekle ilgili açıkladıkları hakkındadır. Bu ders, 
peygamberliğin geçmişte ne kadar önemli olduğunu gösterdiği için gerçekleşmiş 
peygamberliklerin bazılarını kısaca inceleyecektir.

Kutsal Kitap peygamberlikler hakkında nasıl düşünmemiz gerektiğine dair bazı ifadeler 
içerir.

 »  Bir öğrenciden sesli olarak Yeşaya 46:9-10, 48:3, 5’i okumasını isteyin. Bu bölümler, 
gerçekleşmiş peygamberliklerin önemi hakkında bize ne gösterirler?

Tanrı ona ne olacağına karar verebileceğini ve isteğini gerçekleştirebileceğini gösterir. 
Gerçekleşen peygamberlik, Tanrı’nın kontrolde olduğunu gösterir.

Tanrı bazen bir şey yapmadan önce insanlara bunun sahte tanrıların gücüyle değil, 
kendi gücüyle olduğunu bilsinler diye, ne yapacağını söyler. 
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Tanrı, olacak her şeyi en başından bilen kişi olduğunu söyler. Aynı zamanda yapacağını 
söylediğini yapma gücü de vardır. Hiçbir güç, Tanrı’yı isteğini yerine getirmekten 
alıkoyamaz. 

“Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab…” (Elçilerin İşleri 15:18) Zamanın başlangıcından beri, 
Tanrı yapacağı her şeyi biliyordu. Bu, her şeyi bildiği anlamına gelir, çünkü gelecekteki tüm 
olacakları bilmeseydi, gelecekteki kendi eylemlerini de bilemezdi. Hiçbir şey Tanrı’yı şaşırtmaz.  
Tanrı olacak hiçbir şey için hazırlıksız değildir.

 »  Bir öğrenciden sesli olarak Yasa’nın 
Tekrarı 18:22’yi okumasını isteyin. 
Tanrı adına konuştuğunu söyleyen 
bir peygamberin tam olarak doğru 
olması neden önemliydi? Bunun 
genel anlamda vaaz vermek veya 
öğretmekten farkı nedir?

Tanrı’nın tam bilgisi ve gücü yüzünden, 
Tanrı adına konuştuğunu söyleyen herhangi 
bir peygamberin tamamen doğru olması 
gerekirdi. Bu, peygamberin her şeyi bildiği 
veya düşüncelerinin doğru olduğu 
anlamına gelmez ama peygamber, 
Tanrı’dan bir mesajı olduğunu iddia 
ettiğinde, mesajın doğru olması gerekirdi. 
Peygamberin öngörüsü yanlış olduğunda, 
insanların ona bir peygamber olarak 
güvenmemeleri gerekirdi. 

 » P e k i  b i r i  g e r ç e k l e ş e n 
peygamberliklerde bulunursa ama 
doğru olmayan öğretişleri varsa? O 
kişiyi takip etmeli miyiz?

 » Bir öğrenciden sesli olarak Yasa’nın 
Tekrarı 13:1-3’ü okumasını isteyin.

Doğru peygamberlik, bir kişinin Tanrı’dan olduğunu kanıtlamak için yeterli değildir.

Kutsal Yazılarda Yazılmış olan Gerçekleşmiş Peygamberlikler

Sınıf Liderine Not: Eğer grubun zamanı yoksa, bu kısımdaki referanslara bakmanıza gerek 
yoktur.

3	 Image:	 “Evidently,	 2012	 is	 a	 lie”	 by	 Geoff	 Sloan,	 retrieved	 from	 https://www.flickr.com/photos/
gsloan/5523158255,	used	under	CC	BY	2.0,	desaturated	and	cropped	from	the	original.	

Başarısız bir 
Peygamberlik

“M.S. 1914’te dünyanın 
mevcut hükümdarlığının 
yıkılmasıyla sona erecek 
olan Her Şeye Gücü Yeten 
Tanrı’nın (Vahiy 16:14)  
büyük günündeki savaş 
şimdiden başladı.” 
-Yehova	Şahitleri	yayınları,	
Zaman Yaklaştı

 

‘Kehanetin Çöküşü’ 3
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Kutsal Kitap birçok gerçekleşmiş peygamberlik kayıtlarını içerir. Bu kısımda birkaç 
örnek verilir.

Eriha şehri yok edildiğinde, Yeşu bu şehri yeniden inşa edecek olana lanet okudu. O 
kişinin en küçük ve en büyük oğlunun öleceğini söyledi. (Yeşu 6:26) Bu peygamberliğin 
gerçekleşmesi 1. Krallar 16:34’te yazılmıştır.

Yahuda ordusu büyük bir düşman ordusuyla karşılaştı ama peygamber savaşmalarına 
gerek kalmayacağını söyledi. Kral, Tanrı’dan gelen mesaja inandığı için Tanrı’yı övmek 
konusunda önderlik etmeleri için ordusunun önüne ezgiciler gönderdi. Tanrı, hepsi 
öldürülünceye kadar düşmanlarının birbirleriyle savaşmaya başlamalarını sağladı. (2.
Tarihler 20:14-17, 20-23)

İlyas peygamber Ahav ve İzebel’in ölümleriyle ilgili olan detayları öngördü. (1. Krallar 
21:19, 23) Ahav’ın kanını köpeklerin yalayacağını ve İzebel’i köpeklerin yiyeceğini söyledi. 
Bu peygamberlikler gerçekleşti. (1. Krallar 22:38 ve 2. Krallar 9:30-36)

Tarihteki Gerçekleşmiş Peygamberlikler

Pers Kralı Koreş

Babil imparatorluğu Yahuda krallığını ele geçirdi ve nüfusun çoğunu başka bir ülkeye 
taşıdı. Yeşaya peygamber, Pers Kralı Koreş’in ülkelerine dönmeleri için Yahudileri serbest 
bırakacağını, tapınağın ve şehrin yeniden inşasını emredeceğini öngördü. (Yeşaya 44:28, 
Yeşaya 45:1, 13) Yeşaya, gerçekleşmesinden 100 yıldan uzun bir süre öncesinde bu 
peygamberlikte bulunmuştur. Yeşaya’nın hizmeti sırasında, baskın imparatorluk Pers 
değildi ve Koreş henüz doğmamıştı.

Kutsal Kitap’ta bu peygamberliğin gerçekleştiği Ezra 1:1-8’de yazılmıştır. Yahudi tarihçi 
Josephus ve diğer Yahudi tarihçiler de bunun hakkında yazmışlardır. Grek tarihçi 
Herodotus Koreş’in Babil’i fethi hakkında bir açıklama yapmıştır. Antik bir Pers tarihçisi, 
Koreş’in birçok ülkeden olan insanları memleketlerine geri gönderme kararını yazmıştır. 
Yazısına Kiros Silindiri denir. Silindir, spesifik olarak Yahudilerden bahsetmez ama 
Koreş’in bu ilkeyi belirlediğini gösterir.

Yeşaya, Koreş’e Tanrı’nın “meshettiği” kişi der (Yeşaya 45:1) ama bu, Tanrı’nın ona 
Tanrı’nın planını uygulaması için güç verdiği anlamına gelir. Koreş’in bilinçli bir şekilde 
Tanrı’ya hizmet ettiği anlamına gelmez. Kiros Silindiri Koreş’in Babil tanrısı Marduk 
tarafından kutsandığını iddia ettiğini söyler.

Tanrı bu peygamberliğin gerçekleşmesiyle yüceltilir. Bunun sebebi sadece zamanın 
ötesindeki bilgisi değil aynı zamanda amaçlarını yerine getirmesi için putperest bir 
kralı hizmetkarı yaptığı içindir.
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Büyük İskender

Daniel peygamber, Grek imparatorluğundan bir hükümdarın Med ve Pers krallıklarını 
fethedeceğini ve kimsenin onu yenemeyeceğini öngörmüştür. (Daniel 8:3-7, 20-21) Bu 
peygamberliğin verildiği zamanda ne Grek imparatorluğu ne de güçlü Grek kralları vardı.

Daniel Grek imparatorunun güçlüyken aniden “gücünün zayıflayacağını” öngörmüştür. 
Yerini, soyundan olmayan dört hükümdar alacaktı. (Daniel 8:8, 22, Daniel 11:4) 

Büyük İskender bu peygamberlikleri 200 yıl sonrasında yerine getirmiştir. Grek 
imparatorluğunu oluşturmuş ve Pers imparatorluğunu fethetmiştir. M.S. 323’de, genç 
yaşta hayatını kaybettiğinde toprak, ordusundaki dört general tarafından bölünmüştür.

Tanrı bu peygamberliğin gerçekleşmesiyle yüceltilir, çünkü büyük güçlerin çatıştığı bir 
dünyada neler olacağını çok öncesinden biliyordu.

İsrail’in Yeniden Toplanması

Tanrı Kutsal Kitap’ta tekrar ve tekrar Yahudiler’in dağıtılmış oldukları birçok yerden, 
tekrar memleketlerine döneceklerini söylemiştir. Bu gerçekleşmeden yüzyıllar önce, 
Tanrı İsrail’in yeniden toprak sahibi bir ulus olacağını biliyordu. Milyonlarca Yahudi’nin 
dünya uluslarından döneceğini biliyordu.4 

Mesih’le İlgili Peygamberlikler

Bazı Eski Antlaşma peygamberlikleri bariz bir şekilde Mesih hakkındaydı ve İsa 
tarafından gerçekleşti. Mesih, Yahuda oymağından olacaktı. (Yaratılış 49:10, İbraniler 
7:14) Mesih, İşay’ın ailesinden olacaktı. (Yeşaya 11:1, Luka 3:32) Mesih, Beytlehem’de 
doğacaktı. (Mika 5:2, Matta 2:1-6)

Bazı peygamberliklerin özel sembolleri vardı. Örneğin bir peygamber, Mesih’in 
Yeruşalim’e bir eşek üzerinde gireceğini öngördü. Bu sadece o zamanlar normal olan 
ulaşım aracını kullanacağı anlamına gelmiyordu. O zamanlar fetih ile değil, barışçıl 
bir şekilde iktidara gelen bir kralın başkente eşek üzerinde girmesi ve halk tarafından 
karşılanması adetti. Öngörülen buydu ve İsa da böyle yaptı. (Zekeriya 9:9, Matta 21:1-7) 
Palmiye dalları O’nu Mesih olarak kabul ettiklerini temsil ediyordu. 

Mesih hakkında açık tahminler olmasa da birçok Eski Antlaşma ayeti, Mesih’in 
hayatındaki olaylarla eşleşen ayrıntıları açıklar. Bazı örnekler bir arkadaşı tarafından 
ihanete uğraması (Mezmur 41:9, elleri ve ayaklarının delinmesi ile elbiseleri için kura 
çekilmesi (Mezmur 22:16, 18) ve çömlekçiye ödenen otuz gümüştür. (Zekeriya 11:12-13) 
Her Kutsal Kitap bilgini, bunların hepsinin spesifik olarak İsa’dan bahsettiğine inanmaz.

4	 Hezekiel	11:17’ye	bakın.	Ek	bölümler,	bu	dersin	devamında	yer	alan	“2.	Bölüm:	İsrail,	“İsrail	Ulusunun	
Restorasyonu”	bölümünde	listelenmiştir.	



192. DERS - GERÇEKLEŞMIŞ PEYGAMBERLIKLER VE İSRAIL

Mezmur 16:9-10’da yazar, “Kutsal Olanın” bedeninin ölümden sonra bile çürümeyeceğini 
söyler. Yeni Antlaşma bu ayeti, İsa’nın dirilişinin bir tahmini olarak yorumlamıştır. 
(Elçilerin İşleri 2:27-32) 

Yeşaya’da “Rab’bin Kulunun Ezgileri” adında dört özel bölüm yer alır. (Yeşaya 42:1-9, 
Yeşaya 49:1-13, Yeşaya 50:4-11 ve Yeşaya 52:13-53:12) İsrail bir ulus olarak Tanrı’nın 
kuluydu, ancak sonunda görevinde başarısız oldu. Rab’bin Kulunun Ezgileri, Tanrı’nın 
amaçlarını yerine getirecek olan birini tanımlar. Bu kişi Tanrı’nın Krallığını tüm dünyaya 
getirecektir. (Yeşaya 42:1, 4), İsrail’i Tanrı’ya geri götürecektir (Yeşaya 49:5), tüm dünyaya 
kurtuluş sağlayacaktır (Yeşaya 49:6) ve günahın kefaretini ödeyecektir. (Yeşaya 52:15, 
Yeşaya 53:10-12) Bu detaylar sayesinde, bu Kul’un Mesih olduğunu biliyoruz.

Kul hakkındaki bölümler, İsa’nın hayatının bazı ayrıntılarını öngörür. Bunlar, 
kimsenin Mesih’ten beklemediği ayrıntılardır. Şiddetli bir devrimin başlaması için 
kışkırtmayacaktır. (Yeşaya 42:2) Kendi ulusu tarafından reddedilecektir. (Yeşaya 49:7) 
Düşmanları sırtına vuracaklar, sakalını yolacaklar ve üzerine tüküreceklerdir. (Yeşaya 
50:6) İstismara uğrayacak ve ağır şekilde yaralanacaktır. (Yeşaya 52:14) Reddedilecek 
ve hor görülecektir. (Yeşaya 53:3) Onu suçlayanlarla tartışmayacaktır. (Yeşaya 53:7) 
Düzgün adalet sağlanmadan öldürülecektir. (Yeşaya 53:8) Suçluların arasında ölse de 
zenginlerin yanında gömülecektir. (Yeşaya 53:9)

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Kutsal Yazıların ilk uygulaması ilk işitenler içindi. Kutsal Kitap 
yorumlarımız ve uygulamalarımız, Kutsal Kitap’ın ilk işitenler tarafından 
nasıl anlaşıldığına dayanmalıdır. Bu ilke en kolay, Yeni Antlaşma 
mektuplarında uygulanır. Zamanı ve yeri bizden çok uzak olsa da çoğu 
Hristiyan kiliselerine hitap ediyordu. İlke en zor, eski peygamberliklerde 
uygulanır. İlk işitenler nasıl yerine getirileceklerini anlayamamışlardır ve 
onların yerine geldiğini görecek kadar yaşamamışlardır. Peygamberlikler 
insanlara Tanrı’nın sadakatine dair güvence ve uluslarının geleceği için 
umut vermiştir. Tanrı’nın eninde sonunda amaçlarına ulaşacağını bilerek, 
insanlar Tanrı’ya sadık kalmaya teşvik edilmişlerdir. Kul bölümleri, 
Tanrı’nın sevecen ve hizmet eden doğasını açığa çıkarır. İsrail’in 
başarısızlığını bağışlayacağını ve Tanrı’nın kutsamasına geri gelebilmeleri 
için Kul’u görevlerini tamamlaması için göndereceğini gösterir. Tam olarak 
nasıl gerçekleşeceklerini anlamasalar da bu peygamberlikler onlara umut 
vermiştir.

Zekeriya 12:10, sadece İsa’nın Mesih olduğu gerçeği ile açıklanan özel bir ayettir. Sözleri 
söyleyen Tanrı’dır. İsrail ulusunun üzerine lütuf dökeceğini söyler. Onu deldiklerini 
anlayacaklar ve bundan dolayı üzülecekler. Sanki tek oğullarıymış gibi onun için 
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üzülecekler. Bunlar Tanrı hakkında nasıl söylenebilir? Tanrı’yı ne zaman deldiler 
ve Tanrı nasıl İsrail’in oğlu olarak adlandırılabilir? Peygamberlikler İsa tarafından 
gerçekleştirilmiştir çünkü O Tanrı’dır. İsa delinmişti ve İsa, İsrail ulusuna vaat edilmiş 
olan özel Oğul’dur.

Mesih ile ilgili peygamberlik, peygamberlik Kutsal Yazılarının doğru kullanımını 
anlamamıza yardımcı olur. Bir kişi İsa’nın hayatı hakkında bilgi sahibi olmasaydı, İsa 
ile ilgili peygamberliklerdeki birçok detayı anlayamazdı. Görünüşe göre öngörüler, 
tarihi önceden açıklamak amacıyla verilmemiştir. Aynı zamanda, olayları peygamberlik 
sözlerinin gerçekleşmesi olarak kabul etmemiz için detaylar yeterince açıktır. 
Gerçekleşmeler, Tanrı’nın her şeyi önceden bildiğini ve kontrolün kendisinde olduğunu 
gösterir.

Aynı şekilde, son günlerle ilgili Kutsal Yazılardaki öngörüler, tarihi önce yazmamız 
için yeterince açık olmayabilir. Detayların çoğunu anlayamayabiliriz. Ancak olaylar 
gerçekleştiğinde, öngörülerin detaylarının gerçekleştiğini görebiliriz. Peygamberliğin 
gerçekleşmesi bize Tanrı’nın ne olacağını bildiğini ve kontrolün kendisinde olduğunu 
gösterir.

2. KISIM: İSRAİL

İsrail Ulusunun Yeniden İnşaası

Antik çağlardan beri Yahudiler dünyaya yayılmışlardı. Birçoğu Asur sürgününden 
(yaklaşık M.Ö. 740 yılında başlamıştır) veya Babil sürgününden (yaklaşık M.Ö. 600 
yılında başlamıştır) geri dönememiştir.

Yüzyıllar boyunca yaşanan diğer savaşlar ve sürgünler, Yahudilerin farklı uluslara 
dağılmalarına neden oldu. Birçok Yahudi, zor koşullar nedeniyle ülkelerini (Yahuda) 
terk etmeyi seçti.

Romalılar gitgide Yahuda’nın kontrolünü ele geçirdiler. 135’te Romalılar, Yahudilerin 
(Bar Kohba liderliğindeki) isyanına en az yarım milyon insanı öldürerek ve yüzlerce 
köyü tamamen yok ederek karşılık verdiler. Yahuda bir ulus olarak var olmaktan çıktı. 
Yüzyıllar boyunca İsrail, devlet ve toprak sahibi bir ulus değildi.

Yahudilerin dünyaya yayılmalarına, “dağılma” anlamına gelen Diaspora dendi. Daha 
birinci yüzyılın başlarında bile, Yeni Antlaşma’da yer alan Yakup’un mektubu “geniş 
çapta yayılmış olan on iki kabileye” hitap ediyordu.

Çoğu Yahudi özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya’da zulüm görmüş ve soykırıma 
uğramıştır. Getto terimi ilk başta Yahudilerin yaşamaları gereken şehrin bir bölgesini 
ifade ediyordu ama sonunda insanların fırsattan yoksun oldukları, şehrin düşük sınıf 
bölgesi anlamına geldi.
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Dünyanın her yerindeki Yahudiler kendilerini etnik kökenleri ve benzersiz dinleri ile 
birleşmiş görürler. Milyonlarca Yahudi, başka ülkelerde yaşayıp başka dilleri konuşan 
birkaç nesilden sonra bile, Yahudi olduklarını unutmaz ve her yerde Yahudilerle birlik 
içinde olduklarını hissederler.

Yahudiler asıl topraklarını evleri olarak görüyorlardı. Tanrı’nın onları Mısır’daki 
kölelikten kurtardıktan sonra onlara verdiği topraktı. Bu, Tanrı’nın Yahudilerin atası 
İbrahim’e vaat ettiği topraklardır. Belli Yahudi duaları, bu duayı eden Yahudilerin 
çoğu başka bir yerde doğmuş olsalar da geri dönme umudunu ifade eden, “gelecek yıl 
Yeruşalim’de” ifadesiyle sona ererdi.

Kutsal Kitap, Yahudilerin dünyanın tüm uluslarından memleketlerine geri döneceklerine 
dair peygamberlikler içerir. Yüzyıllar boyunca insanlar bu peygamberlikleri 
anlamamışlardır çünkü dünyada İsrail diye bir ulus yoktu.

Yahudilerin geri dönüşlerine dair peygamberlikler Yeşaya 11:11-12, Yeremya 16:14-15, 
Yeremya 23:3, 8, Yeremya 31:8, 32:37, Hezekiel 11:17, Hezekiel 36:24 ve Zekeriya 10:8-
10’da yer alır. 

1900’lerde birçok Yahudi, Yahudiler’in evi olacak ulusal bir bölge kurmaktan bahsetmeye 
başladı. Yahudilerin dünya çapında kabul görmediğine ve kendi uluslarına ihtiyaçları 
olduğuna inanıyorlardı. Harekete Siyonizm dendi. Siyon kelimesi Yeruşalim’in bir adıdır.

Büyük Britanya hükümeti 1917’de, Yahudilerin bağımsız bir ulusa sahip olmaları 
gerektiğine inandıklarını belirtmek için “Balfour Deklarasyonu” yayımladılar. 2. Dünya 
Savaşı›ndan sonra Ortadoğu›nun çoğunun kontrolü İngiliz hükümetindeydi, çünkü 
bölgedeki ulusların hükümetleri istikrarsızdı. Bu kuralın dönemine “İngiliz Fermanı” 
denir. Nihayetinde Mısır, Ürdün ve Orta Doğu›daki diğer uluslar İngiltere›den bağımsız 
hale geldiler.

İngiliz Fermanı döneminde binlerce Yahudi, henüz bağımsız bir ulus olmasa da asıl 
İsrail topraklarına geri döndü. 1948’de İsrail topraklarında 650.000 Yahudi yaşıyordu. 
Bölgedeki Arap uluslar, Yahudilerin varlığına şiddetle karşı çıktılar ve bir İsrail ulusunun 
kurulmasını onaylamadılar. Yahudiler ve çeşitli Arap grupları arasındaki savaş birkaç 
yıl sürdü.

29 Kasım 1947’de Birleşmiş Milletler, Büyük Britanya tarafından yönetilen bölgenin 
Yahudiler ve Araplar için bir ulus olarak bölünmesine karar verdi. Bölgedeki Arap 
uluslar Yahudilerden oluşan bir ulus istemedikleri için bu karara öfkelendiler. Savaş 
yoğunlaştı ve birkaç ay içinde binlerce kayıp verildi.

İngiliz Fermanının 14 Mayıs 1948’de sona ermesi planlanıyordu. Bu, İngiliz ordusunun 
artık bölgeyi kontrol edemeyeceği veya çatışan grupları bastıramayacağı anlamına 
geliyordu. Arap liderler, İngilizler ayrılır ayrılmaz Yahudi ulusunu yok edeceklerini 
söylediler. Yahudi liderler silah üretmek, diğer ülkelerden silah getirmek ve savunmaya 
hazırlanmak için askerleri eğitmeye çalıştılar.
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İsrail, 14 Mayıs 1948›de İngiliz Fermanının son gününde kendisini bağımsız bir ulus olarak 
ilan etti. İsrail’i çevreleyen birkaç Arap ülkesinden olan ordular, ülkenin var oluşunun ilk 
günü olan 15 Mayıs’ta yeni ulusa saldırdılar. Savaş on ay sürdü. Savaş sırasında Yahudiler 
İsrail’e ayda 10.000 oranında göç etmeye devam ettiler. Savaşın sonunda İsrail, kendilerine 
verilen toprakları ve ayrıca Arap ulusu için verilen toprakların çoğunu elde etmiş oldu.

Yahudilerin İsrail’e 
Dönüşünün Devamı

1948’de, bir ulus olarak yeni başlangıcından 
itibaren İsrail, dünyanın dört bir yanındaki 
Yahudileri geri dönmeye davet etti. İsrail’e 
dönüş, İbranice “yükseliş” anlamına 
gelen bir kelime olan Aliya ile tanımlandı. 
Antik zamanlarda Yahudiler bu kelimeyi 
“Yeruşalim’e çıkmak” ifadesindeki gibi 
Yeruşalim’e gitmek için kullanmışlardır.

Ülke, İsrail'e dönmek isteyen Yahudilere, bir 
yıllık kiralarını ödemeyi teklif ediyor, İbranice 
dilinde dersler veriyor, iş kurmak isteyenlere 
kredi ve eğitim sağlıyor ve ayrıldıkları 
işlerinde aldıkları maaşlarının bir kısmını 
geri ödüyor. İsrail'e taşınan bilim insanlarına 
ve araştırmacılara ekstra mükafat sunuluyor. 
Başka uluslarda Yahudi oldukları için acı 
çeken Yahudilere tazminat teklif ediliyor.

Bu mükafatlar, ulusun nüfusunun artmasına yardımcı olmuştur. Ulusun nüfusu 1948’de 
650 bin, 2016 yılında ise 8.6 milyondur. 

Yeruşalim’deki Tapınak

İsrail’in Kral Süleyman’ı, Yeruşalim’deki asıl 
tapınağı inşa etmiştir. 400 yıl boyunca ayakta 
kalmış ve M.Ö. 586 yılında Babilliler tarafından 
yıkılmıştır. İkinci tapınak, Yahudilerin 
Babil’deki esaretlerinden sonra Zerubbabil 
tarafından inşa edilmiştir. 580 yıl boyunca 
ayakta kalmış ve M.S. 70 yılında Romalılar 
tarafından yıkılmıştır. Yahudi tapınağının 
yerine Romalılar, Jüpiter tanrısı için bir tapınak 
inşa etmişlerdir.

Bugün Yeruşalim’deki tapınak tepesinde “Kubbet-üs Sahra” adı verilen bir cami vardır.5

5	 Image	by	Stacey	Franco	on	Unsplash,	retrieved	from	https://unsplash.com/photos/ex9KQrN1mj0.

“On binlerce mühendis 
ve akademisyen, 
binlerce bilim insanı, 
sanatçı ve müzisyen; 
İsrail’de ekonomiyi, 
teknolojik bilgi 
deposunu ve yaratıcı 
kültürü geliştirmek için 
eşsiz bir kapasiteye 
sahip, eğitimli, 
profesyonel ve özverili 
bir “insan sermayesini” 
oluşturuyordu. ” 
-İsrail web sitesi: 
www.moia.gov.il

 

Kubbet-üs Sahra
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Bazı bilim adamları, Kutsal Kitap peygamberliklerinin tam anlamıyla yerine gelmesi 
için yeni bir tapınağın inşa edilmesi ve kurbanların devam etmesi gerektiğine inanırlar.

Tapınak tepesi Yahudiler için kutsal bir yerdir. Tek sebebi tapınağın orada yer almış 
olması değil, aynı zamanda İbrahim’in neredeyse İshak’ı kurban etmek üzere olduğu 
yer olduğuna inanmalarıdır. Tapınak tepesi aynı zamanda Müslümanlar için de kutsal 
bir yerdir ve yerine bir Yahudi tapınağının yapılması için caminin kaldırılmasını 
istemeyeceklerdir.

Son günlerin peygamberliklerinde Yeruşalim’deki bir tapınaktan söz edilir. İsa, birinin 
tapınakta tapınmayı talep edeceğine dair Daniel’in peygamberliğinin hala gelecekte 
olacağını belirtir. (Matta 24:15-16)

Elçi Pavlus, Tanrı’nın gelişinden önce gelecek, Tanrı olduğunu iddia edecek ve tapınakta 
tapınmayı talep edecek birinden bahsetmiştir. (2. Selanikliler 2:1-9) Bu kişi dünyayı 
aldatacak mucizeler gerçekleştirecek. Mesih›in dönüşünde yok edilecektir.

Tam anlamıyla Mesih karşıtı peygamberlikte bulunanlar, bir şekilde bir tapınağın inşa 
edileceğine inanırlar.

İsrail’in Kurtuluşu

İbraniler 8:10-11, Yahudilerin hepsinin Tanrı’yı tanıyacakları için hiçbir müjdelemeye 
ihtiyaç duyulmadığı bir zamanı bildirir.

Vahiy 7:4-8, 144.000 Yahudi’nin Tanrı’nın mührünü taşıdığını söyler. 9. ayet cennette, 
tüm uluslardan sayısız bir kalabalığı anlatır. 144.000’in bu tanımının hangi yönlerinin 
gerçek olduğu tartışmalıdır, ancak görünüşe göre bunlar kurtarılmış olan İsrail›i temsil 
etmektedir, çünkü diğer tüm uluslardan kurtarılan insanlardan ayrı olarak bahsedilir.

Romalılar 11. bölüm, Yahudiler ile müjde mesajı arasındaki ilişkiyi açıklar. Bazıları 
kurtulur. (11:4-5) Müjdeye inanan herhangi bir Yahudi kurtulacaktır. (11:23) Tanrı ulusu 
reddeder, ancak gelecekte onu tekrar kabul edecektir. (11:12, 15) Ulus Tanrı’ya geri 
dönecektir: 11:26-29, “Bütün İsrail kurtulacak” der ve Tanrı’nın onlarla olan antlaşmasının 
yerine getirileceğini söyler. Bu, her Yahudi’nin dönüştürüleceği anlamına gelmez ancak 
ulusun bir bütün olarak İsa’yı kabul edeceği anlamına gelir.
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2. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Bir arkadaşınızın size insanların birçok peygamberlikte 
bulunduğu, heyecan verici yeni bir kilise bulduğunu söylediğini hayal 
edin. Arkadaşınıza vereceğiniz öğütleri açıklayan birkaç paragraf yazın.

2. Bölüm Çalışması: Yeşaya’daki Kul bölümlerini inceleyin ve gruba 
öğretebileceğiniz bir Kutsal Kitap çalışması hazırlayın.
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3. DERS

KIYAMET İLE İLGİLİ 
KUTSAL YAZILARA GİRİŞ

SINIF LİDERİNE NOT

Birkaç öğrenciden, birçok peygamberlikte bulunan yeni bir kilise buldukları için 
heyecanlanan bir kişiye verecekleri öğüt hakkında yazdıklarını paylaşmalarını isteyin.

KIYAMET EDEBİ YAZI BİÇİMİ

Kıyamet edebi bir yazı biçimidir. Kutsal Kitap’ın 
bazı bölümleri için kullanıldığı gibi başka 
yazılar için de kullanılmıştır.

Yazar, mesajı bir görümde veya rüyada aldığını 
söyler. Son derece semboliktir. Sembol olarak 
genellikle hayvanları veya tuhaf, canavara 
benzer yaratıkları kullanır. Olayları kronolojik 
bir sırayla açıklamak yerine, tekrarlanan ve 
farklı detaylar ekleyen paralellik döngüleri 
olabilir.

Yazı genellikle, içinde bulunduğumuz dünyadaki 
kötülük ve adaletsizliğe rağmen imanı sürdürme 
sorununu ele alır. Şiddetli bir savaşın olduğu 
evrensel bir savaşı anlatır.

Kutsal Kitap’taki kıyametle ilgili yazılar, 
kötülüğü cezalandıran ve iyiliği ödüllendiren Tanrı’nın mutlak zaferini gösterir. Odak, 
halkına yardım etmek için gelen egemen Tanrı’nın üzerindedir.

Kıyametle ilgili Kutsal Yazılar; Daniel, Zekeriya, Yoel, Vahiy ve Kutsal Kitap’taki diğer 
kitaplardan bölümler içerir.

Dünya tarihi, 
içinden kozmik bir 
dönüşümün, yeni 
bir cennet ve yeni 
bir yeryüzünün 
çıkacağı dehşet 
verici bir mücadeleye 
doğru ilerliyor.

-Thomas Oden,
Ruh'ta Yaşam
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KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ

Yazarın açıklamayı mecazi olarak amaçladığı belli değilse, detaylar tam 
anlamıyla alınmalıdır. Daniel’in görümlerindeki hayvanlar ve canavarlar 
buna bir örnek olabilir.

 » Öğrenciler aşağıda yer alan ayetleri okumalıdır.

 · Hayvan sembollerine örnekler: Daniel 7:3-7, Vahiy 12:3, Vahiy 16:13 ve Zekeriya 
6:1-3.

 · Büyük, son savaşı tanımlayan bölümlere örnekler: Yoel 2:9-11, Vahiy 19:11-21 
ve Vahiy 20:7-9.

 · Son zaferi ve Tanrı’nın sonsuz krallığını öğreten bölümlere örnekler: Daniel 
7:14, 27 ve Zekeriya 14:9.

Kutsal Yazıların diğer bölümleri, kötü güçleri yargılayıp doğruları kurtardığında Tanrı’nın 
ani müdahalesinden söz ettikleri için kıyamet yazıları olarak kabul edilebilir. Bu Kutsal 
Yazıların tümü, görümler veya hayvan sembolleri gibi kıyamet yazının diğer özelliklerine 
sahip değildir. (Örneğin; Hezekiel 37-39, Yeşaya 24-27, Matta 24, Markos 13, Luka 21, 2. 
Selanikliler 2 ve 2. Petrus 3’tür.)

RAB’BİN GÜNÜ

 » Öğrenciler bu kısımdaki koyu referansları bulmalı ve ayetleri okumalıdır.

Tanrı’nın son müdahalesine örnek olan bir Kutsal Kitap terimi, Rab’bin Günü’dür. Eski 
Antlaşma bölümlerinden bazıları Rab’bin gününü, Yahudi olmayan ulusların İsrail›e 6 
yaptıklarından dolayı cezalandırıldıkları zaman olarak tanımlar. Birçok Yahudi, Yahudi 
oldukları için Tanrı’nın yargısından korkmalarına gerek olmadığını düşündü. Peygamber 
onlara, eğer günahkarlarsa onların da yargılanacaklarını (Sefanya 1:12, Amos 5:18-27) 
ve sırf Yahudi oldukları için kurtulamayacaklarını göstermeye çalıştı.

Romalılar kitabında, Pavlus “gazap gününden” (Romalılar 2:5) ve “Tanrı’nın yargılayacağı 
günden” (Romalılar 2:16) bahseder. Bu referanslar, Romalılar 1:16-18’deki Müjde’nin 
Tanrı’nın gazabından kurtuluş olduğu temasını takip eder.

“Rab’bin Günü” tam anlamıyla tek bir günü ifade etmez; tanımlanan olaylar bir günden 
daha uzun bir süre devam edebilir. Vurgu, bunun “onun Günü” olduğudur; dünyasal 
güçler ona meydan okumuştur ama şimdi Tanrı’nın kontrolü ele alma zamanı gelmiştir.

6	 	Örneklerden	bazıları,	Zekeriya	12	ve	Yoel	3’tür.
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“Rab’bin günü” ile ilgili peygamberlikler, sondaki sadece bir zamandan bahsetmeyebilir. 
Örneğin Yoel, İsrail’i cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderilen yabancı bir orduyu 
öngörmüştü. (Yoel 2:1, 11, 20) İnsanlar tövbe etselerdi, Tanrı onları kurtaracaktı. (2:18-
20) Bu, tarihte gerçekleşmesine rağmen, aynı şekilde zamanın sonunda gerçekleşecek 
bir peygamberlik örneği olabilir. Elçi Petrus, Yoel kitabından peygamberliği henüz 
gerçekleşmemiş gibi aktarmıştır. (Elçilerin İşleri 2:16-21)

Rab’bin gününü tanımlayan bölümler; Yoel 2:10, 11, 28-32 (Petrus tarafından alıntılanmış) 
Yoel 3:14-15, Yeşaya 13:9-11, Yeşaya 24:19-23, Sefanya 1:14-18 ve 2. Petrus 3:10-13’ü içerir.

Bazı bölümler Tanrı’dan saklanan günahkarlar ve yargı bekleyen ulusları tanımlar. 
Yeşaya 2:10-19 ve Vahiy 6:15-17 bunlara örnektir. 

Rab’bin gününden bahseden bazı bölümler, Tanrı’nın geldiği zamanda savaş için 
toplanmış olan ulusları anlatır. Buna örnek Zekeriya 14:1-2’dir.

“Rab’bin Gününden” spesifik olarak bahsetmeyen ama aynı detaylarla bir olayı tanımlayan 
başka birçok bölüm vardır. Örneğin bazıları, “Rabbin günü” ile ilgili bölümlerde 
anlatılanlara benzer biçimde, Rab’bin gelişinde meydana gelecek olan göksel işaretleri 
tarif eder. Buna örnekler; Matta 24:29-30, Markos 13:24-26 ve Luka 21:25-28’dir.

KIYAMET KUTSAL YAZILARIN ETKİLERİ

Bazı Kutsal Kitap bilginleri, kıyamet Kutsal Yazıların çoğunun zaten yerine geldiğine 
inanır. Müjde’nin başarılı bir şekilde yayılmasıyla dünyanın kademeli olarak Hristiyan 
olacağına inanır. Fakat bazı bölümler, dünyanın krallıklarının Tanrı tarafından ele 
geçirildiğini anlatır. (Örneğin, Daniel 7:14, 27) Bugün dünyadaki birçok ulus hala 
Hristiyanlara zulmeder. Tanrı’nın her şeyin üzerinde egemen olduğunu söyleyebiliriz 
ama bu uluslar hala Tanrı’ya isyan ediyorlar. Yani bu bölümler henüz gerçekleşmemiştir.

 » Bir öğrenciden sesli olarak Romalılar 9:28’i okumasını isteyin. Tanrı’nın dünyada 
tez bir şekilde bir şey başaracak olması ne anlama gelir?Kıyamet Kutsal Yazılar, dünyanın Tanrı’nın ani müdahalesi sonucunda kalıcı olarak değişeceğini vurgular. Toplumun kademeli olarak değişeceğini söylemezler.

Hristiyanlar, yaşadıkları her toplumun tuzu ve ışığı olmalıdır. Çevrelerindekileri, Tanrı’yı 
hoşnut edecek şekilde değiştirmek için çalışmalıdır. Uluslar müjdenin süreci sayesinde 
değişmiş ve şekil almıştır. Fakat, Kutsal Yazılar, Tanrı’nın son müdahalesine dek, Tanrı’ya 
isyan etmeye devam edecek olan kötü insan güçlerinin olacağını söyler.

Hristiyan kurumlar müjdenin yayılması, kiliselerin kurulması ve her türlü acının 
dindirilmesi için çok şey başarır. Hristiyanlığın etkileri sayesinde birçok ulus değişmiş 
ve şekil almıştır. Bu nedenle, Hristiyanlar uzun süre kalıcı etkileri olan kiliseler ve 
kurumlar kurmak için çalışmalıdır. Bununla birlikte, Tanrı’nın krallığını tam olarak 
getirmesi için Mesih›in dönüşünü bekleriz.

İmanlılar her durumda Tanrı’ya itaat ederek, imanla ve sabırla dayanmalıdır. İman, 
şimdi acı getirse de sonunda itaat etmenin değerli olduğunu görür. Olayların neden 
olduğuna dair tam ve mevcut bir anlayış gerekmez.
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1. KORİNTLİLER 3:12-15

Bu bölümün içeriği hizmet işleriyle ilgilidir. Bölümün önceki ayetlerinde 
elçi, hizmetteki insanların çeşitli sorumluluklarının olduğunu ve Tanrı’nın 
işleri için onları ödüllendireceğini söylemiştir. Kilise, bir çiftlik veya içinde 
çalıştığımız bir bina gibidir. (9. ayet)

Bütün hizmetler kiliseyi inşa etmelidir. Temel Mesih’tir ve hizmet edenler, temel üzerine 
yapıyı oluşturur. Bazıları iyi kaliteli işler yapar ve Tanrı işleri için onları ödüllendirir. 
Bazıları ise iyi bir şey inşa etmeyen işler yapar ve Tanrı onların işini ödüllendirmez. 

Pavlus, hizmet edenlerin kiliseyi inşa etmek için imanla, stratejik olarak ve 
Tanrı’dan alacakları ödülü dört gözle bekleyerek çalışmaları gerektiğini söyler.

ÖNGÖRÜLEN OLAYLARI BEKLEMEK

K ı y a m e t  K u t s a l  Ya z ı l a r ı 
peygamberlikte bulunur ve 
genelde belli olayları öngörür. Bu 
peygamberliklerin gerçekleşmesi 
için hangi belirli olayları beklememiz 
gerektiğini her zaman bilemeyiz. 
Bazıları zaten gerçekleşmiş olabilir; 
bazılarının gerçekleşmesi ise 
gelecektedir. 

Tam olarak neyin öngörüldüğünü 
b e l i r l e m e m i z  g e r e k m e z . 
Peygamberl iğin i lk  amacı , 
gerçekleşmeden önce tarihi 
y a z a b i l m e m i z  d e ğ i l d i r . 
Peygamberliğin amacı, işiten 
kişiyi Tanrı’ya güvenmeye ve itaat 
etmeye teşvik etmek için Tanrı›nın 
egemenliğini ve sadakatini ona 
göstermektir. Detayların tam olarak 
anlaşılması gerekmez.

Pek çok peygamberlik ilk olarak, 
peygamberliklerin gerçekleştiğini görmeyen insanlara vaaz edildi, çünkü gerçekleşmeler 
çok uzak bir gelecekteydi. Ancak vaazın amacı, işitenleri Tanrı’ya güvenmeye ve itaat 
etmeye teşvik etmekti. Aynı şekilde bugün de bir peygamberliğin gerçekleşmesi, tüm 

“Bu meditasyonlar [eskatoloji 
üzerine] günahtan kaçınmamıza 
ve ilgimizi dünyasal şeylerden 
uzaklaştırmamıza yardımcı 
olacak; dünya malının 
eksikliğinde veya yokluğunda 
bizi teselli edecekler, ruhumuzu 
ve bedenimizi temiz tutmaya, 
Tanrı’da sonsuza dek yaşamayı 
ve böylece ebedi kurtuluşa 
ermemizi teşvik edecektir.” 

Doğu Ortodoks Kilisesinin  
Daha Uzun İlmihali
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detaylarını anlayamasak da ister geçmişte ister gelecekte olsun, bizi Tanrı’ya güvenmeye 
teşvik etmesi gereken Tanrı’nın gücünün ve sadakatinin bir göstergesidir.

Peygamberlik Kutsal Yazılarını yorumlamak için pratik bir yaklaşımımız vardır. Bilim 
adamları, belirli bir olayın öngörülebildiği konusunda anlaşamayabilir. Bu, Kutsal 
Yazıların bölümlerinin Tanrı’nın mesajını iletmedikleri anlamına mı gelir? Hayır. 
Peygamberliğin detayları konusunda anlaşamasak bile, Tanrı’nın gücünün göstergesini 
görebiliriz.

PAVLUS’UN SELANİKLİLERE ESKATOLOJİK MESAJI

 » Grup hep beraber 2. Selanikliler 1:6-12’ye bakmalıdır.

Bu mektubun 2. bölümü olan 2. Selanikliler 2’de eskatolojiktir ama bunu farklı bir derste 
ele alacağız.

Bu bölüm, Tanrı’nın dönüşünü, günahkarların yıkımla cezalandırıldıkları ve imanlıların 
acıdan kurtuldukları zaman olarak anlatır. Tanrı’nın görkemi odak noktasıdır. Bölüm 
boyunca, Tanrı ve Mesih’e yapılan referanslara dikkat edin.

12. ayet “öyle ki” sözüyle başlar, bu da bu eskatolojik bölümün uygulamasını verir. 
Tanrı’ya, dünyadaki hayatlarımızda yaptıklarıyla yüceltilmesi için dua etmeliyiz. Doğru 
bir eskatoloji uygulaması, Tanrı’yı onurlandıran ve çevremizdekileri bereketleyen, daha 
iyi Hristiyanlar olarak yaşamamıza neden olacaktır.

3. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Kıyamet Kutsal Yazıları hizmetinize, kilisenize ve 
desteklediğiniz diğer Hristiyan kurumlarına olan bakışınızı nasıl 
etkiler? İsa'nın tekrar dönüşünden önce, bunların dünyada neyi 
başarmayı amaçlamaları gerektiği hakkında bir sayfa (450 kelime) 
yazın.

2. Bölüm Çalışması: 2. Petrus 3:1-14’ü inceleyin. Elçi, Rab’bin gelecek 
olan gününden bahseder. Hristiyan hayatına olan uygulaması, öyle ki 
kelimesiyle başlar. Bu bölümün mesajının açıklamasını yazın.
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4. DERS

ESKATOLOJİNİN 
BÜYÜK TEMALARI

SINIF LİDERİNE NOT

İki veya üç öğrenciden, 3. Ders ödevleri için ne yazdıklarını paylaşmalarını isteyebilirsiniz.

Bu derste, daha detaylı bir inceleme istenirse diye dipnotta birçok ayet referansı yer 
almaktadır. Sınıf, derste yer alan koyu yazılmış ayetlere bakmalıdır.

GİRİŞ

Peygamberlikle ilgili tartışmalar genellikle büyük gerçekler yerine küçük sorulara 
odaklanır. Peygamberlikle ilgili konuların hepsi eşit derecede önemli değildir.

Kutsal Kitap peygamberliğinde bazı gerekli gerçekler vardır. Bu öğretişler Hristiyan 
hayatını ve Hristiyan öğretişinin tüm sistemini etkiler.

Antik Hristiyan inançları tüm Hristiyan öğretişlerini içermeye çalışmamıştır, bunun 
yerine Hristiyan imanı için önemli olan öğretişleri beyan etmişlerdir. Eskatoloji hakkında 
pek bir şey söylemezler ama ifadeleri önemlidir.

Havariler Amentüsü, havarilerin önemli öğretişlerini beyan etmek için ikinci yüzyılın 
başlarında yazılmıştır. Bu amentüsü, İsa hakkındaki bu beyanı içerir; “[O] Her Şeye 
Gücü Yeten, Baba Tanrı’nın sağ elinde oturur; oradan yaşayan ve ölüleri yargılamak 
için gelecektir.”

İznik Amentüsü M.S. 325 yılında bir kilise konseyinde kurulmuştur. Konsey, tüm 
Hristiyanların inandıklarını beyan etmeyi amaçlamıştır. Amentüsü İsa hakkında şöyle 
der; “[O] hem yaşayanları hem de ölüleri yargılamak için yücelikle tekrar gelecek: 
krallığının sonu olmayacak.” Ek olarak; “Ölülerin dirilişini ve dünyadaki yaşamın gelişini 
bekliyorum.”

Bu kursta birçok Kutsal Yazılar bölümünü ve eskatolojinin birçok detayını inceleyeceğiz 
ama bu derste, dört önemli gerçeğe odaklanacağız. Bu gerçekler eskatoloji için temel 
oluşturur.

 · İsa’nın fiziksel dönüşü
 · Tüm insanların fiziksel dirilişi
 · Yargı
 · Tanrı’nın sonsuz krallığı
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İSA’NIN FİZİKSEL DÖNÜŞÜ

İsa bu dünyaya gözle görülür şekilde tekrar gelecek. Şu an dünyada imanlılarla ruhta 
beraber olsa da, tüm dünyanın gözü önünde yüceltilmiş, dirilmiş olarak geri dönecek. 
(Vahiy 1:7)

 » İsa tekrar geldiğinde olacak olanlardan bazıları nelerdir?

Mesih’in dönüşü dünyasal tarihin zirve noktası olacak. Dünyadaki krallıklar Mesih’in 
krallıkları olacak. O’na sadık olanlar ödüllendirilecek ve onurlandırılacak. O’na karşı 
isyan edenler öldürülecek ve başkaldırışa karşı gelen güç O’nda olacak. (Matta 26:64) 
Her diz çökecek ve her dil İsa’nın rab olduğunu ikrar edecek. 7 

Ölmüş olan Hristiyanlar Mesih’le hüküm sürmek için diriltilecek. 8 Onlar ve yaşayan 
imanlılar, Tanrı geldiğinde O’nunla buluşmak için diriltilecek. 9

O’nun tekrar gelişi tüm Hristiyanların kutsanmış umududur. (Titus 2:13) O’nun 
dönüşünün bizler için ne anlama geldiğini düşünün: zulmün, acının ve üzüntünün 
son bulması; azizler ve Hristiyan sevdiklerimizle bir araya gelmek; imanımızın boşa 
olmadığının kanıtı; İsa’yı görmek; cennete girmek ve Tanrı ile sonsuz yaşamın doluluğu. 
Bunların hiçbiri O’nun dönüş zamanına bağlı değildir, sadece söz verdiği gibi döneceği 
gerçeğine bağlıdır.

İsa güç ve yücelik ile tekrar geleceğini söylemiştir. 10 Gelip halkını beraberinde götürmeye 
söz vermiştir. 11 Melekler, göğe alındığı zamanki gibi geri geleceğini söylemişlerdir. 12 
Elçiler, Tanrı’nın bu dünya için mutlak planını oluşturmak üzere, Mesih’in geri dönmesini 
beklerken tövbe etmeyi vaaz ettiler. (Elçilerin İşleri 3:19-21) İsa›nın bu dünyaya güç ve 
yücelik içinde tekrar döneceği, Yeni Antlaşma’da en çok öğretilen gerçeklerden biridir. 13 

İkinci gelişini gösteren işaretler olsa da ne zaman geleceğini tam olarak bilemeyiz. 
İmanlıların, İsa’nın gelişini her zaman beklemeleri ve buna göre yaşamaları iyidir. 
(Markos 13:33-37)

 » İsa neden geri gelecek?

Çoğu insanın Tanrı›ya isyan ettiği bir dünyada yaşıyoruz. Tüm yaratılış günahın 
lanetinden dolayı acı çeker. Dünya hiçbir zaman siyasi eylem, sosyal reform, iyileştirilmiş 
eğitim veya zengin ekonomilerle daha iyi hale getirilemeyecektir. Dünyanın gelişimi de 

7	 Filipililer	2:10
8	 2.	Timoteos	2:12
9	 1.	Selanikliler	4:16-17
10	 Matta	24:30
11	 Yuhanna	14:3
12	 Elçilerin	İşleri	1:11
13	 1.	Selanikliler	4:15-16;	2.	Selanikliler	1:7,	10;	Titus	2:13;	İbraniler	9:28;	Yakup	5:7-8;	1.	Petrus	1:7,	13; 

2.	Petrus	1:16;	3:4,	12;	1.	Yuhanna	2:28
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kademeli olarak gerçekleşmeyecektir. İsa, yaratılışına aniden geri dönen kral olarak, 
onu düzeltmek için gelecek.

Her insan günahlıdır ama eğer şimdi isteyerek Tanrı’nın 
krallığına girerlerse, gelecek olan yargıdan kaçabilirler. 
Tanrı’nın krallığı şimdiden, tövbe eden ve iman edenler 
arasında etkindir. 14 İsa’nın dönüşünde krallık tam olarak 
ve açık bir şekilde gelecektir.

 » İsa’nın geri geleceğini bildiğimiz için nasıl 
yaşamamız gerekir?

İlk Hristiyanların önceliklerini hatırlamamız gerekir. 
İmanımıza sahip çıkmak ve “sonuna dek dayanmak” 
için çağrıldık. Dünyadaki zevklerin gelecek olanı 
unutturmasına izin vermememiz konusunda uyarıldık. 
15 Bu dünyadaki şeyler geçici olduğundan, sonsuz 
değerler doğrultusunda yaşarız. Gelişi bizi hazırlıksız 
yakalamaması için, göğe bakmamız değil ama gelişini 
“izlememiz” ve ruhsal olarak tetikte olmamız gerektiği 
söylenmiştir. 16 O’na benzemek istediğimiz için saf olmak 
ve saf hayatlar yaşamak için dua ederiz. 17

Bugün, İsa gelmeyecekmiş gibi yaşayanlar, O’nun gelişi için hazırlıklı olmayacaklardır. 
18  İsa’nın gelişi şimşek gibi olacaktır, 19 O geldiğinde kimsenin hiçbir şeyi değiştirecek 
zamanı olmayacak kadar ani olacaktır. 

Onun gelişini (1) sonsuz önceliklere sahip olarak, (2) saf hayatlar yaşayarak ve (3) dua 
ile kendimizi ruhsal olarak tetikte tutarak bekleriz.

TÜM İNSANLIĞIN FİZİKSEL DİRİLİŞİ

Tüm insanlar ölümden fiziksel olarak dirilecektir.

Kutsal Kitap tüm insanlığın dirilişini öğrettiği için, bedenin kalıcı bir değeri olduğunu 
biliriz.

14  Markos	1:14-15,	9:1
15  Luka	21:34-36
16  Markos	13:33-37.	“İzlemek”	için	kullanılan	Grekçe	terim,	bir	şey	aramayı	değil,	tetikte	kalmayı	ifade	eder.
17  1.	Yuhanna	3:3
18  1.	Selanikliler	5:1-6	bu	dünya	için	yaşayan	ve	karanlıkta	olanların,	Tanrı’nın	dönüşü	karşısında	şok	

olacaklarını	gösterir.	Bizim	için	bir	“hırsız”	olarak	geri	dönmeyecek.
19  Matta	24:27,	1.	Korintliler	15:52

“Etnik dinler 
üzerinde 
Hristiyanlığın 
görkemi, 
hiçbir yerde 
eskatolojisinden 
daha açıkça 
belirtilmemiştir.”

H. Orton Wiley, 
Hristiyan Teolojisi
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Diriliş öğretişi gereklidir. 20  Elçi Pavlus, 1. Korintliler 15’te, dirilişi inkar etmenin müjdeyi 
inkar etmek anlamına geldiğini söylemiştir. Eğer diriliş yoksa, İsa göğe alınamazdı. 21 
Eğer İsa ölümden dirilmemişse, müjde doğru olamaz ve kimse kurtulamaz. 22

 »  Birlikte 1. Korintliler 15:19’a bakın. Pavlus, diriliş olmazsa imanlıların en sefil 
insanlar olduğunu söylerken ne demek istemiştir?

Herkes dirilecektir ama herkes aynı anda dirilmeyecektir. İsa tekrar gelişinde, bütün 
Hristiyanları alacak ve ölmüş olanları diriltecektir. 23

Günah içinde ölenler, ilk diriliş için kabul edilmeyeceklerdir. Yargı için daha sonraki 
bir zamanda diriltileceklerdir. 24

Hristiyanlar, İsa gibi görkemli bedenler ile diriltileceklerdir. 25 Günahkarlar sonsuz ceza 
için başka bir biçimde diriltileceklerdir. 26

 » Eğer bedenin dirileceğine inanmasaydınız, 
bu sizin için ne fark ederdi?

Bir gün dirileceğimiz inancı hayat tarzımızı 
etkiler. Öğretişin pratik etkilerini, onu inkar 
edenlerin örneklerine bakarak görebiliriz. 
Korint topluluğundaki bazı kişiler, insan 
bedeninin diriltileceğini reddettiler. Bu yanılgıya 
inananlar iki uç fikre ayrıldılar. Bazıları, “Beden 
diriltilmeyeceğine göre, önemli olan tek şey 
ruhtur. Bu, bedenle işlediğimiz günahların 
ciddi olmadığı anlamına gelir. Hatta zina 
bile yapabiliriz, çünkü ceset zaten bir kenara 
atılacaktır” derler. 27

20	 	Bu,	Pavlus’un	diriliş	öğretişini	savunan	58	ayetten	oluşan	(1	Korintliler	15’in	tamamı)	bir	bölüm	yazmış	
olmasıyla	gösterilir.

21  1.	Korintliler	15:3
22  1.	Korintliler	15:17
23  1.	Selanikliler	4:16-17,	Vahiy	20:6
24  Vahiy	20:13
25  1.	Yuhanna	3:2
26  Yuhanna	5:28-29
27	 	Bkz.	1.	Korintliler	6:13-14,	bazıları	“Mide	için	olan	yiyecekler	ve	yiyecekler	için	olan	mide”	sloganları	varmış	

gibi	davranıyordu,	bu	da	bedenin	isteklerden	zevk	almak	dışında	başka	bir	şey	olmadığı	anlamına	geliyordu.	
Elçi,	“Fakat	Tanrı	ikisini	de	yok	edecek”	dedi.	Kötüye	kullanılan	bedenin	yargılanmasından	bahseder.	Ayrıca,	
“Beden	Rab	içindir...	Ve	Tanrı,	hem	Rab’bi	diriltti,	hem	de	bizi	O’nun	gücüyle	diriltecektir”	dedi.	

Diriliş, “Tanrı’nın 
her şeye gücü yeten 
gücünün bir eylemidir, 
bu eylem aracılığıyla 
ölülerin bedenleri 
ruhlarıyla birleşerek 
hayata dönecek ve 
bu zamandan sonra 
ruhsal ve ölümsüz 
olacaklardır.”

Doğu Ortodoks Kilisesinin 
Daha Uzun Öğretisi
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Bazıları da “Beden diriltilmeyeceğine göre değersiz ve kötü olmalıdır. Tüm bedensel 
arzuları bastırmalı, tadı hoş olan hiçbir şey yememeli ve evlilikten zevk almamalıyız” 
derler.

Bu hataların ikisi de dirilişi inkar etmekten kaynaklanır. Dirilişle ilgili Hristiyan öğretişi 
bedene değer verir. Değer, Hristiyanların bedenlerinin fidye ile kurtarılmış olması, 
bedenlerinin Kutsal Ruh’un tapınakları olması, bedenlerinin Mesih’in üyeleri olması ve 
diriltilip yüceltilecek olmaları ile gösterilir. (1. Korintliler 6:14, 15, 19, 20) 

Diriliş öğretisi gereklidir çünkü şu anlamlara gelir; (1) İsa ölümden dirilmiştir, (2) herkes 
diriltilecektir, (3) bedenin sonsuz değeri vardır ve (4) müjde doğrudur.

YARGI

Herkes İsa tarafından yargılanacaktır.

 »  Beraber 2. Korintliler 5:10-11’e bakın. Bu ayetler bize gelecek hakkında ne söyler? 
Yargı gerçeğini müjdecilikte nasıl kullanmalıyız?

İsimleri Yaşam Kitabında olmayanlar için yargı gerçekten de bir sondur. Bu onların 
varlığının sonu değil, seçim yapmalarının sonudur. Takip eden sonsuzluk, bir daha geri 
alınamayacak kararların bitmeyen sonuçları olacaktır.

Yargı, seçimlerimize anlık sonuçlarının ötesinde bir önem verir. Bazı insanlar, 
eylemlerinin sonuçlarını kontrol edebildikleri sürece endişelenecek başka bir şey 
olmadığını düşünürler. Eğer gerçekten zarar vermiyorsa, günahlarının kötü olmadığına 
inanmak isterler. Gerçekte, tüm günahlar zarar verir ama zarar vermeseydi bile, yargıdan 
dolayı ciddidir. Tanrı’nın Sözü, insanların yaptıklarından dolayı yargılanacağını söyler. 
(2. Korintliler 5:10, Romalılar 2:6-11)

Kıyamette bazıları sonsuz ceza çekmeye gönderilecek, bazıları ise sonsuz ödül 
alacak. Kutsal Yazılar, günahlı işlerinden dolayı mahkum edilmek üzere diriltilen 
günahkarları gösteren bir yargı sahnesini anlatır. 28 Hristiyanlar için, değerli ve 
kalıcı sonuçları olan işleri için ödüllendirilecekleri başka bir yargı daha vardır. (1. 
Korintliler 3:14-15)

Yargının gerçekleşeceği gerçeği bize bir gün günahın sona ereceğini söyler. Günahsız bir 
dünya hayal etmek zordur ama Tanrı’ya karşı olan tüm isyanlar bir gün sona erecektir.

Tanrı sürekli olarak korkuda yaşamamızı ve doğru yaşamak için korkunun bizi motive 
etmesini istemez. Fakat gelecek olan yargının bilincinde olmak, bize hayatlarımızı 
yönlendiren bir sorumluluk duygusu verir.

(1) Günahın önemini, (2) Tanrı’ya karşı olan sorumluluğumuzu, (3) seçimlerimizin 
önemini ve (4) tüm günahın sonunu anlamamız için yargıyı bilmemiz gerekir.

28	 	Bkz.	Vahiy	20:11-15.	
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KAÇINILMASI GEREKEN HATA: DÜNYASAL ODAK

İnsanlarda, dünyadaki hayat sonsuza dek devam edecekmiş gibi yaşama 
eğilimi vardır. Koşullarımızı iyileştirmeye, sorunlarımızı çözmeye, bizi 
mutlu eden bir ortam yaratmaya çalışırız. Çadırlarda yaşarken ve sık 
sık yer değiştirirken sonsuz bir yuva bekleyen İbrahim gibi olmalıyız. 
(İbraniler 11:8-10, 14-16) İnşa ettiğimiz şeylerin, sahip olduğumuz şeylerin 
ve yarattığımız koşulların hepsinin geçici olduğunu hatırlamamız gerekir. 
Ebedi değeri olan şeyler için çalışmalıyız.

TANRI’NIN SONSUZ KRALLIĞI

Tanrı’nın evrensel hükmü sonsuza dek kalıcıdır ve bir gün karşı gelinemeyecek durumda 
olacaktır.

 » Grubun birlikte Filipililer 2:10-11’e bakması gerekir.

Bu ayetlere göre, Tanrı’ya karşı olan direnişin ve Mesih’i reddedişin sona ereceği bir 
zaman gelecektir.

Bazı dünya görüşleri ve dinlere göre, zaman döngüleri sonsuza dek sürer, başı veya 
sonu yoktur ve kalıcı değişiklikler yapacak olan olaylar yoktur.

Fakat Kutsal Kitap’a göre, zamanın başlangıcı ve bir sonuca götüren olay dizileri vardır. 
Kutsal Kitap yaratılışı, sonra insanın trajik düşüşünü, sonra da Tanrı’nın insanlık tarihinde 
yüzyıllar boyunca üzerinde çalıştığı kurtuluş planını tanımlar.

Yaratılış’ta günahın başlangıcını görürüz. Vahiy’de, günah, Tanrı’nın ebedi şehrinden 
kesinlikle dışlanmıştır. 29 Yaratılış’ta, yaşam ağacının kaybını ve ölüm cezasını görürüz. 
Vahiy’de, yaşam ağacının yeniden inşasını, Yaşam Kitabındaki isimleri ve yaşam suyu 
ırmağındaki davete kabul ediliriz. 30

Tanrı’nın bize açıkladığı, takvimin sonunda gelecek bir olay olduğunu biliyoruz. Bu 
olay, evreni Tanrı’nın planladığı sonsuzluğa doğru harekete geçirecektir. Bu, Tanrı’nın 
eksiksiz ve sonsuz krallığının gelişi olacaktır. 31

29  Vahiy	21:27
30  Vahiy	22:1,	2,	19
31  Vahiy	11:15,	Romalılar	14:11,	Filipinliler	2:10,	Vahiy	22:5
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Bu evrenin hükümdarı her zaman Tanrı olmuştur 32 ama insanın düşüşünden beri, 
insanlığın çoğu Tanrı’nın krallığına karşı isyan etmiş durumdadır. Bu aniden bir son 
bulacaktır ve Tanrı, bir rakibi olmadan sonsuza dek hüküm sürecektir. Dünya Tanrı’nın 
istediği şekilde, cennet gibi mükemmel olacaktır.

SONSUZLUK İÇİN ŞİMDİ YAŞAMAK

 » Grubun birlikte Filipililer 3:17-21 ayetlerine bakması gerekir.

Elçi, tek bir neden ile ileriye doğru gittiğini söylemiştir ve bu “mükemmel” neden ile 
başkalarını da aynı şeyi yapmaya çağırır. Bir kişinin, kendisini tamamen Tanrı’ya 
adamış ve Tanrı’yı hoşnut etmeyen herhangi bir şeyin kendisini etkilemeye izin vermeyi 
reddetmesiyle mükemmel olması mümkündür. Henüz diriliş ile gelecek mükemmelliğe 
sahip olmadığını, ancak gelecekteki diriliş mükemmelliğini yaşayabilmesi için şimdiden 
elinden gelenin en iyisini yapmak için motive olduğunu söylemiştir. Yani imanlıların 
şimdi sahip olması gereken bir mükemmellik ve diriliş ile gelmesi beklenen bir başka 
mükemmellik vardır.

 » Grubun birlikte 17-21 ayetlere bakması gerekir.

Dünyadaki insanlar kendi arzularını takip ederek dünyasal şeylere odaklanırlar. Cenneti 
bekleyen birinin öncelikleri tamamen farklıdır ve başka arzuları takip eder. İsa›nın tekrar 
gelişine dair beklentimiz ve bedenlerimizin değişimi düşüncesi bize rehberlik eder.

4. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Bu derste açıklanan dört büyük gerçeğin her birini açıklayan 
bir cümle yazın. Ardından her bir gerçek için hayat felsefenizde nasıl 
bir fark yarattığını açıklayan bir paragraf yazın. Bu ödev hakkında 
fikir toplamak için birkaç kişiyle konuşabilir ve onlara bu gerçeklerin 
onlar için nasıl farklar yarattığını sorabilirsiniz.

2. Okuma Ödevi: Bir sonraki ders oturumundan önce, dikkatli bir şekilde 
Matta 23, Markos 13 ve Luka 21’i okuyun.

32  Yaratılış	18:25
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5. DERS

ZEYTİN DAĞI 
SÖYLEMLERİ

İSA VE ESKATOLOJİ

İsa’nın hizmeti boyunca, öğrenciler birçok şeyi anlamamışlardı. Yaklaşmakta olan 
ölümünü ve dirilişini anlamadılar. İsa’nın dirilişinden sonra bile, Tanrı’nın İsrail için 
olan planını veya Tanrı’nın krallığının nasıl tam olarak geleceğini anlamadılar.

Dirilişten sonra, öğrenciler İsa’ya ‘Ya Rab, 
İsrail’e egemenliği şimdi mi geri vereceksin’ 
diye sordular. Bu soru, henüz Tanrı’nın kilise 
ve krallık için olan planını anlamadıklarını 
gösteriyordu. İsa her şeyi öğrencilere açıklamaya 
çalışmadı ama onlara, Tanrı’nın olayların 
olacağı zamanları onlara açıklamayı seçmediğini 
söyledi. (Elçilerin İşleri 1:7)

 » Öğrencilerin bu sorusu, Tanrı’nın kilise ve 
krallık için olan planını anlamadıklarını 
nasıl gösterir?

İsa eskatoloji hakkında öğretmiştir. Öğrencilerin 
belli şeyleri anlamaları gerekiyordu. Benzer 
bir şekilde, elçi Pavlus, imanlıların karanlıkta 
olmadıklarını ve Tanrı’nın geri dönüşüne 
şaşırmayacaklarını söylemiştir. (1. Selanikliler 
5:4)

Zeytin Dağı söylemleri, Müjde kitaplarında üç bölümde yer alır; Matta 24-25, Markos 13 
ve Luka 21. Bu, İsa’nın eskatoloji hakkında öğretilerinin yer aldığı en uzun bölümdür. 
Bölümler çok benzerdir ama hepsinde aynı detaylar bulunmaz. 

Bu bölümde, İsa olayları kronolojik bir şekilde açıklar. Sonra ve bundan sonra gibi 
terimler kullanır. Bu bölüm, son günlerin kronolojik düzenini, bize Kutsal Yazılardaki 
diğer bölümlere göre daha çok verir.

Matta’da olayların kronolojik düzeni 24:31’de sona erer. 24 ve 25. bölümlerin devamında, 
İsa (1) son günlerle ilgili bir gerçeği tanımlayan ve (2) bu gerçek yüzünden nasıl yaşamamız 

“Bu çağda Kilisenin 
en yüce görevi, 
Tanrı’mızın önemsiz 
olarak tanımladığı boş 
ve tuhaf sorulardan 
ziyade, müjdeyi vaaz 
etmek ve Mesih’e 
tanıklık etmektir.” 
(Elçilerin İşleri 1:7-8)

- H. Orton Wiley, 
Hristiyan Teolojisi
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gerektiğini söyleyen birkaç anlatı verir. İsa’nın bu mesajı, eskatolojiyi hayatlarımıza 
uyarlamamız için mükemmel bir örnektir.

 » Zeytin Dağı Söylemlerinin her biri kısmı için, bir öğrenci her bir kitaptan olan 
bölümü sesli olarak okusun.

Soru

 » Bir öğrenciden bu ayetlerden birini sesli olarak okumasını isteyin Matta 24:1-3, 
Markos 13:1-4, Luka 21:5-7

İsa öğrencilere, tapınağın yıkılacağını söyledi. Bu öngörü, gelecek ile ilgili bir sürü 
soruları olmasına neden oldu. Tapınağın yıkılışı, İsa’nın tekrar gelişi ve çağın sonunun 
zamanı hakkında sorular sordular. İsa, Yeruşalim’in yıkılışını daha önce öngörmüştü. 
(Matta 23:37-38)

Öğrenciler, Yeruşalim’in ve tapınağın yıkılışının, onlar için normal olan her şeyin sonu 
anlamına geldiğini biliyorlardı. Bir çağın sonu ve farklı bir dünyanın başlangıcı olacaktı. 
Büyük ihtimalle, İsa’nın tekrar gelişinin ve Tanrı’nın krallığının tamamlanmasının da 
aynı zamanda olacağın düşündüler.

Sıkıntı Dönemi

 » Bir öğrenciden bu ayetlerden birini sesli olarak okumasını isteyin Matta 24:4-14, 
Markos 13:5-13, Luka 21:8-19

Sıkıntı döneminin karakter özellikleri; yanlış mesihler, savaşlar, her tür acı, deprem ve 
zulümdür. Son gelmeden önce müjde, dünyanın her yerine ulaşacaktır.

 » “Sona dek dayanan” kişiyle ilgili beyanın önemi nedir?

İsa öğrencilerine dayanmalarını ve imanlarına sahip çıkmalarını söyledi. İmanını 
kaybetmeyen insan kurtulacaktır.

Yıkıcı İğrençlik

 » Bir öğrenciden bu ayetlerden birini sesli olarak okumasını isteyin Matta 24:15-22, 
Markos 13:14-20, Luka 21:20-24

Bu olayın yönleri arasında; tapınağa iğrenç bir şeyin yerleştirilmesi, Yeruşalim’in ordular 
tarafından yok edilmesi ve şimdiye kadarki en kötü acının başlangıcı yer alır.

İsa, Daniel’in peygamberliğine (Daniel 9:27, 12:11) atıfta bulunmuştur. Daniel’in 
peygamberliğindeki birçok detay, tapınağa put yerleştirmiş (M.Ö. 168) ve Yahudilerle 
savaşmış olan Grek kralı Antiokhos tarafından gerçekleştirilmiştir. İsa’dan çok önce 
yaşamıştır ama İsa bu peygamberliğin gelecekte tamamlanacağını söylemiştir.



415. DERS - ZEYTIN DAĞI SÖYLEMLERI

Bazı bilginler, İsa’nın öngörüsünün M.S. 70 yılında Yeruşalim’in yıkılışıyla gerçekleştiğini 
düşünmüşlerdir. Tapınak yok olmuştur ve tuğlalar birbirinden ayrılmıştır. Binlerce 
Yahudi acı çekmiş ve ölmüştür. Sonraki bir savaşta, Yeruşalim şehir olarak yok edilmiştir 
ve İsrail yüzyıllar boyunca bir ulus olarak var olmamıştır. Bazı bilginler bunun, “Öteki 
ulusların zamanı” olduğunu düşünürler.

Daniel peygambere konuşmuş olan melekler, peygamberliklerin zamanın sonuna dek 
mühürlendiğini söylemişlerdir. (Daniel 12:4, 9) 12. Bölüm, şimdiye kadarki en kötü 
sıkıntıya, “kitapta yazılı olanların kurtuluşuna”, ölülerin dirilişine, bilgelerin sonsuza dek 
yıldızlar gibi parlamasına ve geçici olarak tapınağa yerleştirilen iğrençliğe atıfta bulunur. 
Bu göndermeler, tarihte gerçekleşmiş olaylara değil, son günlerde yaşanacaklardan 
bahseder gibi görünüyor.

Bölüm, gelecekte nihai olarak tamamlanacak gibi görünür çünkü, bölüm İsa’nın 
tekrar gelişi ve imanlıların melekler tarafından bir araya getirilmeleri ile sona erer. 
Bazı bilginler, iğrençlik öngörüsünün nihai olarak yerine getirilmesinin Mesih karşıtı 
tarafından son günlerde yapılacağına inanıyor.

YANLIŞ MESİHLER

 » Bir öğrenciden bu ayetlerden birini sesli olarak okumasını isteyin Matta 24:23-
26, Markos 13:21-23

İsa öğrencilerini, gizli bir Mesih’e inanmamaları konusunda uyardı. İnsanlar Mesih’in 
geldiğini ve sadece birkaç kişi tarafından bilindiğini iddia edecekler. Hristiyanlar Mesih’in 
gelişinin gizli olmayacağını bilmelidir, çünkü meleklerle beraber gökyüzünden açık bir 
şekilde geleceğini söylemiştir.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Kıyaslamalar ve zıtlıklar ile yapılan noktalara dikkat etmemiz gerekir. 
Bu bölümde, yavaş yavaş tanınan sahte mesihler ile dünyanın tam olarak 
göreceği İsa arasındaki bir zıtlık vardır. Zıtlık sayesinde, İsa’nın tekrar 
gelişinin, takipçileri yavaş yavaş kendilerine çeken dini liderler gibi 
olmayacağını biliyoruz.

 » İsa’nın gizli bir Mesih konusundaki uyarısının amacı neydi?
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Mesih’in Tekrar Gelişi ve İmanlıların Toplanması

 » Bir öğrenciden bu ayetlerden birini sesli 
olarak okumasını isteyin Matta 24:27-31, 
Markos 13:24-27, Luka 21:25-28

İsa, bu bölümde bahsedilen sıkıntının sonunda 
gelecektir. İsa’nın gelişini tüm dünya görecektir. 
Güneş, ay ve yıldızlar kararacaktır, bu genelde 
Kutsal Kitap’ın Rab’bin Günü 33 ile bağdaştırdığı 
bir işarettir. Melekler tüm dünyadaki imanlıları 
bir araya getirecekler.

İncir Ağacı Örneği

 » Bir öğrenciden bu ayetlerden birini sesli olarak okumasını isteyin Matta 24:32-35, 
Markos 13:28-31, Luka 21:29-33

İsa bu olaylar başladığında, hepsinin gerçekleşmesi için uzun bir süre olmayacağını 
söylemiştir. İncir ağacı bu gerçeği gösterir, çünkü yapraklar yakında yaz olacağının 
göstergesidir.

Bazı bilginler, incir ağacının İsrail’i temsil ettiğini söyler. (aynı zamanda Luka 13:6-9 ve 
Markos 11:12-14, 20’de vardır. ) İncir ağacının çiçek açmasının 1948›de İsrail ulusunun 
yeniden kurulmasını simgelediğine inanırlar. 1948 yılında hayatta olanlar ölmeden 
önce, Zeytin Dağı Söylemlerindeki olayların tamamlanacağına inanırlar.

Daha basit bir yorum, incir yapraklarının yazın yaklaştığını göstermesi gibi, bu bölümün 
ilk olaylarının da yakında her şeyin olacağını göstermesidir. İsa’nın “Bunların olduğunu 
gördüğünüzde” sözleri, sanki belirli bir olaydan bahsediyormuş gibi görünmez.

Dikkatli Yaşam Uyarısı

 » Students should read all three of these passages for the class: (Matta 24:36-51, 
Markos 13:32-37, Luka 21:34-36)

Öğrenciler bu ders için bu üç bölümü de okumalıdır. Matta 24:36-51, Markos 13:32-37 ve 
Luka 21:34-36  Bu bölüm, İsa’nın eskatoloji hakkındaki mesajının sonucudur. Gelecekteki 
öngörüler yüzünden öğrencilere nasıl yaşamaları gerektiğini söylemiştir. Bu eskatolojinin 
uygulanmasının bir örneğidir ve söylenilenlerin tersini yaşamamamız gerekir.

İsa öğrencilerine, her zaman tekrar geleceğini hatırlamalarını ve bu hatırlatmanın 
hayatlarını yönetmesi gerektiğini söylemiştir. Asla yargı olmayacakmış gibi yaşayan 
dünyadaki insanların hayat tarzına uymamaları konusunda onları uyarmıştır.

33	 	Rab’bin	günü	3.	derste	işlenmiştir.

“Bu nedenle Rab’bin 
yeryüzünden 
değil, göklerden 
gelmesini bekleyin.” 

-Şam’lı Yuhanna
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Onlara gelişini izlemelerini değil, gelişine hazır olmaları için ruhsal olarak tetikte 
olmalarını söylemiştir. Her an gelebileceğini değil ama zamanını bilemeyeceklerini ve 
aniden geleceğini söylemiştir.

İsa›nın bu sözleri söylemesinin üzerinden birçok nesil geçti. İmanlılar onun dönüşüne 
hazırdı ama onlar ölmeden önce dönmedi. Fakat dikkatlice yaşamak doğru yoldur, 
çünkü hepimiz bir gün Tanrı’nın önünde duracağız ve ne zaman öleceğimizi bilmiyoruz.

İsa bugün gelecekmiş gibi yaşamamız gerekir. Bu, tamamlanması zaman alacak uzun 
vadeli planlar, işler veya projeler yapmamamız gerektiği anlamına gelmez. Aniden geri 
gelirse utanmamak adına, her gün sadık olmamız gerektiği anlamına gelir.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Kutsal Yazılardaki bir bölümde bir anlatı veya öngörü yer alırsa, kendi 
uygulamanızı icat etmeden önce yazarın bunu nasıl uyguladığına bakın. 
Bazen bölümde bir çözüm uygulaması yer almaz ama olduğunda, bu 
uygulama bize bölümün amacını söyler. Genelde uygulama böylece veya 
bu nedenle sözleri ile tanıtılır.

 » İsa’nın tekrar geleceğini hatırlayan birinin karakter özellikleri nasıl olur? Eğer 
bir anda İsa’yla karşılaşacaksak, hangi davranıştan kaçınmamız gerekir?

Matta 25

Matta kitabının 25. bölümünde, Zeytin Dağı Söylemleri diğer kitaplarda bulunanların 
ötesinde devam eder gibi görünür. Bu bölüm daha az öngörü detayı içerir ve daha çok 
pratik uygulamaya odaklanır.

İsa, Matta 25’te üç anlatı vermiştir.

Sınıf Liderine Not: Seçmeli bir sınıf aktivitesi olarak, sınıf üçe bölünebilir. Her gruba 
tartışmaları için Matta 25’ten bir anlatı verilebilir, daha sonra her gruptan bir temsilci, o 
anlatının uygulamalarını paylaşabilir. 

“On Kız” benzetmesi (1-13), öğrencileri İsa’nın tekrar gelişi konusunda hazır olmaları için 
uyarır. Gelişi umdukları kadar erken olmadığı için dikkatsiz davranmamaları gerekir. 
Anlatıda, bazıları uzun bir süre beklemeye dayanmak için fazladan yağ aldı. Bazıları 
ise fazladan yağ almadıkları için bekleyemediler ve güve geldiğinde onu göremediler. 
Dışlandılar.
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“Emanet Para” benzetmesi (14-30), öğrencilere kaynaklarını Tanrı için kullanmalarını 
söyler. Talant bir para birimiydi. Bir talanta sahip olan kölenin hatası, çok şey 
başarabileceğini düşünmemesi ve bu yüzden hiçbir şey yapmamasıydı.

31-46 ayetlerinde İsa yargı gününü, başkalarının ihtiyaçlarına verdikleri tepkiler 
temelinde yargılanan veya ödüllendirilen insanları tanımlar.

Geçmişte mi Gelecekte mi Gerçekleşecek?

Kutsal Kitap bilginlerinin hepsi, Zeytin Dağı Söylemlerindeki peygamberliklerin 
gerçekleşme zamanı konusunda hemfikir değildir. 

Bazı bilginler, bu bölümün M.S. 70 yılında, Yeruşalim’in yıkılışı ile tamamlandığını 
düşünürler. Buna bazen “Preterist” görüşü denir. Öğrenciler M.S. 70 yılında gerçekleşen 
tapınağın yıkılışı hakkında sormuşlardır. Yahudilerin o dönemde çektikleri acılar ve 
can kayıpları, İsa’nın 21. ayette söylediği gibi, tüm zamanların en kötü sıkıntısı olarak 
tanımlanabilir.

Zeytin Dağı Söylemlerinin son günleri açıkladığını düşünen bilginler, bunun için iki 
neden verir: 

1. Öğrenciler İsa’nın tekrar gelişini sormuşlardır.

2. İsa son gelmeden önce, Müjde’nin tüm uluslarda vaaz edileceğini söyler, bu da 
M.S. 70 yılından önce gerçekleşmemiştir.

3. İsa kutsal yerde iğrençlik olacağını öngörmüştür. (Preteristler bunun Roma 
orduları olduğunu söylerler.)

4. Güneş, ay ve yıldızlar sönecektir. (Preteristler bunun yüksek pozisyondaki 
insanları temsil ettiğini söyler.)

5. Yanlış ve gizli mesihlerin tersi olarak, İnsan Oğlu gökyüzünde belirecek. 
(Preteristler İsa’nın yıkıcı Roma ordusu tarafından temsil edildiğini söyler.)

6. Melekler, dünyanın her yerinden seçilmişleri toplamak için bir borazanla 
gönderilecek, bu da 1.Korintliler 15:52’ye benzer. 

Matta 24:30, gerçekten de İsa’nın tekrar gelişinden bahseder gibi görünüyor. Çünkü 23-
27. ayetler, öğrencileri gizli bir gelişe inanmamaları konusunda uyarır. Daha sonra da 
30. ayet İsa’nın bütün dünyanın göreceği şekilde geleceğini söyler.

Bazı bilginler, M.S. 70’teki olayların başlangıçta kısmi bir gerçekleşme, ancak daha sonra 
tam bir gerçekleşme olacağına inanırlar. Bu bilginlere göre, Zeytin Dağı Söylemlerinin 
nihai gerçekleşmesinin son günlerde İsa’nın tekrar gelişiyle sonuçlanan olaylarla 
olacağını düşünürler. Birkaç antik tarihçiye göre, Yeruşalim’deki Hristiyanlar, İsa’nın 
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uyarısını hatırladıkları için şehirden kaçtılar ve o sırada meydana gelen korkunç sıkıntıyı 
(Luka 21:20-21) çekmediler. Fakat tüm öngörüler o zamanda gerçekleşmedi.

Sınıf liderine not: Devam etmeden önce grubun bu farklı görüşleri tartışmasına izin verin.

MÜJDE KİTAPLARINDAKİ DİĞER 
BÖLÜMLERDE ESKATOLOJİ

İsa, Zeytin Dağı Söylemleri dışında başka eskatolojik ifadelerde bulunmuştur. Bunlar 
aşağıda tanımlanır.

Sınıf Liderine Not: Sınıfta incelemek ve tartışmak için bu bölümlerden birkaçını seçebilirsiniz. 
Diğer bir seçenek de her bir bölümü tartışmaya sunması için bir öğrenciye önceden 
vermektir. Bazı bölümleri yorumlamak zordur ve sınıfın onlar hakkında kesin bir sonuca 
varması gerekmez.

 · Dünya, buğdayın ve yabani otların yargı günü ayıklanmak üzere yetiştiği bir tarla 
gibidir. (Matta 13:24-30, 37-43)

 · Yargı, her çeşit balığı ayıklanmak üzere toplayan ağa benzeyecek. (Matta 13:47-50) 

 · İsa görkemli bir şekilde meleklerin geleceğini ve dinleyicilerinden bazılarının, 
onun krallığı içinde geldiğini görmeden ölmeyeceklerini söyledi. (Matta 16:27-28, 
Luka 9:27)

 · İsa, İsrail’i on iki elçinin yöneteceğini söyledi. (Matta 19:28-30) 

 · İsa, baş kâhinin onu gücün sağında göreceğini ve görkemli bulutlar içinde 
döneceğini söyledi. (Matta 26:64, Markos 14:62)

 · Şehirler Mesih’i reddettikleri için yargılanacaklar. (Markos 6:10-11, Luka 10:12)

 · İnsanların arasında Mesih’ten utanan biri, Mesih tekrar geldiğinde reddedilecek. 
(Markos 8:38, Luka 9:26, Luka 12:8-9) 

 · İsa öğrencilerinin, bilinmeyen bir zamanda dönecek olan efendilerini bekleyen 
ve onlara hizmet eden köleler gibi sadık olmalarını söyledi. (Luka 12:35-48)

 · Yeruşalim bir gün İsa’yı kabul edecek. (Luka 13:34-35)

 · İsa’nın gelişi gizli olmayacak, tüm dünya görecek. Dünya Nuh ve Lut zamanındaki 
gibi aldırış etmeden günah içinde olacak. Bazıları bir anda alınacak ve diğerleri 
geride bırakılacak. (Luka 17:22-37)

 · İnsanlar, üzerlerine düşmeleri ve onları saklamaları için dağlara seslenecekler. 
(Luka 23:28-31 – karşılaştırın Vahiy 6:14-17)

 · Ölüler İsa tarafından diriltilecek. (Yuhanna 5:25-29, 6:39-40, 44, 54)

 · İsa öğrencilerine yer hazırlamak ve tekrar gelip onları almak için gitti. (Yuhanna 
14:1-4)
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5. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: İsa’nın eskatoloji hakkındaki öğretilerini içeren bir ders 
veya vaaz hazırlayın. Bu dersin hedefi gelecekteki olayları açıklamak 
veya tanımlamak değildir. İsa’nın, imanlıların ruhsal olarak uyanık 
olmaları gerektiğine dair yaptığı vurguyu açıklayın. Bu noktaya değinen 
İsa’nın sözlerini içeren bölümleri seçin.

2. Bölüm Çalışması: Zeytin Dağı Söylemlerine tekrar bakın ve bunlar 
hakkında söylenenleri açıklayın: tapınak, müjde, iğrençlik, sıkıntı, 
incir ağacı ve borazan.

3. Okuma Ödevi: Bir sonraki dersten önce, dikkatlice Daniel 1-6’yı okuyun.
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6. DERS

DANİEL 
(1-6 BÖLÜMLER)

DANİEL KİTABININ ÖNEMİ

Daniel kitabı birkaç nedenden dolayı eskatoloji çalışması için önemlidir: 

1. Büyük bir kıyamet (kıyametle ilgili) yazı örneğidir.

2. Kutsal Kitap’ın başka yerlerinde de kullanılan semboller içerir.

3. Son zamanlarla ilgili olabilecek birçok 
peygamberlik içerir.

4. Kutsal Kitap peygamberliğinin ilgi ve 
önceliklerini güçlü bir şekilde gösterir.

En önemlisi 4 numaradır çünkü, bizim ilgi ve 
önceliklerimiz, Kutsal Kitap yazarlarının asıl 
ilgi ve öncelikleri gibi olmalıdır.

ONLARIN ZAMANINDAN 
BİZİM ZAMANIMIZA

İsrail M.Ö. 597 yılında, Babil İmparatorluğu 
tarafından ele geçirilmiş olan küçük bir ulustu. 
Birçok Yahudi başka ülkelere götürülmüştü. 
İsrail, dünyadaki büyük güçlerine karşı 
kendini koruyamamıştı. Yeruşalim yıkılmıştı. 
Ulus için edilen dualar cevapsız kalmış gibi 
görünüyordu.

İnsanlar sadık olmak konusunda zorlandılar. 
Tanrı’nın uluslarına yönelik verdiği vaatlere 
inanmaya nasıl devam edebilirlerdi? 
Tanrı’nın hala daha dünya üzerinde yetkiye 
sahip olduğuna nasıl inanabilirlerdi? Dua 
etmeye devam etmek için herhangi bir sebep 

“Fakat eski 
imparatorluklar yok 
olurken ve yeni bir 
imparatorluk parlak ama 
kısa tarihini yazarken, 
Daniel’in kendi halkına 
olan vaadi, karanlık bir 
denenme gecesinden 
geçiyordu. Vaat edilmiş 
olan memleketlerinden 
sürülmüş, pagan bir 
ülkede hizmetkarlar 
olan, arplarını söğütlere 
asmış (Mezmur 137:2) 
bir şekilde günün 
doğmasını umuyorlardı.”

-Roy Swim
Beacon Kutsal Kitap Açıklaması 
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var mıydı? Çocuklarına dünyanın durumunu nasıl anlatabilirlerdi? Daniel kitabı bu 
koşullarda olan insanlara yazılmıştı.

Modern zamanlarda Hristiyanlar zulüm görürler; yirminci yüzyılda, önceki yüzyılların 
toplamından çok daha fazla kişi yaşamını kaybetmiştir. Uluslar, Tanrı’ya saygı duymayan 
insanlar tarafından yönetiliyor gibi görünür. Kilise, toplumun yönünü değiştiremez gibi 
görünür. Daniel kitabının mesajı, günümüzde de geçerlidir.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Bir Kutsal Kitap bölümünün değindiği durumu anladığımızda, o bölümü 
durumumuza nasıl uygulayacağımızı daha iyi anlarız. 

 » Bugün dünyada Daniel’in zamanına benzer neler oluyor?

DANİEL’İN TEMALARI

Daniel’in temaları genel olarak eskatolojinin temalarıdır.

1. Tanrı’nın dünyadaki hükmü. Tanrı, istediği zaman kralları geçersiz kılar. Tanrı, 
istediği zaman kralları geçersiz kılar. Kimse ona karşı koyamaz. İnsanların 
eylemleri, Tanrı’nın amaçlarına ulaşmasını engelleyemez.

2. Tanrı’nın nihai adaleti. Tanrı’ya sadık olanlar, nihayetinde savunulacak ve 
onurlandıracaklar. Tanrı’ya karşı savaşanlar cezalandırılacaklar.

3. Tanrı’nın sonsuz krallığı.Tanrı’nın krallığı tüm dünyayı ele geçirecek ve 
isyancılar olmadan sonsuza dek hüküm sürecek.

KİTABIN EDEBİ YAPISI

Daniel kitabının her iki bölümü de yukarıda sıralanan üç temayı belirler.

1-6. bölümler Daniel’in hayatında meydana gelen olayları anlatır. Tanrı, gücünü 
ve bilgeliğini bu olaylarda göstermiş ve uzak gelecekte olan olaylarda da aynısını 
yapabileceğini göstermiştir. Bu bölümler bazı peygamberlikler içerir.

7-12. bölümler peygamberlikler verir ve Daniel’in hayatında vahiyleri alırken yaşadığı 
deneyimler dışındaki olaylara yer vermez. Peygamberliklerden bazıları Daniel’in 
hayatı boyunca gerçekleşmiş, bazıları yüzyıllar boyunca gerçekleşmiş ve bazıları son 
günlerden bahsetmiş ve henüz gerçekleşmemiştir. Bazı insanlar, Daniel’deki neredeyse 
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tüm peygamberliklerin tarihte gerçekleştiğine inanırlar, ancak melek Daniel’e kitabın 
sözlerinin sonun vaktine kadar mühürlendiğini ve bilgelerin onları o zaman anlayacağını 
(Daniel 12:9-10’da) söylemiştir. Bu ifade, peygamberliklerin çoğunun son günlerden 
yüzyıllar önce yerine getirilseydi bir anlam ifade etmezdi.

Görümler, olayların sırasını açıklar. Bazıları aynı olayları farklı detaylarla anlatır. 
Daha sonraki bir görümün önceki bir görümden sonra yer alan olayları açıkladığı gibi, 
kronolojik olarak kabul edilmemelidir. Örneğin, aynı imparatorluklar dizisi Vahiy 2. ve 
7. bölümlerde anlatılmaktadır. Daha sonra göreceğimiz gibi, Vahiy kitabı da benzer bir 
yapı izlemektedir.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Kutsal Kitap’taki bir görüm veya örnek genellikle olayları kronolojik 
sıraya dizer, ancak ayrı görümler ve örneklerdeki olaylar her zaman sıralı 
olmayabilir. Başka bir deyişle, sonraki bir görümün kesinlikle bir önceki 
görümde gösterilen olaylardan sonra gerçekleşecek olayları göstereceği 
söylenemez.

DANİEL KİTABININ BÖLÜM BAŞLIKLARI

Kutsal Kitabın çoğu kitabında, çalışılacak kısımlar, bölümlerle tam olarak aynı değildir, 
ancak Daniel’in bölüm dağılımları çalışmak için uygundur.

Sınıf liderine not: İlgiyi arttırmak için bölüm başlıklarını sınıfa okuyabilirsiniz. Bu noktada 
bölümlerle ilgili herhangi bir açıklama yapmanız gerekmez.

1. Bölüm: Babil’de Sürgün Edilen İbraniler
2. Bölüm: Heykelin Rüyası
3. Bölüm: Kralın Heykeli ve Fırın
4. Bölüm: Yedi Yıllık Canavar
5. Bölüm: Duvardaki Yazı
6. Bölüm: Aslan Kafesi
7. Bölüm: Canavar ve Boynuzların Görümü
8. Bölüm: Koç ve Keçinin Görümü
  9. Bölüm: Daniel’in Şefaati ve Tanrı’nın Cevabı
10. Bölüm: Meleğin Gelişi
11. Bölüm: Kralların Gelecekteki Çatışmaları
12. Bölüm: Vakit Irmağı
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DANİEL 1: BABİL’DE SÜRGÜN EDİLEN İBRANİLER

 » Bir öğrenciden sesli olarak Daniel 1’i 
okumasını isteyin. 

Sınıf liderine not: Birçok öğrenci bu anlatıyı zaten 
bildikleri için, bölümü özetlemek adına aşağıdaki 
soruları sorun ve birkaç öğrencinin cevap vermesine 
izin verin.

1. Daniel ve arkadaşları nereliydi? Neden 
Babil’delerdi? 

2. Anında hangi zor durumla karşılaştılar?

3. Daniel onları gözeten adama ne teklif etti?

4. Sıkıntı döneminin sonucu neydi?

5. Daniel ve arkadaşları bilgelik ve bilgi 
açısından, kralın danışmanlarıyla nasıl 
karşılaştırılır? Neden?

Tanrı sadık hizmetkarlarını güçlü pozisyonlara 
yükseltti ve onlara dinsiz krallığın en yüksek 
bilgeliğinin üzerinde (1:15, 16, 19-20) bir 
bilgelik verdi. Babilliler önemli kararlarının 
astroloji ve rüya yorumlarıyla yönlendirilmeleri 
gerektiğini düşündüler. Tanrı, hizmetkarlarına 
imparatorluktaki en iyi danışmanlardan daha iyi 
bir bilgelik verdi.

17. ayet, Tanrı onlara bilgi ve bilgelik verdiği için 
üstün olduklarını söyler. Tanrı, halkının bir pagan imparatorluğu tarafından ele geçirildiği 
bir zamanda bile kontroldeydi. Dinsiz bir hükümette bile sadık hizmetkarlarına onur 
ve yetkinlik verdi.

DANİEL 2: HEYKELİN RÜYASI

 » Bir öğrenciden Daniel 2:1-30’u sesli bir şekilde okumasını isteyin. Daniel ve 
arkadaşlarının karşılaştıkları sorun neydi?

Yıldızbilimciler rüyayı yorumlayamamışlardı. Dünyadaki hiçbir insanın yapabileceğini 
(10) düşünmüyorlardı.

Yıldızbilimciler, cevabı sadece tanrıların bildiğini düşünüyorlardı. Kimsenin cevabı 
tanrılardan alabileceğine (11) inanmadılar.

“Yahuda’nın Babil 
gücü tarafından 
tutsaklığı 
gerçekleştirildiğinde, 
Babilliler kendi 
tanrılarının 
yakalayabildikleri 
insanların 
Tanrı’sından daha 
büyük olduğunu 
düşüneceklerdi... 
Tanrı bu 
değerlendirmenin 
geçerli olmasını 
istemedi ve bunu 
değiştirmek için 
Daniel aracılığıyla 
çalıştı.”

Leon Wood,
İsrail’in Peygamberleri
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20-22 arasındaki ayetler, Daniel kitabının kilit ayetleri olarak kabul edilebilir. Eskatolojinin 
ana temasını açıkça vurgularlar. İnsanlık tarihinin dönemlerinde kontrol Tanrı’dadır. 
Koşulları değiştirir ve yöneticilerin terfi edilmelerini veya ortadan kaldırılmalarını 
kontrol eder. Bilgeliğini alması için insanları seçer, böylece ne yaptığını anlarlar.

Daniel krala, “Gökte gizleri açıklayan bir Tanrı var … gelecekte neler olacağını …” (28) 
demiştir.

 » Bir öğrenci sesli olarak Daniel 2:46-49’u okusun.

Kral, Tanrı’nın diğer tanrılar ve krallardan çok daha üstün olduğunu ve sırları açıkladığını 
(47) söylemiştir. Kral, Daniel’i ve arkadaşlarını krallıktaki en yüksek pozisyonlara terfi 
etmiştir.

Kralın rüyasının tanımı ve yorumu 31-45 ayetlerinde yer alır. Görüm, farklı malzemelerden 
yapılmış kısımlardan oluşan bir heykeldi. Her kısım bir imparatorluğu temsil ediyordu. 
7-12. bölümler, imparatorlukları daha detaylı şekilde incelerler.

Heykelin kısımları: 

Altın = Babil; 
Gümüş = Pers; 
Tunç = Grek; 
Demir = Roma; 
Demir ve Kil = son insan imparatorluğu. 

Bazı bilginler, son insan imparatorluğunun, İsa’nın gelişinden önceki son günlerde, 
Mesih karşıtının krallığı olacağını düşünürler. 

Görümde, büyük bir taş heykeli parçalar ve sonra bir dağ haline gelir. Taş, Tanrı’nın 
krallığını temsil eder. Tanrı’nın krallığı, heykelin sadece başka bir bölümü değildir. Taş 
“el ile yapılmamıştır”, yani insan yapımı değildir.

 » Bu görüm bize Tanrı hakkında ne söyler?

Tanrı, henüz var olmadan önce dünyada hangi büyük güçlerin yükseleceğini bilir. İstediği 
zaman, dünyadaki imparatorlukları yok edecek ve dünya üzerinde kalıcı yetkisi olacak.

DANİEL 3: KRALIN HEYKELİ VE FIRIN

 » Bir öğrenci sesli olarak Daniel 3’ü okusun.

Kral bu görseli rüyasından sonra yaptı. Görümdeki heykelin altın kısmı, Nebukadnessar’ın 
krallığında temsil edilir. Nebukadnessar heykelini tamamen altından yapmıştır. 
Kendisinden sonra başka krallıkların geleceği öngörüsünü reddetti, çünkü krallığının 
sonsuza kadar kurulduğuna inanmak istedi. Tüm insanların suretine taparak, onun 
büyüklüğüne tapmalarını istedi. Tanrı’nın gelecekteki krallıklar hakkındaki bilgisini ve 
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Tanrı’nın sonsuz bir krallık kurma gücünü reddetti. “Diktiği heykel” ifadesini sürekli 
tekrar eder.

 » Herkes beraber 14-15 ayetlere bakmalıdır.

Kral, İbranilerle yüzleştiğinde, “Benim tanrılarıma hizmet etmiyor musunuz?” ve “Sizi 
benim elimden kurtaracak olan Tanrı kim?” diye (14-15’de) sordu.

Üç İbrani, Tanrı’nın onları kurtarıp kurtarmayacağını bilmiyordu ama kendilerini sadece 
Tanrı’ya tapmaya (17-18’de) adamışlardı. Kral, Tanrı’ya olan koşulsuz sadakatlerini 
hatırlayıp “bedenlerini teslim ettiklerini” (28’de) söyledi.

Kralın kendi görkemi için topladığı önemli görevliler, bunun yerine Tanrı’nın görkemini 
gördüler.

Dinsiz tanrılar kendilerine tapanları ölümden kurtaramazdı. Tanrı onlarla beraber 
olmak için fırının içine girdi. Kral, “Böyle kurtarabilen başka Tanrı yoktur” (29’da) dedi.

 » Bu tarih sayesinde nasıl bir imana sahip olmamız gerekir?

Tanrı’nın başımıza gelecek olan tüm zararları önleyeceğini varsayamayız, ancak üç 
İbrani’nin örneğini izlemeli ve Tanrı’ya sadık olmalıyız. Tanrı nihayetinde gücünü 
kanıtlayacak ve sadık olanları ödüllendirecektir.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Anlatıdaki ana kişilerin doğrudan alıntıları, genellikle anlatının ana 
amaçlarını vurgular. Kralın, “Seni kurtarabilecek Tanrı kim?” dediğine 
ve daha sonra, “Böyle kurtarabilecek başka bir Tanrı yok!” dediğine dikkat 
edin. 

 » İsteğe bağlı uygulama: Bu anlatılardaki diğer doğrudan alıntılara 
bakın ve anlatıların ana amaçlarını nasıl vurguladıklarına dikkat 
edin.

DANİEL 4: YEDİ YILLIK CANAVAR

Sınıf liderine not: Sınıfa tüm bölümü okumak yerine, bir öğrenciden anlatıyı özetlemesini 
isteyebilir, ardından diğer öğrencilerin detaylar eklemesine izin verebilirsiniz.

Yıldızbilimciler, sihirbazlar bu rüyayı yorumlayamadılar (Daniel 4:7). Daniel 
yorumladığında, “onda kutsal ilahların ruhu” olduğunu (8-9’da) söylediler. 
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Bu bölüm Kutsal Kitap’ta eşsizdir çünkü, bir Babil kralının tanıklığıdır.

Kralın temel problemi kibirdi ve kral için olan ders, Tanrı’nın hüküm sürdüğünü (17, 
25, 26, 30-32, 34-35’de) bilmesiydi. Kral tövbe ederek, bu deneyimden kaçınabilirdi.

2. ayette kral, tanıklığının amacını ve başına gelen olayın nedenini belirtti. Tanrı’nın 
yüceliği bu olayda ortaya çıktı.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ

Eğer yazar amacını belirtirse, bu amaç genellikle yazıyı kullanmamıza 
rehberlik etmelidir.

Diğer örnekler 1. Yuhanna 2:2, Yuhanna 5:13 ve Luka 18:1’i içerir. Yazar 
spesifik bir durumdan bahsettiğinde, biz aynı durumun içinde olmayabiliriz 
ama yazarın açıkladığı prensipler bizim için de geçerli olur. Örneğin, Pavlus 
Filimon’a kaçmış olan bir köleyi affetmesini söyledi. Belirttiği prensip, 
Filimon ve Onisimos’un Hristiyan kardeşler oldukları ve ilişkilerinin efendi 
– köle statülerinden çok daha önemli olduğuydu.

3. ayet Tanrı’nın gücü ve ebedi hükmünün harika bir ifadesidir. 2:20-22 gibi, bu ayet de 
Daniel kitabının temasını ve eskatolojinin tümünü ifade eder.

 » Bu bölümü bir vaaza nasıl uyarlardınız?

DANİEL 5: DUVARDAKİ YAZI

Sınıf liderine not: Bir öğrenciden bölümü sınıfa okumasını veya bir öğrenciden anlatıyı 
özetlemesini ve diğer öğrencilerin detay eklemelerini isteyebilirsiniz.

Tapınaktaki kaplardan şarap içmek İsrail’in Tanrı’sına (Daniel 5: 2-3) karşı kasıtlı yapılmış 
bir saygısızlıktı. İçtikçe, (3)  putları onurlandırmış oldular. (5) Aynı zamanda bir el belirdi 
ve duvara yazı yazmaya başladı.

Bilge adamlar duvardaki sözleri okuyamadılar. (8) Daniel’in “kutsal ilahların ruhuna 
sahip olduğunu” söylediler. (11) 

Daniel, Nebukadnessar’ın alçakgönüllülüğünün anlatısını gözden geçirdi (Daniel 4), 
Belşassar’ın da aynı dersi almış olması gerektiğini gösterdi. (22). Belşassar putlara taptı 
ve nefesini elinde tutan Tanrı’yı göz ardı etti (23). Belşassar’ın babası, hala hayatta olan 
Nabonidus’tu. Nebukadnessar biyolojik olarak ikisinin de babası değildi ama ataları 
olarak baba olarak adlandırılır. 
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Belşassar Daniel’den gelmiş olan vahiy karşısında hayrete düştü ama yine de tövbe 
etmedi. Pozisyonu düşmeyecekmiş gibi ödüller ve terfiler verdi (29). 1000 hükümdarın 
huzurunda soğukkanlılığını korudu, ancak hepsi Tanrı’nın yargısını duydu ve daha 
sonra tanık oldular.

Tanrı, dünyanın güçleri üzerindeki egemenliğini gösterdi. Yetkisini görmezden gelenleri 
yargılar.

DANİEL 6: ASLAN KAFESİ

Sınıf liderine not: Bir öğrenciden sınıfa anlatıyı özetlemesini isteyin. Diğer öğrenciler önemli 
detaylar ekleyebilir.

Daniel’in düşmanları onda, diğer tüm yetkilerin üzerinde Tanrı’ya sadık olması dışında 
bir sorun bulamadılar (Daniel 6:5). 

Daniel’in kral ve Tanrı’nın arasındaki bağlılığını ölçmek için bir deneme hazırladılar 
(7). Yasayı krala sundukları zamanda, kendinden öncekiler gibi, o da aynı ayartmaya 
teslim oldu… kendini tanrıların üzerinde onurlandırmak.

Anahtar soru kral tarafından soruldu: “kendisine sürekli kulluk ettiğin Tanrın seni 
kurtarabildi mi?” (20). Daniel’in imanı konusunda bir soru değildi. “Tanrı’sına güvendiği 
için” kurtuldu (23).

Kralın kararı ve Tanrı’nın onuru (25-27) Nebukadnessar’ınkiyle benzerdi (Daniel 4:3, 37).

Tanrı yeniden, insanların O’na karşı olan insan güçleri yerine kendisine sadık olmaları 
gerektiğini göstermişti.

 » Sizin deneyimlediğiniz veya gözlemlediğiniz benzer bir sadakat denenmesi var 
mı?

6. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Daniel’in bölümlerinden birinden bir ders veya vaaz 
hazırlayın. Sadece anlatıyı aktarmayın. Anlatının önemini açıklayın. 
Eskatoloji temalarını ve bugün nasıl önemli olduklarını açıklayın. 
Anlatının imanımız için ne anlama gelmesi gerektiğini açıklayın.

2. Okuma Ödevi: Bir sonraki dersten önce, dikkatlice Daniel 7-12’yi 
okuyun.
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7. DERS

DANİEL   
(7-12 BÖLÜMLERİ)

SINIF LİDERİNE NOT

Daniel kitabının önemini gözden geçirmek için zaman ayırın. Birkaç öğrenciden, önceki 
derslerden ne öğrendiklerini anlatmalarını isteyin.

7. DANİEL 7: CANAVAR VE BOYNUZLARIN GÖRÜMÜ

Bu bölümde dört canavara benzeyen görüm ve başka detaylar vardır. Hayvanlar bir 
dizi büyük krallığı temsil eder.

Bu bölümün Daniel 2. bölümdeki krallıkları daha farklı detaylarla açıkladığını unutmayın..

İlk Canavar: Kanatlı Aslan

Kanatlar çıkartılmış, aslan insan gibi durmuş ve bir insan yüreğine sahip olmuştu. Eğer 
bu Babil krallığı ise, bu aslanın yaşadığı değişiklik Nebukadnessar’ın değişikliğine atıfta 
bulunuyor olabilir. 

İkinci Canavar: Ayı

Medler ve Persler M.Ö. 538 yılında Babil imparatorluğunu ele geçirdiler. Darius, 
gerçek imparator olan Pers Kralı Koreş’in altında Kildani valisi olarak atanmıştı. Koreş, 
Nabonidus’un Marduk dinini ihmal etmesinden memnun olmayan birçok Babilli 
tarafından kurtarıcı olarak kabul edilmişti. Koreş, 150 yıl önce Yeşaya tarafından 
verilen peygamberliğin (Yeşaya 41:2, 25, Yeşaya 46:11, Yeşaya 48:15) gerçekleşmesi için 
Yahudilerin memleketlerine (Ezra 1) dönmelerine izin verdi.

Üçüncü Canavar: Dört Kanatlı ve Dört Başlı Pars 

Grek imparatorluğu M.Ö. 330 yılında Med-Pers imparatorluğunu yendi. İskender 
tarafından kuruldu. M.Ö. 323 yılında öldüğünde, imparatorluk dört generaline dağıtıldı.

Dördüncü Canavar: 10 Boynuzlu Canavar

Heykelin demir kısmına karşılık olarak, canavarın demirden dişleri vardı. Grek’ten 
sonraki imparatorluk Roma’ydı. Aynı zamanda, bir önceki imparatorluk olan Grek 
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imparatorluğunun özellikleriyle karışık olarak tunç tırnakları vardı (19). Roma, ayakta 
kalmış olan bir Grek gücü olan Makedonya’yı M.Ö. 196 yılında yenmişti.

Heykelin beşinci bölümüne karşılık gelen beşinci bir canavar yoktu, ancak dördüncü 
canavarın on boynuzundan büyük bir kral olan başka bir boynuz çıktı. 10 boynuz Vahiy 
17:12 ile karşılaştırılırsa, bu kralın eski Roma krallığından çıktığı anlaşılıyor.

MESİH KARŞITI TERİMİ 

Bu terim 1. Yuhanna 2:18’de kullanılır ve Mesih karşıtı denilen bir kişinin 
peygamberliklerine atıfta bulunur. Yuhanna, zaten çok sayıda insanın 
Mesih’e karşı olduğunu söyler ama bu gelecekte belirli bir Mesih karşıtının 
geleceği varsayımıyla çelişmez. Bazı bilginler, bu kişinin 2 Selanikliler 2:3-
4’te tapınakta ibadet edilmesini talep eden, İsa’nın Matta 24:15’te bahsettiği 
“yıkıcı iğrençliği” yerleştirecek kişi, Daniel 8:25’te öngörülen Mesih’e karşı 
çıkacak kişi ve Vahiy 13:4-8’deki 3 ½ yıl hüküm süren ve tüm dünyanın 
tapınmasını talep eden canavar olduğuna inanırlar.

 » Bir öğrenciden sınıfa Daniel 7:9-14, 22 ve 27’yi okumasını isteyin. Bu ayetlerin, 
Daniel’in ana temasını yeniden nasıl vurguladıklarına dikkat edin.

Bazı gözlemler:

 · 9.  ayet: Beyaz saç ve ateş tanımıyla, Tanrı’nın görümü Vahiy 1’deki Mesih 
görümüne benzerdir.

 · 10. ayet: Çok büyük sayıdaki hizmetkar, ihtişam ve gücün bir işaretidir.

 · 12. ayet: Güçlerini kaybetmiş olsalar da antik krallıklar var olmaya devam etti.

 · 13. ayet: “İnsanoğlu” ile ilgili olan bu atıf, İsa’nın belirttiği yer olabilir.

 · 14. ayet: Daniel’in teması burada tekrarlanır; Tanrı’nın krallığı tam, son ve 
sonsuzdur.

 · 25. ayet: Belli bir kral, tüm kurulmuş yetkiyi kendi himayesine almak için tersine 
çevirmeye çalışacaktır. Vahiy’de anlatıldığı gibi Tanrı’ya küfredecektir. Kontrolü 
3 ½ yıl sürecektir. Daniel 4:16’da yıl anlamına gelen vakit kelimesini karşılaştırın.

DANİEL 8: KOÇ VE KEÇİNİN GÖRÜMÜ

Bu bölüm, bir imparatorluktan diğerine yetki devri hakkında daha fazla detay verir ve 
sonrasında gelecek belirli bir kralın eylemlerini açıklar.
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Bir koçun iki boynuzu vardır, sonra tek boynuzlu bir keçi tarafından mağlup edilir. Keçi 
büyüyünce boynuz kırılır ve yerini dört boynuz alır. Koç Med-Pers imparatorluğudur (20), 
keçi ise Grek imparatorluğudur (21). Dört boynuz imparatorluğu bölen dört generaldir 
(22).

Dört boynuzun arasından küçük bir boynuz çıkar (9). Küçük boynuz tarafından temsil 
edilen kişi kendisini göklere çıkarır ve tapınaktaki kurbanların sona ermesini sağlar. 
Tapınak temizlenene ve kurbanlar yeniden başlayana kadar 3 ½ yıl geçer.

Antiokhos, İskender’in dört generalinden birinin soyundan gelen bir kraldı. Kendini bir 
tanrı olarak gördü ve kendisine tapınılmasını emretti. Yeruşalim’deki sunağa saygısızlık 
etmek ve oradaki tapınmayı durdurmak için sunakta bir domuz kurban etti. Yahudiler, 
M.Ö. 168’den başlayarak ona karşı savaştılar. Antiokhos savaşta öldü ve Yahudiler yine 
bağımsız bir ulus oldular. Savaş 3 ½ yıl sürdü, sonra tekrar tapınağı temizleyip kurbanlara 
yeniden başladılar.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Peygamberlikler bir kereden çok daha fazla gerçekleşebilir ve sonraki 
gerçekleşmeleri öncekilerden daha eksiksiz olur. Örneğin, Antiokhos 
Daniel 7’deki birçok öngörüyü yerine getirmişti, ancak İsa gerçekleşmenin 
gelecekte olacağını söyledi. (Matta 24:15)

Daniel’in peygamberliği Antiokhos tarafından yerine getirildi, ancak tüm detaylarıyla 
değil. İsa bu peygamberliğin gerçekleşmesinin gelecekte olduğundan (Matta 24:15’de) söz 
etti. Elçi Pavlus, 2. Selanikliler 2:3-4’te aynı peygamberliğe atıfta bulunur gibi görünür. 
Daniel, bu kişinin Mesih’e karşı çıkacağını (8:25) söylemişti. Görünüşe göre Antiokhos’unki 
bir gerçekleşmeydi, ancak son zamanlarda daha büyük bir gerçekleşme olacak.
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DANİEL 9: DANİEL’İN ŞEFAATİ VE TANRI’NIN CEVABI

Daniel yaptığı araştırmayla, tutsaklığın 70 yıl sürmesi gerektiğini öğrendi. O zaman 
geçmişti, bu yüzden Yeruşalim’in yeniden kurulması için dua etti.

Daniel’in duası, halkını temsil eden bir tövbe duasıdır. Gerçek tövbenin harika bir 
örneğidir.

 » Bir öğrenciden sesli olarak Daniel 9:4-19’u okumasını isteyin.

Daniel’in duası aşağıdaki unsurları içerir.

1. Günah işledik (günah işledik, haksızlık yaptık, kötülük yaptık, başkaldırdık, 
dinlemedik, yasayı çiğnedik, itaatsizlik ettik, ayrıldık). Bkz. 5-11 ayetleri.

2. Üstün olduğumuzu düşündük. (Bu nedenle - ceza tamamen hak edilmiştir) Daniel 
duanın hiçbir yerinde günah için bahane göstermedi Bkz. 5, 6, 10, 11, 12 ve 13 
ayetler .

3. Tanrı her eyleminde adildir. Bkz. 7 ve 14 ayetler.

4. Tanrı kurtarır. 15. ayet Mısır’daki kurtuluştan bahseder ve Tanrı’nın bunu yeniden 
yapabileceğini söyler.

5. Çağrının temeli, insan doğruluğu değil Tanrı’nın merhametidir. (18) 

6. Hedefimiz sadece merhamet değil, ayrıca Tanrı’nın görkemidir. (16-19)

Gerçek bir tövbe duası bu unsurları içermelidir. Günahını inkâr eden, bahane uyduran 
veya Tanrı’dan bir şey hak ettiğini düşünen kişi, günahının ciddiyetini anlamaz ve tam 
olarak tövbe etmez.

Dua aynı zamanda bize müjdeyi vaaz etmek için talimat verir. Tövbe hakkında vaaz 
verdiğimizde, dinleyicilerimizin Tanrı’yı tam anlamıyla arayabilmeleri için gerçek 
tövbeyi açıklamamız gerekir.

 » Tövbe etmek ilgili hangi yaygın yanlış anlamaları gözlemlediniz?

Cebrail, Tanrı’nın yeniden kurma planı hakkında daha fazla açıklama yapması için (24-27. 
ayetler) gönderildi. Tüm süreç 70 kere “yedi” hafta alacaktı. 24. ayet, neyin başarılması 
gerektiğini listeler. Bu, basitçe İsrail’in deneme süresinin yenilenmesi, Hakimler’in 
döngüleri gibi kaçınılmaz olarak yenilgiyle sonuçlanması değildi. Bu, günahın bir sonu, 
günahkarların Tanrı›yla barışması için tam bir kefaret ve Mesih’in ebedi krallığı için 
meshedilmesiydi.

70 kere yedilerin hepsi arasız gerçekleşmez. 7 tane olur, sonra 62. Bu noktada Mesih’in 
ölümü gerçekleşir. Sonra, son 7’ye kadar uzun bir bekleme süresi vardır.
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26-27 ayetlerin en az iki farklı yorumu vardır.

1. Yorum: “Gelecek olan prens”, Yeruşalim ve tapınağı yok edecek olan Mesih 
Karşıtıdır. İsrail ile antlaşma yapacak ama yedi yıllık dönemin ortasında 
antlaşmayı bozacaktır. Tapınaktaki ibadeti durduracak bir iğrençlik yapacaktır. 
“7’nin” yedi yıl olduğunu biliriz, çünkü 27. ayet bize kurbanın 7’nin ortasında 
sona erdiğini söyler. 8:4’ten, kurbanın 3 ½ yıl için son bulduğunu biliriz.

2. Yorum: “Gelecek olan prens”, 25-26. ayetlerde bahsedildiği gibi Mesih’tir. Müjdenin 
yayılmasıyla Hristiyanlar, Yeruşalim ve tapınağı önemsiz hale getirecektir. İsa’nın 
hizmeti 3 ½ yıl sürdü. Tapınaktaki ibadeti bitiren iğrençlik (Yahudilere göre) İsa’nın 
çarmıhıydı. İkinci 3 ½ yıl gerçek bir ölçü değil, kilise hizmetinin yüzyıllarıdır.

Sınıf liderine not: Sınıfınız iki yorumu kısaca karşılaştırıp tartışabilir. Bu konuyla ilgili 
daha fazla bilgi, sıkıntı hakkındaki derste ele alınacaktır.

DANİEL 10: MELEĞİN GELİŞİ

Bu bölümün öngörüsü çok uzaktaki bir gelecekteydi. (1)

Melek, kötü ruhların direnişi nedeniyle Tanrı’dan gelen cevabın ertelendiğini açıkladı.

Pers Önderi (13) ve Grek Önderi (20) adında kötü melekler vardır. Mikail, İsrail’i savunan 
melektir. (Daniel 10:13, Daniel 12:1) 

DANİEL 11: KRALLARIN GELECEKTEKİ ÇATIŞMALARI 

 » Bir öğrenciden sesli olarak Daniel 11:1-4’ü okumasını isteyin. 

2. ayet, hanedanın dördüncü Pers kralı olan Serhas tarafından tamamlanmıştır. M.Ö. 
480 yılında Grek’e karşı güçlerini birleştirmiş ama savaşı kaybetmiş olan son derece 
zengin bir kraldı. Ester kitabında Ahaşveroş olarak bilinen kraldır.

3-4. ayetler Grek Büyük İskender’e atıfta bulunuyor olabilir. Kendisi Serhas ile savaşmamış 
ama sonraki Pers krallarını yenmiştir. Ölümünden sonra krallıklar, soyundan gelenlere 
verilmek yerine dört general arasında dağıtılmıştır. 

Bölüm, krallar arasındaki çeşitli çatışmaları anlatır. Bu peygamberliklerin çoğu eski 
zamanlarda gerçekleşmiştir. Bölümdeki tüm detayları yorumlamamıza gerek yoktur.

 » Beraber 31. ayete bakın.

31. ayet tapınağa yerleştirilecek olan, muhtemelen bir put olan iğrençlikten bahseder. 
21-45 ayetleri bu iğrençliği yerleştirecek olan kral hakkındadır. Bu bölümün çoğu 
Antiokhos Epifanis tarafından gerçekleştirilmiştir ama 31 ile 36-39 ayetlerinde yer alan 
detayların nihai gerçekleşmesi Mesih Karşıtı tarafından (Matta 24:15) olabilir. Bu kral 
hiçbir yerleşik dine mensup olmayacak ama kendini tüm tanrılardan üstün görecektir. 
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Kendini insanlıktan üstün gösterdiği için bir eşi olmayacak. Atalarının hizmet etmediği 
bir güç tanrısına tapınacak. 

DANİEL 12: VAKİT IRMAĞI

 » Bir öğrenci sesli olarak Daniel 12’yi okusun.

Bu peygamberlikler kesinlikle son günlere işaret 
eder. 2. ayet ölülerin dirilişinden bahseder. 3. ayet 
sonsuz yücelikten bahseder.

Haraplığın iğrençliği ile ilgili olarak yaklaşık 3 ½ yıllık 
zaman dilimlerinden bahsedilmektedir. (7 ve 11)

Daniel kitabındaki peygamberliklerin sona dek 
mühürlendiği söylenir (4, 9), bu da onların, 
öngörülen olaylar yaklaşana kadar tam olarak 
anlaşılamayacakları anlamına gelir. Daniel’in 
kendisi her şeyi anlamadığını söylemiştir. (8)

Bu olaylar sırasında, birçokları denenecek ve 
aklanacak, kötü olanlar ise kötülük yapmaya 
devam edecekler. (10)

10. ayet eskatolojinin bir amacını beyan eder: kötüler ne olduğunu anlamayacaklar 
ama bilgeler anlayacaklar. Tanrı’nın Sözünü bilenler peygamberliklerin gerçekleştiğini 
anlayacaklar ve imanda güçlenecekler.

 » Bu peygamberliklerin gerçekleşeceği zamanda yaşasaydınız, bu peygamberlikleri 
biliyor olmak sizde nasıl bir fark yaratırdı?

7. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Aşağıdakilerin Daniel kitabında neyi temsil ettiğini kısaca 
yazın=aslan, ayı, pars, koç, keçi ve on boynuzlu canavar.

2. Okuma Ödevi: Bir sonraki dersten önce dikkatlice Vahiy 1-5 bölümlerini 
okuyun.

“Filistin şüphesiz 
ilahi eylemin bir 
sahnesidir. Ancak 
tüm gök ve yeryüzü, 
bu çağda Tanrı’nın 
son eylemlerinin 
sahnesidir. Tarihin 
ilerlediği nokta, 
Tanrı’nın krallığının 
doruk noktasıdır.”

Roy Swim,
Beacon Kutsal Kitap Açıklaması 
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8. DERS

VAHİY 
(1-5 BÖLÜMLERİ)

İSA HAKKINDA BİR KİTAP

Kitabın ilk sözleri, kitabın İsa Mesih’i ortaya çıkarmak için verildiğini söyler. Kitabın 
içeriği Mesih’i vurgular.

İsa, kefareti yerine getirmiş olan dünyanın hükümdarıdır. İsa›nın dönüşünde, 
yeryüzündeki her günahkar oymak dehşete düşecektir. O başlangıç ve sondur; her şeyi 
başlatan ve sonuca ulaştıran kişidir. O, Her Şeye Gücü Yeten’dir.

Yuhanna kitap boyunca yeniden bahsedilen, birçok mecazi detay içeren bir İsa görümü 
gördü. Yetkisi karşı konulamaz olan kişidir.

İsa yedi kiliseye mesajlar vermiştir. Onlar üzerindeki yetkisi mutlaktır. Onlar hakkında 
her şeyi bilir. Yaşam tacını verecek, yanlış öğretmenleri mahvedecek, karşı konulmaz 
bir şekilde kapıları açıp kapatacak ve uluslar üzerine güç verecek. O, Baba ile birlikte 
tahtta oturur ve bu ayrıcalığı galip gelenlere verir.

Kuzu, tomardaki mührü açmaya layık olandır. Kitap, Tanrı’nın dünya için olan planının 
gerçekleşmesini temsil eder. Dünyada kaotik ve kontrol dışı birçok olay yaşanır gibi 
görünür ama bu olaylar, İsa mührü açtıkça olur ve Tanrı’nın tamamen kontrolde 
olduğunu gösterir.

Dünyadaki tüm günahkarlar İsa geldiğinde saklanmaya çalışır. Mesih liderliğindeki 
Tanrı’nın ordusu, dünyayı fethetmek için gelir. Şehitler Mesih ile hükmetmek için 
diriltilirler.

Vahiy kitabının öncelikli amacı, krallığı tüm dünyada tamamlandığında İsa’yı nihai 
zaferinde ortaya çıkarmaktır. 
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KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ

 Kutsal Kitap’ın bir kitabını kullanırken, yazarın vurgu yaptıklarına 
vurgu yapmaya dikkat etmemiz gerekir. Son günlerin öngörüleri için 
Vahiy kitabına bakan biri, öngörü içermeyen birçok bölüm olduğunu fark 
edebilir. Mesih’in görümleri kitabın temelini oluşturur.

 » Vahiy kitabı İsa’yı nasıl dört Müjde kitabından daha farklı tanıtır? 

SON İLE İLGİLİ BİR KİTAP

Bazı insanlar Vahiy kitabının gerçek olayların peygamberliği olduğunu düşünmezler. 
Sadece Mesih’in zaferinin sembolik tanımlarla anlatıldığını düşünürler. Fakat kitap, 
gelecekte olanları açıklamak için yazıldığını (Vahiy 1:1) söyler. Yuhanna’ya, “bunun 
için gördüklerini, şimdi olanları ve bundan sonra olacakları yaz” (1:19) denmiştir. Bu 
nedenle, semboller gerçek olaylarla alakalıdır.

Bazıları Vahiy kitabının son zamanlarla ilgili çok fazla peygamberlik içermediğini 
düşünür. Birçok peygamberliğin yazıldıktan hemen sonra veya takip eden yüzyıllarda 
gerçekleşmiş olduğuna inanırlar. Buna bazen “Preterist” görüşü denir.

Vahiy kitabının tamamının yerine getirilmediğini düşünmek için birkaç neden vardır. 
Kitabın sonuna doğru şu olayları görürüz: Şeytan 1000 yıl için bağlanır, şehitler İsa ile 
hükmetmek için diriltilir, tüm insanlar diriltilir ve yargılanır ve yeni bir gök ile yeryüzü 
yaratılır. 

O halde neden kitap “yakında gelecek olanları” öngördüğünü (1:1) söyler? Neden 
“beklenen zaman yakındır?” (1:3) der. Vahiy 2-3’teki yedi kilise hakkındaki öngörüler 
gibi, bazı olaylar yakın gelecekteydi. Başka bir deyişle, Mesih’e karşı zulüm ve baskı 
içerecek olan kilisenin çağı çoktan başlamıştı.

Pentikost gününde Petrus, Kutsal Ruh’un Tanrı’nın yargı gününden önce döküleceğini 
söyleyen peygamber Yoel’e atıfta bulundu. Yargıya kadar uzun bir zaman geçmesine 
rağmen Petrus, Pentikost’ta Ruh’un gelişinin bu dönemin başlangıcı olduğunu kabul 
etti. Bkz. Elçilerin İşleri 2:16-20.

Vahiy kitabındaki olaylar tek bir zaman diliminde değildir. Vahiy 12:1-5 İsa’nın 
doğumundan bahseder. 2. ve 3. bölümler, o dönemde var olan belli yerel kiliselerle 
ilgili öngörülerde bulunur. Son bölümler, sona yakın zamanda olması gereken 
şeylerden bahseder. Zamanın sonunda daha büyük, nihai olarak gerçekleşecek olan 
bazı peygamberlikler zaten gerçekleşmiş (Daniel’de Antiokhos tarafından yerine getirilen 
ancak İsa tarafından gelecekte gerçekleşeceği söylenen peygamberlik gibi) olabilir.
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Vahiy kitabı sonuçlardan oluşan bir kitaptır. Kutsal Kitap’ı ve kurtuluşun uzun sürecinin 
tarihini sona erdirir. Örneğin, kurtuluş anlatısı yaşam ağacının kaybı ile başlar (Yaratılış 
3:22-23) ve yaşam ağacının yenilenmesi, yaşam ırmağına çağrı ve Yaşam Kitabında yazılı 
olan isimlerle (Vahiy 22:2) sona erer. Anlatı keder laneti ile başlar (Yaratılış 3:16-17) 
ve tüm kederin sona ermesiyle (Vahiy 21:4) biter. Anlatı, Tanrı’dan ayrılmakla başlar 
(Yaratılış 3:8, 24) ve Tanrı’nın varlığında olan Tanrı’nın halkı ile (Vahiy 21:3 ve Vahiy 
22:4) sona erer. 

Aynı zamanda kurtuluşun merkezi olan İsa’nın, bir ağacın üzerinde öldüğünü (1. Petrus 
2:24), keder adamı olduğunu (Yeşaya 53:3) ve “Tanrı’nın bizimle” olduğunu (Matta 1:23) 
görebiliriz. Kitaba “İsa Mesih’in Vahyi” denir.

 » Vahiy kitabı nasıl Kutsal Kitap’ın sonucudur?

VAHİY KİTABININ YAPISI

Kitabın genel taslağı 1:19’da verilir. Yuhanna’nın “gördükleri” İsa ile ilgili olan görümlerdi. 
“Olanlar” yedi kiliseye olan mesajlardı. “Olacaklar” gelecekle ilgili peygamberliklerdi. 4 
ve 5. bölümler, gelecekteki peygamberlere giriş bölümleridir. (bkz. Vahiy 4:1)

Gelecekle ilgili peygamberlikler Vahiy 6. bölümde başlar.

Bu kitabı anlamak konusundaki en büyük zorluklardan biri, anlatılan olayların 
sıralamasıdır. Kitabın başından sonuna kadar tek bir sırayla anlatılmadıkları barizdir.

Üç dizi yedili tarif edilmiştir: yedi mühür, yedi borazan ve yedi tas. Üç seri sanki 21 
olaylık bir seri gibi, ardı ardına gelmez gibi görünüyor. Bunun yerine, yedinci mühür 
yedi borazanı tanıtmaktan başka bir şey yapmaz; bu nedenle, yedi borazan yedinci 
mührün içeriği olabilir. (Vahiy 8:1-2)

Yedinci borazandan sonra (11:15-19) mutlaka bir sırayla değil ama eklenen bölümler 
olarak, o dönemde gerçekleşmekte olan bazı şeylerin açıklamasını içeren bölümler 
(Vahiy 12-14 bölümler) vardır. Sanki o sırada olacak bazı şeylere bakmamız için sıralama 
duraklamış gibidir.

Daha sonra yedi tas gelir, bunlar da net bir şekilde Tanrı’nın (15:1)  gazabıdır. Vahiy 15. 
bölümde tanıtılırlar ve Vahiy 16. bölümde dökülürler. Bu noktada Hristiyanlar artık 
dünyada değillerdir çünkü cennette lirlerle camdan deniz üzerindelerdir. (15:2)
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Matta 24-25’te sırayla açıklanan bir dizi olayın başka bir örneği ve ardından sırayla olacak 
şeylerin bazı açıklamaları yer alır. Kronolojik olaylardan oluşan bir bölüm (24. bölüm), 
ardından dönem boyunca neler olacağının çeşitli yönlerini açıklayan bir benzetmeler 
bölümü (25. bölüm) vardır.

VAHİY KİTABININ TASLAĞI

Sınıf liderine not: Vahiy’in içeriğine ilgiyi arttırmak için birisi gruba bölüm başlıklarını 
okuyabilir. Henüz bölümlerin içeriğini tartışmaya gerek yoktur.

I. Giriş ve İsa’nın Görümü (1)
II. Yedi Kiliseye Mesajlar (2-3)
III. Tanrı’nın Tahtında (4)
IV. Kitap ve Kuzu (5)
V. Yedi Mühür (6:1 – 8:1)
VI. Yedi Borazan (8:2- 11:19)
VII. Kadın ve Ejderha (12)
VIII. Canavar ve İşareti (13)
IX. Cennette Geride Kalanlar (14:1-5)
X. Duyuru Yapan Üç Melek (14:6-13)
XI. İki Hasat (14:14-20)
XII. Yedi Tas (15-16)
XIII. Babil ve Düşüşü (17-18)
XIV. Mesih’in Gelişi (19)
XV. Bin Yıl ve Son Savaş (20:1-10)
XVI. Son Yargı (20:11-15)
XVII. Yeni Yeruşalim (21:1- 22:5)
XVIII. Kapanış Uyarıları (22:6-21)

VAHİY’DE SEMBOLİZM

Vahiy’deki bazı semboller, Kutsal Kitap’ın başka yerlerinde de kullanılır.

Mühürler

Taslar

Borazanlar

Mühürler kıyametin tamamlanmasıdır.
Borazanlar yedinci mühür açıldığında gerçekleşendir. 
Taslar, yedinci borazandan sonra dünyaya dökülen Tanrı’nın gazabıdır. 
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 » Bir öğrenciden önce Vahiy 12:1’i, sonra Yaratılış 37:9’u sesli olarak okumasını 
isteyin. 

Bu iki ayetin karşılaştırılması bize Vahiy 12:1’in İsrail’den bahsettiğini gösterir. Elbette 
bölümdeki bir başka gösterge de onun Mesih’i doğurmasıdır.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Sonraki bir Kutsal Kitap yazarı, önceki bir Kutsal Kitap yazarının kullanmış 
olduğu bir sembolü kullanabilir. Önceki kullanım bize sonraki kullanımı 
açıklayabilir. Bu tüm Kutsal Kitap sembolleri için mutlak bir kural olarak 
alınmamalıdır. Rüzgar; Hezekiel 37:7, 14, Yuhanna 3:8 ve Elçilerin İşleri 
2:2’de Kutsal Ruh’u temsil eder. Fakat maya, 1. Korintliler 5:8’de günahı, 
Matta 16:6’da yanlış öğretiyi ve Matta 13:33’te Tanrı’nın Krallığının 
yayılmasını temsil eder.

Vahiy’deki birçok sembol, tahmin etmemize gerek kalmaması için kitabın kendisinde 
açıklanmıştır.

 » Kitapta açıklanan sembollerin bir örneği için birlikte Vahiy 1:20’ye bakın.

Kitabı anlamak zor görünebilir, ancak yazar bir mesaj iletmek istemiş ve Tanrı da bu 
kitapla iletişim kurmak istemiştir. Vahiy’de açıklanan gerçeği anlayabiliriz.

I. BÖLÜM: GİRİŞ VE İSA’NIN GÖRÜMÜ (VAHİY 1)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 1’i okumasını isteyin. 

Kitap, İsa Mesih’in Vahyidir. Yuhanna’nın Mesih’in görümüyle başlar ve Mesih’in tüm 
dünya üzerindeki nihai zaferini açıklar.

Yuhanna’nın İsa ile ilgili görümü sembollerle doludur. İsa’nın görümündeki semboller, 
kitap boyunca, özellikle de yedi kiliseye gönderilen mesajlarda geçer.

Spesifik ayetlerle ilgili notlar: 

 · 4. ayet: Yedi, Kutsal Kitap’ta mükemmelliğin sayısıdır. Bazı bilginler, Kutsal 
Ruh’a burada “yedi katlı” dendiğini düşünür. Diğerleri bu sözün yedi meleği 
tanımladığını, çünkü meleklerin ruh olduklarını düşünür. 
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 · 5. ayet: İsa›ya “dünyadaki krallarının prensi” denir. Bu, eskatoloji teması için 
önemlidir, çünkü dünyanın hükümdarları ona isyan ettiğinde bile nihai kontrolün 
Tanrı›da olduğu gerçeğini gösterir.

 · 6. ayet: Krallık tam olarak gelmemişse bile, O’nunla hükmederiz. Bu dünya 
sisteminde önemsiz görünebiliriz ama gelecekteki krallıkta hükümdarlarızdır. 

 · 7. ayet: Mesih’i reddeden dünya, O geldiğinde korkacaktır.

 · 8, 11, 17-18. ayetler: Bu ayetlerde İsa, Tanrı olarak tanımlanır. “İlk ve sonda” üç kez 
ifade edilen vurgu, Tanrı’nın tarih üzerindeki kontrolünü gösterir. Yaratılış ile her 
şeyi başlatan O’ydu, ayrıca bu çağı yargı ve krallığının kuruluşuyla sonlandıracak 
olan da O’dur. 

 · 13. ayet: İsa sıkça kendisine “İnsanoğlu” der. İnsanoğlu, muhtemelen Daniel 7:13’te 
yer alan tanımla bağlantılıdır. 

 · 14. ayet: Yün kadar beyaz şaçlı ve ateşe olan atıflar, Daniel 7:9-10’da yer alan 
Tanrı’nın tanımı gibidir.

 · 16. ayet: Kılıç, sözlerinin gücünü sembolize eder. 19:21 ile karşılaştırın.

 · 18. ayet: İsa’nın anahtarlara sahip olması, mutlak gücünün başka bir vurgusudur.

 · 19. ayet: Bu ayet kitabın genel taslağıdır. Yuhanna’nın gördüğü şey birinci 
bölümde; içindeki koşullar Vahiy 2-3. bölümlerde ve gelecek, kalan bölümlerde 
ele alınır (bkz. Vahiy 4:1).

 · 20. ayet: Kandillikler ve yıldızlar açıklanır. Melek kelimesi haberci anlamında 
kullanılabildiğinden, kiliselerin melekleri muhtemelen pastörlerdir. Mektupların 
göksel meleklere gönderilmiş olması pek mantıklı olmazdı. 22:8-9’da peygamber 
olarak tanımlanan bir kişiye de melek deniyordu.

 » Bu bölümde İsa ile ilgili söylenmiş olanları kısaca özetleyin. 

II. BÖLÜM: YEDİ KİLİSEYE MESAJLAR (VAHİY 2-3)

Her kiliseye gönderilen mesaj, muhtemelen pastör anlamına gelen her kilisenin “meleği” 
içindi. Melek kelimesi haberci anlamına gelir ve bazen Kutsal Yazılarda bir insandan da 
bahseder. (bkz. Vahiy 22:8-9)

Yedi kiliseye verilen mesajlar, herhangi bir Yeni Antlaşma mektubu gibi, her çağda ve her 
yerde kilise için geçerlidir. Yedi kilisenin, kilise tarihinin yedi dönemini temsil ettiğini 
düşünmek için hiçbir neden yoktur. Bunlar tarihsel dönemlere pek uymazlar ve kitapta 
Yuhanna’nın böyle bir yorumu amaçladığına dair hiçbir belirti yoktur.

Vahiy kitabının tamamı, yaşamları boyunca son zaman öngörüleri gerçekleşmese bile, ilk 
önce o dönemde yaşayan imanlılara yazılmıştır. Herhangi bir dönemdeki Hristiyanlar, 
Tanrı’nın krallığının nihai zaferi ile tutarlı bir yaşam sürmelidir. Hayatımız sırasında 
gelse de gelmese de doğru tarafta olmak, sonsuz öncelikler için yaşamak istemeliyiz.
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 » Son günlerin peygamberlikleri, peygamberliklerin gerçekleşmesinden çok önce 
bir zamanda yaşayan insanlar için neden önemli olabilir?

UZAKTAKİ GELECEK BUGÜN GÜÇ VERİR

İbraniler kitabı, zulüm gören Hristiyan Yahudileri teşvik etmek için 
yazılmıştı. Yazar, doğal yaşamları boyunca olayların gerçekleştiğini 
görmeseler de onları dayanmaya teşvik etmek için eskatolojiyi 
kullanmıştır. Geçmişteki imanlıların, görmeyecekleri şeyler uğruna 
dayandıklarını göstermiştir. Örneğin, İbrahim bütün hayatını çadırlarda, 
Tanrı›nın kurduğu temelli şehri bekleyerek geçirmiştir (İbraniler 11:10). 
Birçok imanlı, cennetteki kenti bekleyerek memleketlerini terk etmiştir 
(11:16). Tanrı’nın vaatlerinin gerçekleştiğini görmeden ama vaatlerin 
gerçekleşeceğini bilerek mutlu oldukları için zorlu denemelere dayanan 
ve imanla ölenleri anlattı (11:39-40).  Hristiyan Yahudilere, göğün ve yerin 
sarsılacağı ve tüm yaratılışın yok olacağı zamanın geleceğini, ancak yok 
olmayacak bir krallığı bekleyerek sadık kalmaları gerektiğini söyledi 
(İbraniler 12:26-28). İbraniler 13. bölümde bu nedenle kelimesi, imanla 
dayanmamamızın nedenlerine işaret ederek sıklıkla kullanılır. Dünyada 
kalıcı bir şehrimiz olmadığını, ancak gelmekte olan birini aradığımızı 
söyler (İbraniler 13:14).

Bu kursta yedi kiliseye verilmiş olan mesajları incelemeyeceğiz. Fakat, onlar yeni 
Antlaşma’da yer alan her kiliseye  gönderilen mektuplar gibi, çalışmaya ve uygulamaya 
değerdir. 

YEDİ KİLİSEYE VERİLEN MESAJLAR  
NASIL ÇALIŞILIR

Her mesajda; İsa'nın nasıl tanımlandığını, her kilisenin takdirini, her 
kilisenin eleştirisini, özel koşulları, verilen buyruğu ve verilen vaadi not 
edin.

III. BÖLÜM: TANRI’NIN TAHTINDA (VAHİY 4)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 4’ü okumasını isteyin. 
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1. ayet, gelecekle ilgili öngörülerin başlamak üzere olduğunu belirtir. Tanrı’nın görümü 
ve tahtı, peygamberliklerin bakış açısını göstermek için verilmiştir. Dünyadaki olaylar, 
hayatta kalmaya çalışan bir insanın bakış açısından değildir. Bakış açısı, Tanrı’nın 
tahtıdır.

Tanrı’nın görümü, tüm yaratılışın O’na tapınmasına layık olduğunu gösterir. Bölüm, 
Tanrı’nın tüm yaratılış üzerinde mutlak güce ve yetkiye sahip olduğunu gösterir. Bu 
anlayış eskatolojinin temelidir. Tanrı yaratılış ile istediğini yapabilir ve gücü yenilemez. 

12 sayısı İsrail ve kilise için kullanıldığından, 24 ihtiyar Tanrı’nın toplam halkını 
(Yahudiler ve diğer uluslardan) temsil ediyor olabilir. 5:8-9 ayetleri bunu doğruluyor 
gibi görünür. Bu dönemin başlangıcında tüm imanlıların cennette olduğu anlamına 
değil, sadece orada temsil edildikleri anlamına gelir.

Canavarlar, Hezekiel 1:5-11’deki canavarlarla karşılaştırılabilir detaylara sahiptir.

Kitapta sıkça Tanrı’nın tahtından bahsedilir.

 » Tanrı’nın tahtını bilmeyen bir insanın, dünyanın acısı ve kaosunu nasıl 
anlayabileceğini hayal etmeye çalışın. Hayat felsefesi nasıl olurdu? Tanrı’nın 
gücünü bilen bir Hristiyan için nasıl farklı olur?

IV. BÖLÜM: KİTAP VE KUZU (VAHİY 5)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 5’i okumasını isteyin. 

Bu bölüm, açılması gereken bir kitabı anlatır. 
Yazarın adı bilinmez, ancak kitabı Tanrı’nın 
yaratmış olduğunu varsayabiliriz. Görümde 
kitap Tanrı’nın elindedir (7). Eski zamanlarda, 
bir kişinin miras vasiyeti bir t’mar üzerine yazılır 
ve yedi mühürle mühürlenirdi. Kitap, Tanrı’nın 
krallığını ve halkı için olan mirasını temsil eder.

Kitabın açılabilmesi için yedi mührün açılması 
gerekir. Bu nedenle mühürler tüm kıyameti, 
olayları ve sonuçları temsil eder. Kıyamet, kitapta 
anlatılan Tanrı’nın isteğinin gelmesi için gerekli 
olan süreçtir.

Mühürleri ve kitabı açmak, her şeyin 
gerçekleşmesi demektir. Sadece Kuzu kitabı 
açmaya layıktır. O, kefaretinden dolayı layıktır 
(9-10). O, hem insan hem de ilah olduğu için 
ve yargıdan kurtulacak olanlar için kurtuluş 
sağladığı için, bu dönemde Tanrı’nın yargısının ve kurtuluşunun aracısı olmaya tek 
yetkili olandır. 

“O kitapta [tomar] 
ne olduğu, göksel 
yerlerdeki güçler, 
yetkiler ve Kilise 
tarafından Tanrı’nın 
çok yönlü bilgeliği 
anlaşılmadıkça 
bilinmeyecektir.’’ 
[Efesliler 3:10]

Henry Alford,
İngilizce Okurlar için Yeni Antlaşma)
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Kıyameti sadece insanların eylemleri veya doğal afetler olarak görmemeliyiz. Kıyamet, 
Tanrı’nın  ebedi krallığını getirme sürecidir.

İsa’nın tam tanrısallığı, Baba’ya olan tapınma gibi tamamen aynı olan tapınmada 
gösterilir (12-13). Düşünülebilecek en büyük tapınma, Baba’ya olduğu gibi ona da olan 
tapınmadır.

İsa kitap boyunca ana karakter olacaktır (İsa Mesih’in Vahyi), bu nedenle okuyucunun 
Vahiy 4:11’de açıklanan yetkinin de tamamen İsa’ya ait olduğunu anlaması önemlidir. 
O, tüm yeryüzüne doğru ve yenilmez Rab olarak gelir.

İnsanlar kıyametin gerçekleşmemesi gereken, korkunç bir zaman olacağını düşünür. 
Ancak gerçek trajedi, dünyanın kıyamet olmadan devam etmesi olacaktır. Yuhanna, 
kimse kitabı açamayacakmış gibi göründüğünde çok ağladı (4).

 » Kıyamet dönemini gerekli olarak düşünmek nasıl mümkün olabilir?

8. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Vahiy kitabının kronolojisini açıklayın. Bu, tüm 
olayları sırayla listelemeniz gerektiği anlamına gelmez. Kitap nasıl 
düzenlenmiştir? Baştan sona kronolojik olduğunu varsaymak yerine 
nasıl düşünmemiz gerekir?

2. Okuma Ödevi: Bir sonraki dersten önce, dikkatlice Vahiy 6:22’yi okuyun. 
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9. DERS

VAHİY 
(6-22 BÖLÜMLERİ)

SINIF LİDERİNE NOT

Vahiy’in önemini yeniden inceleyin.

V. BÖLÜM: YEDİ MÜHÜR (VAHİY 6:1 – 8:1)

Yedi mühür, tüm kıyamet dönemine geniş bir bakış açısı sağlıyor gibi görünüyor. 
Olayların sırası, İsa’nın Matta 24’te verdikleriyle aynı gibi görünüyor.

Zulüm, beşinci mühürden sonra vurgulanır. Bu da sıkıntı zamanının ikinci kısmıyla 
ilgili bildiklerimize uyar. Altıncı mühürden sonra verilmiş olan kozmik işaretler, son 
zamanlardaki belli işaretleri açıklayan bölümlerle uyum içindedir. (Matta 24, Elçilerin 
İşleri 2) 

İlk dört mühür açıldıkça, atlı adamlar belirir. Kimlikleri açıklanmaz ve açıklanması 
önemli değildir. Biniciler ve atlar olayların sürecini temsil eder.

İlk mühür beyaz bir atı gösterir. Binicinin bir yayı ve tacı vardır. Krallığını fetihle yayar. 

İkinci mühür kızıl bir atı gösterir. Barış sona erer. Gelişmiş silahı veya büyük ordu 
gücünü temsil edebilecek olan büyük bir kılıcı vardır. 

Üçüncü mühür siyah bir atı gösterir. Binicinin, yiyecek satışında kullanılan bir terazisi 
vardır. Şiddetli kıtlık gelir.

Dördüncü mühür soluk renkli bir atı gösterir. Biniciye ölüm denir. Dünyanın 4’te 1’i ölür. 

Beşinci mühür şehit olarak ölmüş olan insanların bir görümünü gösterir. Şiddetli zulüm 
başlar. 

Altıncı mühürde deprem olur, güneş kararır, ay kan rengine döner, yıldızlar düşer, 
gökler açılır, günahkarlar Tanrı’dan saklanır ve Tanrı’nın gazabı geliyordur. Bu açıklama, 
Tanrı’nın gazabının yeryüzüne indiği sondan bahsetmek için Kutsal Kitap’ın başka 
yerlerinde geçer. Örnekler için bkz. Matta 24:29-30, Markos 13:24-26 ve Luka 21:25-28.

VAHİY, bölüm, altıncı ve yedinci mührün arasına eklenmiş olan bir açıklamadır. Olaylar, 
rüzgarın durmasıyla sembolize edilerek durdurulmuştur (7:1). İsrail’in her oymağından 
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on iki bin kişi olan Tanrı’nın hizmetkarı mühürlensin diye duraklama olmuştu. Mühür, 
Tanrı’nın işaretidir, böylece Tanrı’nın gazabından korunabileceklerdir (Hezekiel 9:4-6 
ile karşılaştırın). Bu gruba “geride kalanlar” denebilir. Geride kalanlar, İsrail’de Tanrı’yı 
gerçek anlamda takip etmiş olanlardır. Yıkımdan kurtulacak, yeni ve arındırılmış ulus 
olacaklardır. Romalılar 11:26, bütün İsrail'in kurtulacağını söyler. Bu, her Yahudi’nin 
kurtarılacağı anlamına gelmez ama ulustan sağ kalanların imanlı olacağı, bunun da 
İsrail’i Hristiyan bir ulus yapacağı anlamına gelir.

Daha sonra cennette, dünyanın her yerinden olan sayısız bir kalabalık görülür. Aynı 
grup değildir, çünkü ilk grup sayılıdır. Dünyanın bütün etnik gruplarındandır. Büyük 
sıkıntıya dayanmışlardır. Dünya çapındaki kilisedir. 15-17 ayetleri Vahiy 21:1-4 ayetleriyle 
çok benzerdir. Bu Hristiyanlar cennettedir ve acıları sona ermiştir.

ZOR SORULAR

Cevaplaması kolay olmayan sorular vardır. 12 kez 12’nin anlamı nedir? 
Gerçek anlamda bir sayıdansa, İsrail’deki geride kalanların tümünü temsil 
eder? Peki ya birçok oymağın şu an kayıp olmaları? Gerçek anlamda her 
oymaktan binlerce kişi mi olacak yoksa bu sadece bir sembol mü? Kilise 
neden İsraillilerin mühürlenmesinden hemen sonra gökte görülüyor? 
144.000 kişi, kilisenin geçmeyeceği bir şey için yeryüzünde korunmak 
için mi mühürlendi?

Yedinci mühürde yarım saatlik bir sessizlik vardı. Yuhanna’nın borazanlı yedi meleği 
görmesi dışında, hiçbir şey bir anda olmadı. Görünüşe göre yedi borazan, yedinci mührün 
olaylarını duyurur.

VI. BÖLÜM: YEDİ BORAZAN (VAHİY 8:2-11:19)

Sınıf liderine not: Grubun bu bölümün tamamını birlikte okuması gerekmez. Aşağıdaki 
bilgileri inceledikçe öğrenciler inceleme ve tartışma için bölümler seçilebilir.

Yedi borazan, yedinci mührün olaylarını ilan eder.

Borazanlardan önce, içinde kutsalların dualarını taşıyan bir buhurdanlık yeryüzüne 
atılır. Tanrı’nın krallığının gelişinin duaları gerçekleşmek üzeredir.

Borazanlar Tanrı’nın işlerini ilan eder. Kıyamette olan her şey Tanrı’nın kontrolündedir 
ama süreç boyunca, kötü insanların eylemleri dünyada belli sebeplere yol açar. 
Borazanlar, net bir şekilde Tanrı’nın güçlü eylemleri olan olayları ilan eder. 

İlk Borazan: Yeryüzüne dolu, ateş ve kan düşer, yeşilliğin çoğunu yok eder.
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İkinci Borazan: Yanan bir dağ denize düşer. Denizin 3’te 1’i kan olur. Deniz canlılarının 
ve gemilerin 3’te 1’i yok olur.

Üçüncü Borazan: Yanan bir yıldız ırmaklara düşer. Suların 3’te 1’i zehirlenir.

Dördüncü Borazan: Güneşin ve yıldızlarının ışığının 3’te 1’i kararır. 

Beşinci Borazan: Dipsiz kuyudan çekirgeye benzeyen ve akrep gibi sokan yaratıklar 
çıkar. Dünyadaki insanlara beş ay boyunca işkence ederler. Kötü bir melek olan Apolyon 
tarafından yönetilirler. İnsanlar kendilerini öldürmeye çalışır ama öldüremez.

Altıncı Borazan: Fırat Nehri'nden dört melek serbest bırakılır ve bu da 200 milyonluk 
bir ordunun dünya halkına saldırmasına neden olur. Dünya nüfusunun ⅓'ü öldürülür. 
Hayatta kalanlar tövbe etmez.

Vahiy 10 sonradan eklenmiş, zamanın sonunu ilan eden bir meleğin açıklamasıdır. 
Bölüm, yedinci meleğin olaylarında son peygamberliklerin yerine getirileceğini söyler.

Vahiy 11:1-13 başka bir eklenmiş açıklamadır. Yahudi olmayanlar Yeruşalim’i 42 ay için 
alırlar ve iki tanık, aynı dönem boyunca Yeruşalim’de vaaz verir. Bu, bu dönemin altıncı 
ve yedinci borazanlar arasında olduğu anlamına gelmez. Yedi yıllık sıkıntı sürecinin 
ikinci yarısının eklenmiş bir açıklamasıdır.

Tanıklar, hizmetleri sona erene kadar mucizevi bir şekilde Tanrı tarafından korunurlar. 
Daha sonra öldürülürler ama diriltilip cennete alınırlar. İsimleri verilmez. Bazı insanlar, 
yaptıkları mucizelerden dolayı onların Musa ve İlyas olduklarını düşünürler (11:6). En 
basit açıklama, onların bu özel hizmet için Tanrı tarafından seçilmiş, o sırada yeryüzünde 
yaşayan iki imanlı olmalarıdır.

Yedinci Borazan: Yeryüzündeki krallıkların artık Mesih’e ait olduklarını ve yargı 
zamanın gelmiş olduğunu bildiren bir duyuru vardır.
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İMANLILAR VE İSRAİL

Borazanlar çalındığında imanlılar yeryüzünde olacaklar mı? İmanlıları 
cennette gösteren görüm dışında onlardan bahsedilmez. Altıncı borazandan 
sonra kimse tövbe etmez (Vahiy 9:20), bu da imanlıların artık yeryüzünde 
olmadıkları anlamına gelebilir. Fakat elçi Pavlus, imanlıların “son 
borazanda” alınacaklarını söylemiştir (1. Korintliler 15:52).  Vahiy’deki 
borazanlardan mı bahsediyordu?

Peki ya İsrail? Çekirgeler mühre sahip olmayanları sokuyorlardı, bu 
da mühürlü insanların hala yeryüzünde oldukları ve Tanrı tarafından 
korundukları anlamına gelebilir (9:4). Mühürlenmiş insanlar, İsrail’den olan 
imanlılardır (Vahiy 7:4) ve mühürlendikleri zaman hala yeryüzündelerdir. 
Yeryüzündeki olaylar yaşanırken, mühür Tanrı tarafından koruma altında 
olduklarını ifade eder (7:3).

VII. BÖLÜM: KADIN VE EJDERHA (VAHİY 12)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 12’yi okumasını isteyin.

Yusuf’un rüyası ile karşılaştırıldığında 1. ayetteki semboller, kadının İsrail’i temsil ettiğini 
gösterir. Dünyaya getirilen çocuk İsa’dır. Ejderha (daha sonra şeytan olarak tanımlanır) 
çocuğu yemek istemiştir ama yiyememiştir. Daha sonra kadın, sıkıntının ikinci yarısı 
olan 3 ½ sene korunduğu bir yere alınmıştır. Koruma altındaki kadın, 144.000 denilen 
İsrail’in geride kalanları olabilir.

Kadın korunaklı yere alındıktan sonra ejderha, Mesih’i takip edenlere zulmeder (17). Bu, 
imanlıların sıkıntının ikinci yarısına girilirken hala yeryüzünde oldukları anlamına gelir.

VIII. BÖLÜM: CANAVAR VE İŞARETİ (VAHİY 13)

Yuhanna birkaç hayvanın birleşiminden oluşan bir canavar gördü (Daniel 7:7 ile 
karşılaştırın). Bu canavar, Daniel kitabındaki canavarların krallıkları temsil etme 
biçimine benzer şekilde bir krallığı temsil eder. Ejderha olan Şeytan, gücünü bu krallığa 
verir. Bu krallığa hizmet eden insanlar ejderhaya taparlar. Krallık 42 ay sürer. Krallık 
dünya çapındadır. “Kutsallarla savaşır ve onları yener” yani imanlılara zulmeder.

İkinci canavar, dünyayı ilk canavara tapmaya yönlendirir. İlk canavar ölümcül bir 
yaradan kurtulmuştur, bu da İsa’nın dirilişini taklit eder. İsmi Yaşam Kitabında yazılı 
olmayanların hepsi ona tapar. Bu ifade, imanlıların hala dünyada oldukları ve ona 
tapmayı reddettikleri anlamına gelir.
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Tapınma için kullanılan bir görüntü inşa edilir. Tapınmayı reddedenler öldürülür.

İşaretin ticari kullanımı vardır ama aynı zamanda tapınma ile bağlantılıdır (Vahiy 
14:9-10).

İsminin sayısı 666’dır. Bu sayının anlamı hakkında birçok teori üretilmiştir. Sayının 
anlamını önceden bilemeyebiliriz, fakat bu peygamberlik olduğunda, gerçekleşmesini 
tanımayı bekleyebiliriz. 

IX. BÖLÜM: CENNETTE GERİDE 
KALANLAR (VAHİY 14:1-5)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 14:1-5’i okumasını isteyin.

Mühürlü İsrailliler şimdi Tanrı’nın tahtındadır, dünyadaki zamanları sona ermiştir.

Eski Antlaşma yasası veya Yahudi dini gelenekleri sayesinde kurtulmadıklarını biliyoruz, 
çünkü onlar geri alındı ve İsa olan Kuzu’nun takipçileridir. Onlar kutsal ve doğrulardır.

X. BÖLÜM: DUYURU YAPAN ÜÇ 
MELEK (VAHİY 14:6-13)

Görüm, imanlıların dünyadan alınmasından önceki bir zamanı tanımlar.

İlk melek müjdeyi yeryüzündeki her etnik gruba duyurur ve herkesi gerçek Tanrı’ya 
tapınmaya çağırır. Bu, insanların hala tövbe edebilecekleri ve iman edebilecekleri 
anlamına gelir.

İkinci melek Babil’in düşüşünü duyurur. Babil, Vahiy18’de geniş ölçüde açıklanır. Kutsal 
Yazılarda Babil, güçlü ve gelişmiş kötü ruhların uğrak yerinden bahsetmek için sembolik 
olarak kullanılır. Babil’in Vahiy kitabında neyi temsil ettiği hakkında çeşitli teoriler 
vardır.

Üçüncü melek canavara tapınan ve işaretini alanları sonsuz lanet konusunda uyarır.

İmanlıların imanı ve sabrı, canavara boyun eğmeyi reddetmelerinden anlaşılır (12). 
Bu da imanlıların yeryüzünde olduklarını ve bu noktadan sonra da şehitler olacağını 
gösterir (13).

XI. BÖLÜM: İKİ HASAT (VAHİY 14:14-20)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 14:14-20’yi okumasını isteyin.

Her iki hasadın da bölümde çok fazla detayı veya açıklaması yoktur.
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İlk hasat (14-16 ayetler) altından bir taç takan İsa tarafından yapıldı. Krallığının yeryüzü 
temelli değil, göksel olduğunu vurgulamak için bulutlardan bahsedilir (Vahiy 1:7, Daniel 
7:13’te olduğu gibi).

İkinci hasat melek tarafından yapılır. Hasat, Tanrı’nın gazabına atılır.

İlk hasat, imanlıları Tanrı’nın gazabından ayırmak anlamına gelir gibi görünür. (Matta 
13:24-30, 36-43’te yer alan buğday ve deliceler benzetmesi ile karşılaştırın. 

XII. BÖLÜM: YEDİ TAS (VAHİY 15-16 BÖLÜMLERİ)

Bu yedi tas serisi net bir şekilde Tanrı’nın gazabı olarak tanımlanır (15:1, 7).

Canavara karşı zaferli olanlar, Tanrı’nın gazabı yeryüzüne dökülmeden önce 
cennettelerdir.

1. tas: Canavarın işaretine sahip olanlarda bir hastalık.

2. tas: Deniz kana dönüşür ve tüm deniz yaratıkları ölür.

3. tas: Irmaklar kana dönüşür.

4. tas: Güneş yeryüzünü kavurur. İnsanlar küfreder ve tövbe etmezler.

5. tas: Canavarın tahtına dökülür. Karanlık ve acı vardır ama insanlar tövbe etmezler.

6. tas: Fırat nehri, orduların geçişine hazırlanmak için kurutulur ve kötü ruhlar, 
Armagedon savaşı için dünyanın ordularını bir araya getirirler.

7. tas: “Tamamlandı” duyurusu yapılır. Tüm zamanların en büyük depremi, beraberinde 
gök gürültüsü, şiddet ve inanılmaz büyük doluyla meydana gelir.

XIII. BÖLÜM: BABİL VE DÜŞÜŞÜ (VAHİY 17-18)

Görümde Babil adında bir kadın vardır. Ona fahişe denir. Hristiyanların kanıyla sarhoş 
olmuştur. Dünyanın krallarına hükmeden şehri temsil eder (17:18). Vahiy’in yazıldığı 
sırada, dünyayı yöneten şehir Roma’ydı.

Kadın, yedi kafalı ve on boynuzlu bir hayvanın üzerinde oturur. Hayvan, daha önce 
var olan, sona eren ve sonra yeniden ortaya çıkan bir krallığı temsil eder (17:8). Yedi 
kafa, Roma olan şehrin kurulduğu yedi dağı temsil eder. On boynuz kralları temsil eder. 
Krallar sonunda kadına sırt çevirecek ve onu yok edeceklerdir (17:16).

Vahiy 18, Babil’in zenginliği ve etkisini tanımlar. Dünyanın hükümdarları onunla zinaya 
kıyasla bir ilişkiye sahiplerdi (18:3). Kadının işi o kadar iyiydi ki, birçok ulustaki kralı 
ve iş adamlarını zengin etti. Şeytanı yücelten her tür suçu işlemişti ve birçok yerdeki 
liderler kar için onun suçlarına ortak oldular.
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Bir gün içinde yok edilecek ve dünyanın geri kalanı dehşete düşecek ve üzülecek (18:8).

XIV. BÖLÜM: MESİH’İN GELİŞİ (VAHİY 19)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 19’u okumasını isteyin.

Bölüm, Babil hakkındaki yargısında ve hizmetkarlarının öcünü almasında gösterilen 
adaleti için Tanrı’ya övgüyle başlar. Bunun peygamberlik Kutsal Yazılarının ana teması 
olduğunu unutmayın.

Daha sonra düşün şöleni denilen bir kutlama şöleni ilan edilir.

Mesih beyaz bir at üzerinde döner, ardından beyaz atlar üzerinde cennetin orduları 
gelir. Beyaz at zaferi temsil eder (bkz. Vahiy 6:2).

 » Cennetin orduları melekler midir, Hristiyanlar mı?

Mesih’e karşı savaşmak için yeryüzünde çok büyük bir ordu toplanır, ancak Mesih’in 
sözüyle öldürülürler.

 » Atlar mecazi midir, gerçek mi? Neden öyle düşünüyorsunuz?

XV. BÖLÜM: BİN YIL VE SON SAVAŞ: (20:1-10 BÖLÜMLERİ)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 20:1-10’u okumasını isteyin.

1000 yıllık bir süreç içinde Şeytan hapsedilir ve yeryüzü, Mesih’e bağlılıkları yüzünden 
canavar tarafından öldürülenler tarafından yönetilir.

1000 yılın sonunda Şeytan serbest bırakılır ve Tanrı’ya karşı gelmek için ulusları yeniden 
bir araya getirir.

Bu bölümün, 1.000 yıllık bir dönemden bahsedip bahsetmediği ve gelecekte mi yoksa 
şimdi mi olduğu konusunda çok fazla tartışma vardır. Geleceğin bir göstergesi, imanları 
için ölenlerin dirilişinden sonrasında olmasıdır.

Bu kursun başka bir dersinde bin yılı daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

XVI. BÖLÜM: YARGI (VAHİY (20:11-15 BÖLÜMLERİ)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 20:11-15’i okumasını isteyin. 

Her insan yaptıklarından dolayı yargılanmak üzere Tanrı’nın önünde duracaktır. Yaşam 
Kitabında olmayanlar, diğer kitaplarda kayıtlı olan günahlarından dolayı yargılanacaklar.

Son yargı ile ilgili diğer referanslar 2. Korintliler 5:10 ve İbraniler 9:27’dir.
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Mahkum edilenler ateş gölüne atılacaklardır.

XVII. BÖLÜM: YENİ YERUŞALİM (VAHİY 21:1-22:5)

Bu bölüm tüm günahların ortadan kaldırıldığı ve 
Tanrı’nın evrenle ilgili isteğinin tamamen yerine 
getirildiği sonsuz koşulları tanımlar.

Gökten yeni bir Yeruşalim gelir. Tanrı’nın 
krallığının tam olarak, yeryüzünden insan 
çabasıyla yaratılmadığını, yukarıdaki Tanrı’dan 
geldiğini gösterir.

İlk günahla başlamış olan lanet kurtulanlar için 
sona erecektir. Daha fazla keder, yaşlanma, acı 
veya ölüm olmayacaktır. Her şey yenilenecektir.

Kurtuluş bulmayan günahkarlar dışlanmış ve 
ateş gölüne mahkum edilmişlerdir.

Şehir kare şeklindedir ve her iki yanında üçer 
kapısı vardır. Çok büyük ölçülerdedir. Geniş 
ve uzun olduğu kadar yüksektir. Tanrı’nın 
tasarımının güzelliğini ve kaynaklarının sınırsız olduğunu gösteren mücevherlerden 
yapılmıştır.

Tanrı’nın yüceliği şehrin her yerinde mevcuttur, başka bir ışık kaynağına ihtiyaç 
duyulmayacak şekilde aydınlatılır.

Bütün uluslar bu şehrin buyruğu altında olacaklar.

Şehre hiçbir günah girmeyecek.

Yaşam ırmağı ve yaşam ağacı vardır. Bu, Adem ve Havva günah işlediğinde kaybedilen 
yaşamın yeniden onarıldığını gösterir.

Bu şehirle ilgili en önemli gerçek, Tanrı’nın halkının onunla yaşadığı yer olmasıdır. 
(21:3, 22:4)

XVIII. BÖLÜM: KAPANIŞ UYARILARI (VAHİY 22:6-21)

Elçi, onunla konuşanın kendisi gibi bir insan peygamber olduğunu fark etti.

10. ayet bu öngörülerin yakında gerçekleşeceğini söyler. Peygamberlikler 2.000 yıl önce 
yazılmıştır ve bazıları henüz gerçekleşmemiştir. Ne anlamda yakında gerçekleşeceklerdir?  
En az iki muhtemel açıklama vardır.

“…[Mesih’in] gelişinde 
bütün insanlar 
bedenleriyle yeniden 
dirilecekler ve kendi 
yaptıklarının hesabını 
verecekler. İyilik 
yapanlar sonsuz 
hayata, kötülük 
yapanlar sonsuz 
ateşe girecekler.”

- Athanasios’un İnanç Bildirgesi
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1. Mesajı dinleyenler anında uygulayabilirlerdi. 

Zaten zulme katlanıyorlardı ve peygamberliklerin mutlak gerçekleşmesi olmasa da 
Tanrı’nın kurtuluşunu göreceklerdi. Kitap sadece son günlerde yaşayanlar için değil, onu 
ilk kez okuyanlar içindi. Kilise çağı başlamıştı, zulüm başlamıştı ve kitapta anlatılan tarih 
süreçleri çoktan başlamıştı. Onlar peygamberliklerin gerçekleşeceği son çağdaydılar, 
ancak çağın başlarında yaşadılar.

KUTSAL KİTAP YORUMLAMA İLKESİ 

Kutsal Yazılar, yakında yerine getirilmeyecek öngörüler içerse bile, her 
zaman için geçerlidir. Bu nedenle, hangi olayın önceden bildirildiğini tam 
olarak anlamasak bile, Kutsal Yazıların bir bölümünden yararlanabiliriz.

2. Bütün gerçekleşmemiş peygamberlikler yakın zamanda gerçekleşecektir.

Örneğin, Yeruşalim ordular tarafından kuşatılıp yok edildiğinde, peygamberliklerin 
çoğu en azından kısmen gerçekleşti. O zamanlar birçok Hristiyan Yahudi muhtemelen 
Vahiy’in gerçekleştiğini gördüklerini düşündüler. Bu yüzden, son günlerde mutlak ve 
eksiksiz olacak olsa da gerçekleşmelerin zamanı yakındı.

11-12 ayetleri Tanrı’nın ani gelişinden bahseder. O zaman kutsal olan kişi kutsal olacaktır, 
murdar olan kişi murdar olacaktır. Tanrı’nın geri döndüğünü gören birinin değişmesi 
için zaman olmayacaktır.

13. ayet, ilk olarak 1:8’de bahsedilen İsa’ya ait Alfa ve Omega adından bahseder. Bu 
terimler, alfabenin ilk ve son harflerini ifade eder. Yani İsa, yaratılıştan kıyamete kadar 
insanlık tarihinin başlangıcı ve sonudur.

14-15. ayetler, insanların Tanrı’nın ödüllendirilmiş halkından mı yoksa yargılanmış 
günahkarlardan mı olacaklarını seçme hakları olduğunu söyler. Tanrı’ya itaat edenler 
şehre girer ve yaşam ağacına erişebilirler. Günahkarlar dışta kalırlar.

17. ayet bir davetiye verir. Lütuf karşılıksız sunulur.

18-19. ayetler, Tanrı’nın kitapta açığa çıkmış sözlerini değiştirmeye karşı bir uyarıdır. 
Uyarı, özellikle Vahiy kitabından söz etse de hiç kimsenin Tanrı’nın Sözünü değiştirme 
yetkisine sahip olmadığı için, Kutsal Yazıların tümünü kapsayabilir.
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9. DERS ÖDEVLERİ

1. Bölüm Çalışması: Mühürlerin, borazanların ve tasların bir çizelgesini 
yapın, her birinde ne olduğunu listeleyin.

2. Yazı Ödevi: Vahiy, kötü insanların eylemlerini açıklar ama aynı zamanda 
Tanrı’nın kontrolünden bahseder. Vahiy, Kıyametin Tanrı’nın bir 
eylemi olduğunu nasıl gösterir? Tanrı’nın merkeziyetini ve kontrolde 
olduğunun işaretlerine bakın. Tanrı’nın kontrolü nasıl eskatolojinin 
merkezinde yer alır?
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10. DERS

BİN YIL

SINIF LİDERİNE NOT

Birkaç öğrenciden Vahiy kitabının en önemli yönlerini incelemenin bir yolu olarak yazma 
ödevi için ne yazdıklarını açıklamalarını isteyin.

GİRİŞ

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 20:1-6’yı okumasını isteyin.

Bu bölüm spesifik bir 1000 yıldan bahseder. İnsan tarihinin, yargıdan önce yeryüzündeki 
son dönemidir. Yargı tüm günahı bitirir, yeni bir gökyüzü ve yeryüzünün başlangıcını 
işaretler.

Eskatolojide, bu döneme bin yıl (milenyum) denir. Bölüme göre, sıkıntı döneminde 
zulümde ölenler, Mesih’le yeryüzünde hüküm sürmek üzere diriltilirler. Şeytan bu 
dönemde hapsedilmiştir. Dönemin sonunda Şeytan serbest bırakılır ve ulusların Tanrı’ya 
karşı bir başka büyük isyanı daha olur.

Milenyum hakkındaki diğer örnekler için bkz. Yeşaya 2:2-4 ve Yeşaya 60:9-12, Mika 4:1-3. 
Bu kehanetlerin tarihte henüz tam anlamıyla gerçekleşmediği görülür.

Sınıf liderine not: Kurs henüz öğrencileri aşağıdaki soruyu cevaplamaya hazırlamamıştır, 
ancak soru bir sonraki bölümü tanıtacaktır.

 » Bunun gelecekte gerçek bir zaman dilimi olmasını mı beklemeliyiz, yoksa bu 
bölümleri farklı bir şekilde mi anlamalıyız?

MİLENYUMUN (BİN YIL) İLK KİLİSE İNANÇLARI

Aşağıda, kilisenin ilk döneminde yaşamış olanların sözleri vardır. İlk birkaç yüzyılda 
kilisede yaygın olan inançları gösterirler.

Barnaba Mektubu (1. Yüzyıl), “İnsanlık tarihinin 6000 yıl sonrasında Mesih gelecek, 
Mesih Karşıtını mahvedecek ve krallığını kuracak.”

Polikarp (70-155), “Eğer mevcut çağda O’nun için yaşarsak, gelecek olan çağda da 
diriltilecek ve O’nunla hüküm süreceğiz.”  
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Papias (80-163), “Kutsalların dirilişinden sonra, Mesih’in yeryüzündeki kişisel hükmü 
olacaktır.”

Iustinus (100-164), “Kutsalların dirilişinden sonra, gerçek Yeruşalim’de 1000 yıl hüküm 
sürecekler ve sonra yargı gelecek.”  

Irinaios (130-202), “Mesih Karşıtı, Yeruşalim’de 3 ½ yıl hüküm sürecek, İsrail yenilenecek, 
kutsalların dirilişinden sonra onlar hükmedecekler.”

Tertullianus (160-220), “Dirilişten sonra, Yeruşalim’de gerçek anlamda 1000 yıllık bir 
hükümdarlık olacak.”

MİLENYUM (BİN YIL) HAKKINDA ESKİ 
ANTLAŞMA ÖNGÖRÜLERİ

Birkaç Eski Antlaşma bölümü, milenyum dönemini tanımlar gibi görünür. Bazılarını, 
dersin bu bölümünde inceleyeceğiz.

 » Her bölüme bakmak için beraber çalışın ve en önemli detayların bir listesini yapın. 
Bazı bölümlerin detayları referanslarıyla yazılmıştır.

Zekeriya 8:22, 14:9, 14:16-17 RAB, tüm dünyanın kralı olacak ve başka hiçbir RAB var 
olmayacak. Tüm uluslar tapınmak için Yeruşalim’e gelecek.

Yeşaya 11:1-10 yoksulları için adalet sağlayacak ve kötüleri öldürecek. “Kutsal dağda” 
hayvanlar zarar vermeyecek. Yeryüzü Tanrı’nın bilgisiyle dolacak.

Yeremya 3:17 Yeruşalim’e “Rab’bin tahtı” denecek, tüm uluslar oraya gelecek ve kendi 
yollarından vazgeçecekler.

Mika 4:1-5 Uluslar Tanrı hakkında öğrenmek için Yeruşalim’e gidecekler. Artık savaş 
olmayacak.

Yeremya 23:5 Mesih, dünyanın hükümdarı olacak adalet sağlayacak.

Yeşaya 60:1-16, 61:6 , Yeşaya 61:6 Tüm uluslar İsrail’e hizmet eder ve Yeruşalim’e adak 
sunar.

Yeşaya 65:17-25 Yeruşalim sevinçle dolacak ve daha fazla keder olmayacak. Herkes 
yaşlanana kadar yaşayacak. Vahşi hayvanlar zararlı olmayacak.

Milenyumun (Bin Yıl) Farklı Kavramları

Her Hristiyan milenyumla ilgili bölümleri aynı şekilde yorumlamaz. Farklılıklar sadece 
küçük detaylar değil, kökten farklı olan kavramlardır.
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Bu derste, milenyumun üç farklı kavramına bakacağız.

Sınıf liderine not: Her birini incelerken milenyumun üç kavramı hakkında tartışma 
başlatmaktan kaçının. Öğrenciler fikirleri daha sonra tartışabilirler, ancak dersin bu 
bölümünde her bir kavramı anlamaya odaklanın.

Postmilenyalizm

Post eki “sonrasında” anlamına gelir. Mesih’in dönüşünün, 1000 yıllık bir dönemin 
başında değil, insanlık tarihinin en sonunda geleceği fikrinden bahseder.

Bu kavrama göre, dünya toplumları ve hükümetleri, müjdenin yayılması ve Hristiyan 
reformcuların işleri sayesinde kademeli olarak tamamen Hristiyanlaştırılacaktır. Bütün 
uluslar Hristiyan uluslar olacaktır. Bu anlama göre, Hristiyan liderler aracılığıyla Mesih 
tarafından yönetileceklerdir. Şeytan, müjdenin dünyayı değiştirmesini engelleyemediği 
için mecazi olarak hapsedilmiştir.

Bu dönemde gerçek anlamda 1000 yıl olmayabilir ama sadece çok uzun bir zamandır. 
Bu dönemin sonunda Mesih geri gelecektir.

Geçmişte bazı büyük uyanışçılar ve sosyal reformcular, müjdenin dünya üzerinde tam 
bir zafer kazanmasını bekledikleri için postmilenyalizme inanmışlardır. 34 Bu kavramı 
savunanlar, Tanrı’nın insanlarla çalışma şekliyle tutarlı olduğunu söylemişlerdir. 
Tanrı, isyankar bir dünyayı zorla ele geçirmek için gelmek yerine, onları müjdeyle 
dönüştürmeyi arzu eder.

Diğer Hristiyanlar, İsa'nın güçle geleceğini ve sadık halkına zulmedildikten sonra büyük 
bir savaşta kötü güçleri yok edeceğini anlatan apokaliptik Kutsal Yazılar nedeniyle 
postmileniyalizme katılmamaktadır. (1) Apokaliptik Kutsal Yazılar dünyanın aşamalı 
dönüşümüyle tutarlı görünmemektedir. (2) Apokaliptik Kutsal Yazılar İsa'yı Hristiyan 
bir dünyaya gelen bir kraldan ziyade asi bir dünyanın fatihi olarak tanımlıyor gibi 
görünmektedir. Apokaliptik bir pasaj örneği Vahiy 19:11-21'dir.

Postmilenyalizmde fikir ayrılığı olmasının başka bir nedeni, mecazi olarak açıklansa 
da Kutsal Yazılarda yer alan bazı milenyum detaylarının bu görüşle eşleşmemesidir. 
Örneğin, sıkıntı şehitlerinin hüküm sürmek için diriltilmesi ne anlama gelir?

Amilenyalizm

A eki “değil” anlamına gelir, yani milenyum yoktur. Bu inanca sahip olanlar, milenyumun 
gerçek anlamda 1000 yıl olduğuna inanmazlar.

Amilenyalistler, milenyum öngörülerinin kilisede ruhsal olarak yerine getirildiğine 
inanırlar. Mesih, kilisenin işi aracılığıyla hükmeder ve Şeytan, kiliseye karşı koyamadığı 
için mecazi olarak hapsedilir.

34	 	Örnekler	şunlardır;	William	Booth	ve	Charles	Finney.



84 ESKATOLOJİ SHEPHERDS GLOBAL CLASSROOM

Amilenyalizmde, İsrail artık Tanrı’nın planında önemli değildir çünkü, kilise artık 
Tanrı’nın halkıdır. İsrail’e verilen dünyasal bir krallığın vaatleri, kilisede ruhsal olarak 
yerine getirilir.

Milenyum hakkındaki Kutsal Kitap detayları, amilenyalistler tarafından mecazi ve ruhsal 
anlamda yorumlanır. İsrail’e verilen vaatler, fiziksel değil ama ruhsal olarak kilise için 
gerçekleştirilir. Kilise, uluslara müjdeleyerek onlara hükmeder.

Amilenyalizm, bazı yönlerden postmilenyalizme benzer. Fakat en az bir tane büyük 
fark vardır. Postmilenyalizm, dünya barışı ve tüm ulusların Hristiyanlaştırılması gibi 
peygamberliklerin birçoğunun kilisenin işleri sayesinde nihayet tam olarak yerine 
getirileceğini öğretir. Amilenyalizm, peygamberliklerin şu anda dünyada gerçekleştiğini 
açıklamanın yollarını bulmalıdır.

Bazı insanlar, amilenyalizmin hemen hemen gerçek anlamdaki her peygamberlik 
yorumunu reddettiği için ona karşı çıkarlar. Bu, Eski Antlaşma vaatlerinin alanlarının 
ne demek istediğini tam olarak anlayamadıkları anlamına gelir.

Amilenyalizme karşı başka bir itiraz da vaatler ruhsallaştırıldığında bile, özellikle 
kutsalların hükümdar ve Şeytanın hapsedilmesi gibi olayların gerçeğe dönüşmesini 
anlamak zordur.

Premilenyalizm

Pre eki “önce” anlamına gelir, İsa’nın milenyumdan önce yeryüzüne geleceği 
düşüncesinden bahseder. 

Premilenyalistlere göre, Mesih fiziksel olarak geri dönecek ve 1000 yıl için dünya çapında 
bir krallık kuracak. Bu dönemin öngörülerinin detaylarını gerçek anlamda yorumlarlar. 
İsrail’in, Tanrı’nın planında hala önemli olduğunu düşünürler. Yeruşalim’in, Mesih’in 
yeryüzündeki krallığının merkezinde olacağını ve şehit edilmiş olan Hristiyanların, 
O’nunla hüküm sürmek için diriltileceklerine inanırlar. 

 » Her mesajda; İsa'nın nasıl tanımlandığını, her kilisenin takdirini, her kilisenin 
eleştirisini, özel koşulları, verilen buyruğu ve verilen vaadi not edin.

İyi bir yorum (1) ilk duyanlar için anlamlı olacak ve (2) bölüm tarafından verilen 
açıklamaya tamamen uyacak bir gerçekleşme içermelidir.

DİSPANSASYONALİZME KARŞI 
ANTLAŞMA TEOLOJİSİ

Teologlar, İsrail ve kilise arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışmışlardır.
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Soruları şunları içerir: Eski Antlaşma’daki insanlar, Yeni Antlaşma’daki insanlara göre 
farklı bir şekilde mi kurtarılmışlardı? Tanrı’nın İsrail’e olan vaatleri, kilise için de geçerli 
midir? İsrail, Tanrı’nın planı için hala önemli midir?

İsrail ve kilise arasında olan ilişkinin bir açıklamasına “dispansasyonalizm” denir. Başka 
teologlar dispansasyonalizm ile karşıt görüştelerdir ve bazen “antlaşma teolojisi” denen 
farklı bir açıklama geliştirmişlerdir.

Dispansasyonalizm

Dispansasyon (muafiyet) terimi Tanrı’nın insanlarla farklı şekilde ilgilendiği, farklı 
yollarla kurtuluş sağladığı insanlık tarihinin farklı dönemleri olduğu kavramından 
gelir. Tanrı’nın spesifik bir kurtuluş planı kullandığı bir döneme dispansasyon denir.

Bazı teologlar, insanlık tarihini birçok dispansasyona bölmüşlerdir. Kutsal Kitap 
yorumunu en çok etkileyen iki dönem, İsrail ve kilise arasındaki ayrım temelidir. 
Dispansasyonalizme göre Eski Antlaşma’daki İsrailliler, Musa yasalarını ve kurbanlar 
sistemini izleyerek, Yeni Antlaşma imanlıları ise iman yoluyla ve lütufla kurtulmuşlardır. 
Kilise İsrail’den tamamen farklıdır ve Tanrı onlarla farklı şekilde ilgilenir.

Dispansasyonalistler, iki kurtuluş sistemi çok farklı olduğu için her ikisinin de yeryüzünde 
aynı anda devam edemeyeceklerini düşünürler. Bu nedenle kilisenin yedi yıllık bir süre 
için yeryüzünden kaldırılacağına inanırlar. Yedi yıl boyunca Tanrı, İsrail ile önceki 
kurtuluş sistemini yeniden kuracak. İsrail, İsa’yı Mesih olarak kabul edecek. Yedi yıllık 
dönemden sonra, İsa’nın Yeruşalim’de gözle görülür bir şekilde hüküm süreceği bin 
yıllık bir dönem olacak. Dispansasyonalistler, Tanrı’nın İsrail’e toprak ve krallıkla ilgili 
tüm vaatlerinin tam anlamıyla yerine getirileceğine inanırlar.

Dispansasyonalizm, Eski Antlaşma’yı Hristiyanlar için daha kullanışsız bir hale getirir 
çünkü, farklı bir dispansasyon altında İsrail için olduğunu düşünürler. Gerçekleri 
örneklendirmek için bazen Eski Antlaşma’dan anlatılar kullanırlar ama genellikle 
Eski Antlaşma bölümlerine dayanan öğretileri reddederler ve sadece Yeni Antlaşma’yı 
takip etmeye çalışırlar. Ayrıca Mesih’in Müjde kitaplarında yer alan öğretilerinin çoğu 
Yahudilere hitap ettiği için, Hristiyanlar için olmadığını düşünürler.

Dispansasyonalizm terimini bilmeyen birçok kişi, onun fikirlerinden etkilenmiştir. 
Yeni Antlaşma yazarları açıkça kabul etseler de insanlar genellikle Eski Antlaşma’nın 
yetkisini kabul etmeyi reddederler.

Antlaşma Teolojisi

Antlaşma teolojisine göre, İsrail artık Tanrı’nın halkı değildir ve eskatolojide önemsiz bir 
yeri vardır. İsrail Mesih’i reddettiği için, Tanrı’nın kilise denen yeni bir ulus kurduğunu 
düşünürler. 
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Artık kilise Tanrı’nın halkıdır ve Eski Antlaşma’da İsrail’e verilmiş olan vaatler de dahil, 
Tanrı’nın halkına verilmiş olan vaatleri alır. İsrail ulusunun artık Tanrı’nın vaatlerini 
almaya hakkı yoktur. Galatyalılar 6:16’da kiliseye “Tanrı’nın İsrail’i” denir.

Çünkü ne dıştan Yahudi olan gerçek Yahudi›dir, ne de görünüşte, bedensel olan 
sünnet gerçek sünnettir. Ancak içten Yahudi olan Yahudi›dir. Sünnet de yürekle 
ilgilidir; yazılı yasanın değil, Ruh’un işidir. İçten Yahudi olan kişi, insanların değil, 
Tanrı’nın övgüsünü kazanır. (Romalılar 2:28-29)

Öyleyse şunu bilin ki, İbrahim›in gerçek oğulları iman edenlerdir. Kutsal Yazı, 
Tanrı›nın öteki ulusları imanlarına göre aklayacağını önceden görerek İbrahim›e, 
“Bütün uluslar senin aracılığınla kutsanacak” müjdesini önceden verdi. Böylece 
iman edenler, iman etmiş olan İbrahim›le birlikte kutsanırlar… İbrahim›e 
sağlanan kutsama Mesih İsa aracılığıyla uluslara sağlansın ve bizler vaat edilen 
Ruh’u imanla alalım diye … Artık ne Yahudi ne Grek … Eğer Mesih’e aitseniz, 
İbrahim’in soyundansınız, vaade göre de mirasçısınız. (Galatyalılar 3:7-9, 14, 28-29)

1. Petrus 2:5-10 kiliseyi ruhsal kurbanlar sunan bir kahinler topluluğu, kutsal bir ulus 
ve Tanrı’nın halkı olarak tanımlar.

İbraniler 12:22, imanlıların “göksel Yeruşalim’e” girdiklerini söyler. Galatyalılar 4:25-26 
imanlıların yeryüzündeki değil, gökyüzündeki Yeruşalim’e girdiklerini söyler.

Antlaşma teolojisi, İsrail’e verilen vaatlerin kiliseye geçtiğini söylediği için, vaatlerin 
gerçek anlamda değil, ruhsal anlamda gerçekleştiklerini düşünürler. Yeruşalim’de 
kurulan Mesih’in tahtının vaatleri, barış, dünyanın lideri olan İsrail, İsrail tarafından 
öğretilen tüm uluslar, vaat edilen toprakların sonsuz sahipliği ve vahşi hayvanların 
evcilleştirilmesi, kilisede yerine getirilmesi için bunlar ruhsallaştırılmalıdır. Vaatlerin 
tümü, gerçek anlam yerine ruhsal anlam sahibi olduğu şeklinde yorumlanır.

Bu teolojiye inananların çoğu, bin yıllık bir süre boyunca Mesih’in yeryüzündeki 
hükmüne gerçek anlamda inanmaz. İsa’nın ve kutsalların, şimdiden müjdenin etkisiyle 
ruhsal olarak hükmettiklerine inanırlar. İbrahim›e, soyunun sonsuza dek Kenan’a sahip 
olacağı vaadinin, kurtuluşa sahip olan şimdiki imanlılar tarafından yerine getirildiğine 
inanırlar. Yeruşalim yerine kilisenin uluslara öğrettiğine inanırlar.

Dengeli Bir Görüş

Günümüzde birçok teolog, dispansasyonalizm ve antlaşma teolojisi arasında denge 
kurmaya çalışmıştır.

Dispansasyonalizm ile ilgili sorunlar vardır. Elçi Pavlus Timoteos’a, Kutsal Yazıların 
(Eski Antlaşma) kurtuluşu öğrettiklerini söylemiştir (2. Timoteos 3:15). İsa Nikodim’e, 
Eski Antlaşma öğretmeni olduğu için yeniden doğum hakkında zaten bilmesi gerektiğini 
söylemiştir (Yuhanna 3:10). Yeni Antlaşma, imanlının artık gerçek İsrailli ve İbrahim’in 
çocuğu olduğunu söyler (Romalılar 2:28-29, Galatyalılar 3:28-29). Romalılar 4:1-8, İbrahim 
ve Davut’un sahip olduğu aynı kurtuluşa sahip olduğumuzu söyler. Eski Antlaşma 
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kurbanların günahını ortadan kaldırmadı (İbraniler 10:4). Bu nedenle, Eski Antlaşma 
ve Yeni Antlaşma’nın farklı kurtuluş yolları sağladığını düşünmek yanlıştır.

Antlaşma teolojisi ile ilgili de sorunlar vardır. Eski Antlaşma vaatlerinin ruhsal olarak 
yerine getirildiğini söylemek, kanıtlanamayan hayali yorumların olmasına izin vermektir. 
Bu yorum aynı zamanda orijinal anlamı da kaybeder. Eğer antlaşma teolojisi doğruysa, 
İbrahim ve diğerleri, ne kadar anladıklarını düşünseler de vaatleri anlayamazlardı. 
Örneğin Tanrı İbrahim’e, çocuklarının sonsuza dek topraklara sahip olacaklarını 
söylemişti ama aslında Yahudi olmayanların kurtarılacakları anlamına geliyordu.

Peygamberlerde, İsrail için sayısız yeniden kurulma 
ve kurtuluş vaatleri vardır. Bir örnek Yeremya 30-
32’dir. Tanrı’nın İsrail’i yeniden bir araya getirmek 
ve yeniden inşa etme vaadini anlatan iki bölümdür 
(30:18), Tanrı onların Tanrı’sı olacağını temin eder 
(30:22), onları sonsuza dek sever (31:3), Efrayim’i 
oğlu olarak hatırlar ve ona lütfeder (32:20), 
yasalarını yüreklerine yazacak (32:33) ve herkes 
onu tanıyacak ve herkes bağışlanacak (32:24). 
Tanrı’nın 31:35-37’teki sonucu, güneşin batması 
veya cennetin ölçülmesi ne kadar imkansızsa, 
günahları için İsrail’i reddetmesi de o kadar 
imkansız olmasıdır. Bu bölüm, Tanrı’nın bu vaatleri 
İsrail’den alıp başkasına vereceği düşüncesiyle 
tutarlı olabilir mi?

Antlaşma teolojisi, İsrail’in hala Tanrı’nın planında 
önemli olduğunu reddeder ama elçi Pavlus, İsrail’in 
ulus olarak bir gün kurtulacağını ve Tanrı’nın 
onlarla olan antlaşmasının tamamlanacağını 
söylemiştir (Romalılar 11:26-29). Kiliseden 
bahsetmiyordur, çünkü bu bölüm boyunca İsrail 
ve kiliseyi ayırt eder.

İsrail ve kilise hakkında dengeli bir görüş, Eski Antlaşma’daki önceki çeşitli vaatlerin 
anlayışını da içermelidir.

ESKİ ANTLAŞMA’DAKİ VAATLER

1. Ruhsal Bereket Vaatleri

Kurtuluş lütuf sayesinde olur ve tarihin her dönemindeki Yahudiler ve Yahudi olmayanlar 
tarafından tövbe ve imanla sahip olunur. Tanrı’nın bir bireyi kabul etme temeli her 
zaman aynıydı (Yeşaya 60:1-7). İsrail ve kilisenin yeryüzünde farklı sıraları olmasına 
gerek yoktur çünkü, kurtuluş planı ikisi için de aynıdır. Romalılar 4:9-16, imanlıların 
müjdeye İbrahim gibi inandıkları için onun çocukları olduğunu ve böylece her çağdaki 

"Hizmetkarının 
eylemi ve aracılığıyla 
Tanrı antlaşma 
halkının kurtuluşunu 
fark edecek 
[gerçekleştirecek]. 
Halkı topraklarda 
güvenle yaşayacak, 
Tanrı onlara Rab'bin 
adaletini gösterecek 
ve verecek."

William Dyrness,
Eski Antlaşma Teolojisi Temaları 
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gerçek imanlıların Tanrı’nın çocukları olduklarını söyler. Lütuf antlaşması İsrail’e 
verilmişti (Yeremya 31:33-34). Yahudi olsun veya olmasın, her imanlı gibi biz de İbrahim’in 
bereketlerine ortak oluruz. Vaatler İsrail’den alınmamış, sadece Yahudi olmayanlara ve 
kilisede değişmiş olanlara da verilmiştir.

2. Prensip Vaatleri

Birçok vaat, Tanrı’nın kendisiyle itaatkar bir ilişkide olanlarla nasıl ilgilendiğini açıklar. 
Buna bir örnek 23. Mezmur’dur. Bu vaatler Tanrı’nın ilişkide açığa çıkan doğasını gösterir. 
Bu prensipler her zaman, her yerde, İsrail veya kiliseyle aynıdır. 

3. Ulusal Vaatler

İsa, Yahudilerin Mesih’iydi. Bir gün İsrail, ulus olarak Mesih’e dönecek (Romalılar 11:26). 
Tanrı, ulusu kalıcı olacak reddetmeyeceğinin vaadini vermiştir (Yeremya 31:35-37). 
Onlara olan vaadini gerçekleştirecek.

10. DERS ÖDEVLERİ

1. Bölüm Çalışması: Bu dersin “Milenyumun Eski Antlaşma Öngörüleri” 
adlı bölümünde verilen Kutsal Yazılardaki bölümleri inceleyin. 
Milenyum hakkındaki görüşünüze dayanarak, öngörülerin nasıl 
gerçekleşeceklerini açıklayın.

2. Yazı Ödevi: Milenyumun üç görüşünden hangisinin doğru olduğuna 
inandığınızı açıklayın ve nedenlerini belirtin.
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11. DERS

BÜYÜK SIKINTI

SINIF LİDERİNE NOT

Bu derste öğrenciler, eskatolojide “sıkıntı” denen dönemin Kutsal Kitap’taki tanımını 
inceleyecekler. İsa’nın imanlılar için ne zaman döneceği konusu daha sonra tartışılacaktır. 
Bu derste bu sorunun tartışılmasından kaçınmaya çalışın.

SIKINTI KAVRAMI 

Sıkıntı kelimesi genellikle acı çekmeyi tanımlamak için kullanılır ve kelime Kutsal Kitap’ta 
kullanılsa bile, her zaman spesifik bir dönemden bahsetmez.

Eskatolojide terim spesifik olarak, öngörülen yedi yıllık dönem kavramından bahsetmek 
için kullanılır. Bazen büyük sıkıntı terimi de kullanılır.

Bu spesifik dönem için sıkıntı terimini kullanan bazı Kutsal Kitap bölümleri şunlardır; 
Matta 24:21, 29, Markos 13:24 ve Vahiy 7:14.

Tüm teologlar, sıkıntının Kutsal Kitap’ta önceden bildirildiği konusunda hemfikir 
değillerdir. Ayrıca teologlar, peygamberlik olaylarının sıkıntıyla ilgili sıralaması 
konusunda da hemfikir değillerdir.

Yedi yıllık sıkıntı, dünya çapında bir sıkıntı dönemi olarak anlatılır. İnsanlar, savaş ve 
kıtlık gibi insan yapımı ve ayrıca Tanrı’nın yargısından kaynaklanan koşullara maruz 
kalacaklardır. Çeşitli uluslar arasında savaş olacak. Savaş tüm dünyayı etkileyecek. 
İnsan hükümetleri kötü olacak ve Tanrı›ya sadık olan insanlara zulmederek birçok kişiyi 
öldürecek. Dünya, kendisine tapınılmasını emredecek Mesih Karşıtı adında kötü bir 
lider altında birleşecek. Mesih Karşıtı İsrail’e saldıracak. Sıkıntı sırasında İsrail, İsa’nın 
Mesih olduğunu anlayacak ve kurtuluşu bulacaktır.

YEDİ YILLIK SIKINTININ KUTSAL 
KİTAP REFERANSLARI

Bu bölüm, yedi yıllık bir süre veya yedi yıllık bir sürenin yarısı olabilecek üç buçuk yıllık 
bir dönemden bahseden Kutsal Kitap bölümlerini açıklar.
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Daniel 9:24-27

Bu bölümdeki hafta kelimesi, basitçe yedi anlamına gelir. 24. ayet, yedinin amacını ifade 
eder; İsrail’in günahını sonlandırmak ve onları doğru bir ulus yapmak. Gelecekteki bir 
prens, yedi yıllık bir antlaşma yapacaktır ama ortasındayken antlaşmayı bozacaktır. 
Tapınağın kurbanları sona erecektir. İğrençlikler (putlardan bahsedilir), “tamamlanana” 
kadar tapınağı harap edecektir. Tamamlanma, 24. ayette bahsedilen amaçların 
gerçekleşmesidir. Bu yoruma göre, prens Mesih Karşıtıdır.

Daniel’deki peygamberlikler yazıldıktan çok uzun zaman sonra, birçoğu Antiokhos 
Epifanis adında bir hükümdar tarafından gerçekleştirilmiş gibi görünmüştü. Tapınılması 
için tapınağa kendi putunu koyan yabancı bir fatihti (M.Ö. 168). Yahudiler isyan ettiler 
ve 3 ½ yıl süren bir savaşta savaştılar. Bu süre boyunca, tapınaktaki kurbanlar sona 
erdi. Bu olaylar, Daniel’in peygamberliklerini tamamlar gibi görünür. Fakat, İsa bu 
olaylardan çok sonra yaşadı ve Daniel’in peygamberliklerinin gerçekleşmediğini ima 
etti. Bkz. Matta 24:15.

Alternatif bir yorum, prensin Mesih olduğudur. Ölümü sayesinde kurtuluş antlaşmasını 
onaylamış oldu. 3 ½ yıllık hizmeti olan ilk yarım haftadan sonra kesilip atıldı. Haftanın 
ikinci yarısı, kilise çağıdır ve gerçek anlamda 3 ½ yıl değildir. Tapınağın harap edilmesi, 
kurbanları gereksiz kıldığı anlamına gelir. Bu durum, kilise çağının sonu tamamlanana 
kadar devam edecektir. İsa’nın çarmıhtaki ölümü Yahudiler tarafından iğrenç olarak 
algılanmıştır.

 » Alternatif yorumla ilgili hangi sorunları görüyorsunuz?

Alternatif yorumla ilgili birkaç sorun vardır. Bu yoruma göre, haftanın ilk yarısı gerçek 
anlamda 3 ½ yıldır ama ikinci yarısı öyle değildir, bu tutarsızdır. Bu bölüm, “iğrençliğin” 
aslında kötü insanların iğrençlik dediği iyi bir şey olduğunu düşünmemiz için herhangi 
bir neden vermez. Ayrıca, iğrençliğin tapınağa yerleştirilen bir şey olduğunu söyleyen 
Daniel 11:31’i okuyun.

Daniel 11:31

Tapınak kirlenmiştir, kurbanlar durmuştur ve tapınağa, tapınağı harap eden bir iğrençlik 
konulmuştur.

Daniel 12:6-7, 11

Zamanın belirli bir noktasından sonuna kadar; bir zaman, zamanlar ve yarım zaman 
olacaktır. Bu, özellikle 11. ayetle karşılaştırıldığında 3 ½ yıl anlamına gelir.

Sunuların ve iğrençliğin ortadan kalktığı zamandan sona kadar 1290 gün olacaktır, bu 
da neredeyse 3 ½ yıla denk gelir.
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Vahiy 11:2 

Yeruşalim 42 ay boyunca, Yahudi olmayanlar tarafından ele geçirilecek. Bu dönemde 
iki tanık vaaz verir.

Vahiy 13:4-5

Mesih Karşıtı kendisine tapınılmasını talep eder ve bu 42 ay sürer.

Vahiy 12:6, 14

İsrail’i temsil eden kadın 1260 gün boyunca koruma altına alınır ve beslenir. Bu yaklaşık 
3 ½ yıla eşittir.

14. ayet; kadının bir süre, zaman zaman ve yarım zaman beslendiğini söyler, özellikle 
6. ayetle karşılaştırıldığında 3 ½ yıl anlamına gelir.  

Bu bölümdeki Kutsa Kitap bölümleri, teologların Kutsal Kitap’ın belirli bir yedi yıllık 
dönemi öngördüğünü öğretmek için kullandıkları kanıtlardan bazılarıdır.

MÜJDE KİTAPLARINDAKİ BÖLÜMLER

Müjde kitaplarından üçüne “özet niteliğindeki müjdeler” denir, çünkü İsa’nın hayatını 
benzer bir şekilde verirler. Birçok aynı öğreti ve olayı içerirler.

İsa öğrencilerine, tapınağın yıkılacağını söylemişti. Dünyanın sonunda gerçekleşeceğini 
düşünmüşlerdi. İsa’nın öğrencileri, O’na tekrar gelişinin ve dünyanın sonunun ne zaman 
olacağını sormuşlardı. Açıklaması Matta 24, Markos 13 ve Luka 21’dedir.

 » Matta 24, Markos 13 ve Luka 21’i okuyun. Bu bölümlerde açıklanan dönemde 
neler olacağını listeleyin. Olayları sırasına göre listeleyin. Aşağıdaki paragraf, 
bu bölümlerde yer alan bazı detayları listeler. 

İsa savaş, açlık ve zulmü açıklamıştır. Sahte peygamberler ve sahte mesihler olacaktır. 
Müjde tüm dünyaya verilecektir. Daniel tarafından öngörülen iğrençlik gerçekleşecektir. 
Yahudi olmayanlar İsrail’i ele geçirecek ve İsrail ciddi ölçüde acı çekecektir. Bu noktada, 
dünya şu ana kadarki en büyük sıkıntısını yaşayacaktır. Gökyüzünde; güneş, ay ve 
yıldızlarda işaretler olacaktır. Daha sonra Mesih tüm dünyanın görebileceği bir şekilde 
geri gelecek ve melekler dünyanın her yerinden O’nun halkını bir araya getirecektir.

Bazı teologlar bu bölümlerde yer alan öngörülerin Yeruşalim’in yıkımı ile gerçekleştiğini 
söyler. Ciddi ölçüde acının yaşandığı ve tapınağın yıkıldığı bir dönem vardı. Bu teologlar, 
öğrencilerin tapınağın ne zaman yıkılacağını sorduklarına işaret eder.

 » Bu öngörülerin zaten gerçekleştiğini mi düşünmeliyiz? Düşüncenizi desteklemek 
için bölümlerden kanıtları kullanın.
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Sınıf liderine not: Grup tartışmaya başladıktan sonra, bölümle ilgili aşağıdakileri fark 
etmelerine yardım edin.

Aşağıdakileri Matta 24’te görebiliriz. İsa geri gelişinin ve dünyanın sonunun ne zaman 
olacağı sorularına cevap verir gibi görünür. İsa, 6 ve 14. ayetlerde “sondan” bahsetmiştir. 
İsa, dünya tarihinde yaşanacak en büyük sıkıntıdan bahsettiğini söylemişti (21). Bu 
olaylardan sonra, dünyadaki tüm uluslar İsa’nın geri dönüşünü görecekler (30). Olaylar 
serisi, Rab’bin gelişi ve halkının melekler tarafından toplanması ile biter (27, 30-31).

 » Eğer istenirse, grup benzer gözlemler yapmak için Luka 21 ve Markos 13’e 
bakabilir.

MESİH KARŞITI VE İĞRENÇLİK

Bu dersin önceki kısımlarında, yedi yıllık Sıkıntı hakkında bazı detayları incelemiştik. 
Detayların bazıları, “haraba sebep olan iğrençlik” denilen bir puttu. Bu kısımda daha önce 
incelediklerimizi gözden geçirmeden, iğrençliğe ilişkin diğer Kutsal Kitap kaynaklarına 
bakacağız.

Daniel 11, bir dizi uluslararası çatışmadan bahseder. Bölümün çoğu, Mesih Karşıtı gibi 
görünen bir kralın savaşlarını anlatır. Bu bölümün çoğu Antiokhos Epifanis tarafından 
gerçekleştirilmiştir. Fakat Daniel 12:1-2, her zamankinden çok daha büyük bir sıkıntı 
olacağını, ancak “kitapta yazılı” olan Yahudilerin kurtulacağını söyler. Bu bölümün 
mutlak gerçekleşmesi son günlerde olacak.

İsa, Daniel›in öngördüğü iğrençliğin hala gelecekte olduğunu ima etti (Matta 24:15-
16). Bunun “kutsal yerde duracak” bir şey olacağını söyledi. Bu şeyin yerleştirilmesini 
Yeruşalim’in işgali takip edecek. O zaman İsrail için korkunç bir acı dönemi başlayacak 
(Luka 21:20).

Elçi Pavlus, Rab’bin gelişinden önce gelecek, Tanrı olduğunu iddia edecek ve tapınakta 
tapınılmayı emredecek bir kişiden söz etmiştir (2 Selanikliler 2:1-9). Dünyayı aldatacak 
mucizeler gerçekleştirecektir. Mesih’in geri gelişinde yok edilecektir.

Yahudiler ilk başta Mesih Karşıtının kendi mesihleri olduğunu düşünseler bile ona 
tapınmak istemeyeceklerdir, çünkü Tanrı, kral ile kahin arasında kesin bir ayrım 
yapılmasını emretmiştir. Ayrıca, katı tektanrıcılık görüşleri, Mesih’e bile tapınmalarına 
zaten izin vermezdi. O’na tapınmayı reddetmeleri, kendileriyle yaptığı antlaşmayı 
bozmasına neden olur. (Daniel 9:27)

 » Beraber bkz. Vahiy 13:7-8 ve Vahiy 14:9-11.

Vahiy 13’te Mesih Karşıtının krallığı, canavarımsı bir hayvanla sembolize edilir. Daha 
sonra bölüm Mesih Karşıtına “Canavar” der, çünkü bu krallığın hükümdarı odur. Bu 
bölümde ve Vahiy kitabının başka yerlerinde, Şeytana ejderha denir. Hristiyanlar hariç 
bütün dünya Mesih Karşıtına tapınır (13:8). Dünya, mucizelerle kandırılır (13:12). Dünya, 
Mesih Karşıtının görüntüsüne tapar. (13:12-15)
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Bu ayetler, Mesih Karşıtının tüm yeryüzünün hükümdarı olacağını ve Hristiyanlar 
dışında herkesin kendisine tapacağını söyler. Ona tapınmayı reddedenler öldürülür. 
O’na tapınmayı temsil eden mührü taşımayanlar için ticaret imkansız hale getirilir.

Mesih Karşıtına bağlılık, Tanrı’ya karşı isyandır ve işareti alan herkes sonsuz cezaya 
mahkum edilir.

Mesih Karşıtının yetkisinin mutlak olduğunu veya yasalarının dünyanın her yerinde 
tamamen uygulandığını varsaymamalıyız. Daniel 11:21-45, Mesih Karşıtını sürekli olarak 
uluslararası çatışma içinde tanımlar. Dünya barışını sağlamayı asla başaramaz. Bu, bazı 
ulusların Mesih Karşıtının tam kontrolü altında olmayacağı anlamına gelir.

 » Bir öğrenciden sesli olarak 
Zekeriya 14’ü okumasını isteyin.

Zekeriya 14 (özellikle 9 ve 16-17 ayetler) 
son günleri tanımlıyor gibi görünür. 
Bütün uluslardan insanlar, her yıl 
Tanrı’ya tapınmak için Yeruşalim’e 
gelecek. Fakat Vahiy 14:9-11, canavarın 
işaretini alanların sonsuz cezaya 
mahkum olacağını söylemiştir. Mesih 
Karşıtı herkesin bu işareti almasını 
ve kendisine tapınmasını emreden 
bir yasa çıkaracaktır ama görünüşe 
göre, işareti her yerde herkes için 
uygulamayı başaramaz.

ARMAGEDON

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 16:13-16’yı okumasını isteyin.

Sıkıntının sonunda büyük bir savaş olur. Dünyadaki tüm ordular savaş için bir araya 
gelir. “Her Şeye Gücü Yeten Tanrı’nın gününde” gerçekleşir, bu da Rab’bin Günü teriminin 
bir çeşididir.

Tanrı’yla savaşmak için bir araya gelecek olan liderlerin niyetlerini anlamak zordur. 
Tanrı’yla savaştıklarını bilecekler mi? Bazı bilginler, orduların yeryüzünün kontrolünü 
sağlamak için savaşmaya gelebileceklerini ve sonra Tanrı’nın ordusunun en son 
gelebileceğini söylemişlerdir. Eğer bu doğruysa, o zaman bir dizi savaş olacaktır ama 
Mesih son savaşın galibi olacaktır.

Daniel 11:40-45, sona yakın meydana gelen çatışmaları tanımlıyor olabilir. Bu bölüm, 
son günlerin olaylarını tahmin ediyor gibi görünür, çünkü olayları diriliş ve sonsuz ödül 
takip eder. (Daniel 12:2-3)

 » Bir öğrenciden sesli olarak Vahiy 19:11-21’i okumasını isteyin.

“Şeytan vali olarak onun 
[Mesih Karşıtı] aracılığıyla, bu 
gezegenin ve yarışın mutlak 
ve sarsılmaz bir şekilde 
efendisi olarak kendisini 
sağlama almak için son 
bir girişimde bulunur.”

-Purkise, Taylor ve Taylor
Tanrı, İnsan ve Kurtuluş
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İsa›nın ordusuyla dönüşü, Vahiy 19:11-21›de anlatılır. 19. ayet, Mesih Karşıtının ve 
dünyanın ordularının Mesih›e karşı savaşmak için toplandığını söyler, bu da bunun 
Armagedon savaşı olduğunu ima eder.

Savaş, ordular arasında tipik bir çatışma olmayacaktır. Mesih, sözüyle düşmanlarını yok 
edecektir. (21. ayet)

Armagedon savaşı, tarihteki herhangi bir göstergenin ötesinde, Tanrı’nın dünya üzerindeki 
gücünün bir kanıtı olacaktır. Tanrı’yı görmezden gelen insanların gücü tarafından kontrol 
ediliyormuş gibi görünen bir dünyada, yüzyıllarca yaşadıktan sonra Hristiyanların imanı 
kanıtlanacak. Kimsenin Tanrı’yı göz ardı etmeyeceği zaman gelecektir.

SELANİK ENDİŞESİ 

Önceki derslerde 2. Selanikliler 1’e bakmıştık. Şimdi bu eskatolojik mesajın devamına 
bakacağız.

Selanikliler, Rab’bin gününün yakında olacağını düşünerek endişelendiler. Bazıları çoktan 
gerçekleşmiş olduğunu düşündüler. Bu olayın beklentisinin hayatlarını nasıl etkilemesi 
gerektiğini bilemediler. Bu konu, son günlerin yakında olmasını bekleyen insanlar için 
çok benzerdir.

 » Grubunuzla birlikte 2. Selanikliler 2:1-17’ye bakın.

İlk üç ayetin eskatolojinin yanlış kullanımından bahsettiğine dikkat edin. Biri kilisenin 
kafasını karıştırıyordu. Ne yapmaları gerektiğinden emin değillerdi. Elçi, bu yanlış 
öğretinin onları aldattığını söyledi.

3-9. ayetler, tapınakta kendisine tapınılmayı talep eden ve Mesih’in gelişiyle yok edilecek 
olan “günah adamı” olarak adlandırılan bir kişiyi anlatır. Elçi onlara, bu olaylar olmadan 
önce Rab’bin gününü beklememeleri gerektiğini söyledi.

Sonuç, öyleyse kelimesiyle başlayan 15-17. ayetlerindedir. Pavlus onlara öğrendikleri 
Hristiyan yaşamına devam etmelerini söyledi. Sözleri söylemeye ve Tanrı’yı hoşnut eden 
işleri yapmaya devam etmeleri gerekiyordu.
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11. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Kutsal Kitap sıkıntı adı verilen spesifik, gelecekte ve yedi 
yıllık bir dönemi öngörür mü? Cevabınızı Kutsal Yazılarla kanıtlayın.

2. Bölüm Çalışması: 2. Selanikliler 2 ile ilgili bir ders veya vaaz 
hazırlayın. Kutsal Yazılardaki başka yerlerden eskatolojik materyaller 
ekleyebilirsiniz. Elçi ile aynı ana noktayı belirttiğinizden emin olun.
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12. DERS

GÖĞE YÜKSELİŞ 

GENEL BAKIŞ

Göğe yükseliş terimi, Mesih’in imanlıları yeryüzünden almak için geri döndüğünü ifade 
eder.

Kutsal Yazılarda göğe yükseliş terimi yer almaz ama olay anlatılır.

Bu derse, göğe yükselişi tanımlayan iki bölüme bakarak başlayacağız.

 » Beraber 1. Selanikliler 4:13-18’e bakın. Bazı öğrencilerden bölümde ne olduğunu 
açıklamalarını isteyin.

1 Selanikliler 4:13-17, Rab’bin bir borazan sesiyle geri döneceğini ve o sırada ölen 
imanlıların dirileceklerini söyler. Tüm imanlılar Rab’bi havada karşılamak üzere birlikte 
götürüleceğiz.

 » 13. ayet, Selaniklilerin ne hakkında endişelendiklerini gösterir? 

Selanikli imanlılar Mesih’in dönüşünü heyecanla bekliyorlarmış ama ölmüş olan 
imanlılar hakkında endişeleniyorlarmış gibi görünür. Belki de Mesih’in dönüşünden 
önce ölen birinin Mesih’in krallığına alınmayacağını düşündüler. Elçi onlara, ölen 
imanlıların diriltilip alınacaklarına dair güvence verdi. Bu nedenle Hristiyanlar, ölen 
imanlılar için umutsuzca yas tutmazlar.

 » Birlikte 1. Korintliler 15:50-53’e bakın. 
Bazı öğrencilerden bölümde ne olduğunu 
açıklamalarını isteyin.

1. Korintliler 15:50-53 Rab’bin borazan sesiyle, 
bir anda geleceğini söyler. O sırada ölmüş olanlar 
yüceltilmiş bedenlerle dirilecek ve yaşayan imanlılar 
da değişecektir.

 » 50. ayet, neden imanlıların ölümsüz bir biçime 
dönüştürülmeleri gerektiğini söyler?

Bu bölüm, diriliş ile ilgili bir bölümdür. Korint’li 
Hristiyanlardan bazıları, diriliş öğretisinin Hristiyan 
imanı için gerekli olduğunu anlamadılar. Bölüm 

“İnsanın mutlak 
mükemmelliği, 
ruh ve bedenin 
yeniden 
birleşmesini 
gerektirir.” 

-Thomas Aquinas,
Teolojinin İncelemesi
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boyunca Pavlus, bu öğretinin önemli olduğuna dair birçok neden verir. Bu ayetlerde, bir 
insanın doğal haliyle Tanrı’nın krallığının sonsuz koşullarına giremeyeceğini söyledi. Bir 
imanlı diri ya da ölü olsun, Mesih’in geri gelişinde ölümsüz bir biçime dönüştürülecektir.

 » Hristiyanların, İsa’nın geri gelişinde sevinecek olmalarının nedenlerinden bazıları 
nelerdir?

Zulüm ve diğer sıkıntılarımızın sonunda sevineceğiz. (2. Selanikliler 1:7) Hizmetimiz 
sayesinde kurtulmuş olanlar için sevineceğiz. (1. Selanikliler 2:19)

 » Birlikte 1. Yuhanna 3:1-3’e bakın.

1. Yuhanna 3:1-3, zaten Tanrı’nın çocukları olduğumuz için dünyadan farklı olduğumuzu 
söyler. Ancak imanlılar henüz sonsuzlukta sahip olacakları fiziksel biçimde değillerdir. 
Mesih’in geri gelişinde, O’nu yüceltilmiş haliyle göreceğiz ve O’nun gibi olmak için 
değiştirileceğiz.

Bu beklentiyle yaşayan bir kişi, İsa gibi olmak istediği için ruhsal ve ahlaki açıdan 
saf olacaktır. Bir insanın, cennette İsa gibi olmak istediğini ama yeryüzündeki O’nun 
saflığında olmak istemediğini söylemesi mantıklı olmaz.

Kutsal yaşam ile Rab’bin dönüşünde bir değişiklik beklentimiz arasında bağlantı kuran 
bir başka bölüm de Filipililer 3:20-21’dir.

Pavlus; Mesih’in dönüşünde ruhta, canda ve bedende kusursuz olmaları için Selanik 
imanlılarının sevgide kalmaları için dua etti. Duası, Mesih’in dönüşünde kutsallaşmaları 
değil, Hristiyan yaşamı için kutsallaşmaları ve Mesih’in geri gelişinde kutsal 
bulunmalarıydı. (1 Selanikliler 5:23)

 » Farklı öğrencilerden Matta 24:30-31, Markos 13:26-27 ve Luka 21:27-28’i 
okumalarını isteyin.

Rab’bin gelişi ve halkının bir araya gelmesi, Müjde kitaplarında üç bölümde anlatılır. 
Bütün teologlar bu ayetlerin göğe yükselişten bahsettiğini, en az iki nedenden dolayı 
düşünmezler: : 

1. 1. göğe yükselişin sıkıntıdan önce gerçekleşeceğini düşünürler ama Müjde 
kitaplarındaki bölümler Mesih’in en son geleceğini söyler ve

2. göğe yükselişin sadece imanlılar tarafından görüleceğini düşünürler ama 
bölümler, Mesih’in geri gelişinin herkes tarafından görüneceğini söyler.

Bu derste, Mesih’in sıkıntıdan önce mi, sıkıntı sırasında mı yoksa sıkıntı sonrasında mı 
döneceği tartışmasını inceleyeceğiz. Bir kişinin bu tartışmadaki görüşünün, onun gerçek 
bir Hristiyan olup olmadığını belirlemediğini hatırlamak önemlidir. Mesih’in dönüşü, 
gerekli bir Hristiyan öğretisidir, ancak dönüşünün zamanı gerekli değildir. Bir Hristiyan, 
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Kutsal Kitap’ın ifadelerinden anladığı temelde güçlü bir fikre sahip olabilir, ancak farklı 
bir görüşe sahip olan bir imanlı ile paydaşlığını bitirmemelidir.

GÖĞE YÜKSELİŞLE İLGİLİ İLK KİLİSE İNANÇLARI

Didache35 (Havarilerin Öğretileri) 

Bu yazı, imanlıları Mesih Karşıtının hükümdarlığı sırasında imandan düşmemeleri 
konusunda uyarır.

“Dünyanın aldatıcısı, Tanrı’nın Oğlu olarak görünecek. Belirtiler, harikalar yapacak ve 
dünya onun eline verilecek ... birçokları gücenip kaybolacak ama imanlarında sadık 
olanlar kurtarılacak ... o zaman dünya, Rab’bin cennetin bulutları üzerinde geldiğini 
görecek.”

Hermas’ın Çobanları36

Yazar imanlıları, gelecekteki büyük zulüm konusunda uyarır. Eğer kilise imana sahip 
çıkması konusunda uyarılırsa, denenmenin kolay olacağını söylemiştir.

Iustinus

Iustinus, sonucunda tanıklığı yüzünden ölmüş olan Hristiyan imanının bir savunucusuydu. 
Mesih’in geri gelişi hakkında şöyle yazmıştır; “Yüceler Yücesi’ne karşı garip şeyler 
söyleyen dönek adam, yeryüzünde biz Hristiyanlara karşı yasa dışı şeyler yapmaya 
kalkıştığında, gökten yücelikle gelecek.” (Trypho ile Diyalog, 110)

İrinaios

İrinaios, 2. yüzyılda yaşayan bir piskopostu. 
Daniel’de on boynuzla temsil edilen, on krallıktan 
bahsetmişti; “krallıklarını canavara verecek ve 
kiliseyi yok edecek. Bundan sonra Rabbimizin 
gelişiyle yok olacaklardır” (Düşüncelere Karşı, 
5-26-1). “Bu nedenle, krallık şölenine uygun hale 
gelmeleri için kurtulanlara sıkıntı gereklidir.” 
Sıkıntıdan sağ kurtulan imanlılardan, “Rab’bin 
bedende bulacağı, göklerde O’nu bekleyenler, 
sıkıntılara katlanmış olanlar ve Kötü olanın elinden 
kurtulanlar” diye bahseder.

35	 Didache(Havarilerin	öğretileri)	İsa'nın	2.	yüzyılda	yazılmış	bir	doktrinin	bir	özetiydi.
36	 Hermas'ın	Çobanı(	Erken	Hristiyanlık	metnidir)	kiliselerde	yaklaşık	M.S	150	yılından	itibaren	ibadetlerde	

kullanılmıştır.

“Konuyla ilgilenen 
her kilise babası, 
kilisenin Mesih 
Karşıtının elinden 
sıkıntı çekmesini 
bekler.”

-George Eldon Ladd,
Bereketli Umut
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Tertullianus

Tertullianus Rab’bin Gününü, belirtiler ve harikalarla, yeryüzünün yıkılışıyla ve uluslar 
arasında savaşlarla tanımlanır olarak açıklamıştır. Daha sonra ayetten alıntı yapmıştır; 
“Her an uyanık kalın, gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve 
İnsanoğlu›nun önünde durabilmek için dua edin.” Sonra bu kurtuluşun, tüm bunlar 
gerçekleştikten sonra olacağını söylemiştir.

Lactantius

Lactantius üçüncü yüzyılda, Latin bir kilise lideriydi. Mesih Karşıtını tanımlarken, o 
sürede imanlıların üçte ikisinin şehit olarak öleceklerini öngördü. Tanrı, onları kurtarmak 
ve kötü olanı yok etmek için “Büyük Kralı” gönderecektir. (İlahi Kurumlar, 7)

Hippolytos

Hippolytos, 3. yüzyılda Roma piskoposuydu. Mesih Karşıtının hükümdarlığı konusunda 
şöyle dedi, “Bunlar gerçekleştiğinde onlara hazırlıklı olalım ve aldanmayalım diye, 
kutsanmış peygamberlerin bize bildirdiklerine sadakatle tutunmalıyız.” İğrençliğin 
harabından sonra “baktığımız ve umduğumuz Tanrı’mız ve Kurtarıcımız İsa Mesih’in 
göklerden gelişinden başka ne kaldı... Çünkü Rab diyor ki, ‘Bu olaylar gerçekleşmeye 
başlayınca doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir.’” 
Sıkıntının sonunda gelecek olan İsa’nın, imanlıların beklediği geliş olduğuna inandı.

SIKINTI ÖNCESİ GÖĞE YÜKSELİŞ ÖĞRETİSİ

Sıkıntı öncesi göğe yükseliş öğretisi ilk olarak 
1827 yılında, İrlanda’da Plymouth Brethren denen 
bir grubun pastörü olan John Darby tarafından 
öğretilmiştir.

Sıkıntı öncesi göğe yükseliş öğretisine göre, göğe 
yükseliş sıkıntıdan önce gerçekleşecek ve imanlılar bu 
süreçte yeryüzünde olmayacaklardır. Göğe yükseliş 
ani ve gizli olacak, sadece Hristiyanlar tarafından 
görünülebilecektir. Dünya sadece Hristiyanların bir 
anda gittiklerini bilecektir. 

İsa sıkıntının sonunda, zaferli kral olarak geri gelecek 
ve dünyaya adalet getirecektir. Bu geliş, bütün 
dünyanın görebileceği şekilde olacaktır. Bu gelişe 
“Rab’bin Günü” denir.

Sıkıntı döneminde, Tanrı dünyayı cezalandıracak 
ve tövbe etmesi için İsrail’le ilgilenecek. Bu öğretiye 
inanan bazıları, bu süreçte Kutsal Ruh’un yeryüzünde 

“Gelenek otorite 
sağlamasa da 
Tanrı’nın halkını, 
on dokuz yüzyıl 
boyunca temel 
bir gerçeğin 
bilinçsizliğiyle 
bıraktığını 
varsaymak 
zor olurdu.”

-George Eldon Ladd,
Bereketli Umut
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aktif olmayacağını ve günahlı birinin tövbe edip dönüşmesinin imkansız olduğunu 
düşünürler.

Aşağıda, insanların neden sıkıntı öncesi göğe yükseliş öğretisine inandıklarının 
nedenlerine bakacağız. Bu öğretiye inanan herkesin nedenleri bunlar değildir. 
Her nedenden sonra, nedenin geçerli olduğuna inanmayan insanların nasıl tepki 
verebileceklerini düşüneceğiz.

1. Tanrı, kötüleri cezalandırmadan önce her zaman halkını uzaklaştırır. Örneğin, Nuh 
selden önce ve Lut, Sodom’un yıkımından önce uzaklaştırıldı.

Yanıt: Nuh ve Lut bir sıkıntı döneminden değil, herkesin yok edileceği bir zamandan 
uzaklaştırılmışlardı. Nuh yeryüzünden alınmamış, yeryüzünde korunmuştu.

2. Tanrı, imanlıların gazabını yaşamasını istemez. (1. Selanikliler 5:9)

Yanıt: Sıkıntının birçok koşulu insan yapımıdır ve direkt olarak Tanrı’nın gazabı değildir. 
Hristiyanlar her çağda, dünyasal koşullardan acı çekmişlerdir. Sıkıntının sonuna yakın 
olaylar özellikle Tanrı’nın gazabıdır (Vahiy 15:1, 7). Tanrı, gazabı yeryüzüne dökülmeden 
önceki dönemin sonuna doğru, yeryüzündeki halkını koruyabilir veya onları uzaklaştırabilir..

3. Neden Vahiy 4:1’de bir kapı açılır ve Yuhanna göğe alınır. Bu, sıkıntı öncesi göğe 
yükselişi sembolize eder. 

Nedene Yanıt: Bu, yazarı kendi yazılarında bir sembol haline getirir. Yuhanna, kitap boyunca 
kendisinden birkaç kez bahseder ve her seferinde kiliseyi sembolize ediyor olamaz.

4. Kilise kelimesi Vahiy kitabının çoğunda bulunmaz. Bu da kilisenin bu olaylar sırasında 
orada olmadığı anlamına gelir.

Yanıt: Kilise kelimesi, göğe yükseliş ile ilgili olan bölümlerde de yer almaz (1. Selanikliler 
4:15-17, 1. Korintliler 15:51-52) ama kilisenin orada olacağını biliriz. Vahiy kitabında birkaç 
kez imanlılardan bahsedilir. (Vahiy 13:14)

5. Vahiy 4:4’te, tahtın önünde yirmi dört ihtiyar durur. Sıkıntı zamanında kilisenin 
cennette olduğunu göstererek, kiliseyi temsil ederler.

Yanıt: Kiliseyi temsil veya sembolize etseler de kilisenin orada olması gerekmez. Yuhanna, 
Vahiy 7:9-14’te kiliseyi büyük bir kalabalık olarak gördü.

6. Selanikliler 2:6-8’de, Mesih Karşıtı açıklanmadan önce Kutsal Ruh’un uzaklaştırılması 
gerektiğini okuruz. Eğer Kutsal Ruh yeryüzünden gittiyse, kilisenin de gitmiş olması lazım.

Yanıt: Bir şeyin olmasına izin vermek için Kutsal Ruh’un dünyadan uzaklaşması gerektiğini 
düşünmek mantıksızdır. Tanrı çoğu zaman bir şeyin olmasına izin vermeyi seçer. Tanrı her 
zaman, her yerde bulunur. Kutsal Ruh sıkıntı sırasında olmasaydı, İsrail dönüştürülemezdi.
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7. İsa, Filadelfya’daki imanlılara, bütün dünyaya gelmek üzere olan denenme saatinden 
korunacaklarını vaat etmiştir. Öyleyse, sadık imanlılar yedi yıllık sıkıntı süresinden 
geçmeyecekler.

Yanıt: Sadık kiliseler tarihin birçok döneminde acı çekmiştir. Korunan olarak tercüme edi-
len Grek terimi, Kutsal Yazıların birçok yerinde geçer. Yuhanna 17:15’te İsa, imanlıların 
dünyadayken kötülükten korunmaları için dua etti. Galatyalılar 1:4, içinde yaşadığımız 
halde bu kötü çağdan korunduğumuzu söyler. Belli ki, birinin Tanrı’nın korumasına sahip 
olması için dünyadan uzaklaştırılması gerekmez.

 » Aynı neden ve yanıt nasıl Luka 21:36’da görülebilir?

Luka 21’deki sıkıntı olaylarını sıraladıktan sonra, İsa imanlılara bunların görebilecekleri 
belirtiler olduğunu söyledi (28, 31. ayet). Görünüşe göre, imanlılar bunları görmek için 
yeryüzünde olacaklar.

8. Neden Matta 24:22, seçilmişlerin uğruna bu sürenin kısaltılacağını vaat eder. Bu da 
Tanrı’nın halkının daha önce alınacağı anlamına gelir.

Nedene Yanıt:  Bu bölümde koşulları nedeniyle, Tanrı dünyayı sona erdirmese hiç kimsenin 
hayatta kalamayacağını söyler. Halkının uğruna dünyayı sona erdirecek, eğer onlar hala 
dünyada olmasalardı bu gerekli olmayacaktı.

9. Neden İsa, geri gelişinin zamanını bilemeyeceğimizi söyler. Eğer sıkıntı başladıktan 
yedi yıl sonra geleceğini bilseydik, bu doğru olmazdı.

Nedene Yanıt:  Sıkıntının ne zaman başlayacağını hala bilmiyoruz. Sıkıntı sırasında bile, 
ne zaman başladığını tam olarak bilemeyebiliriz. Öyleyse, İsa’nın ne zaman geri geleceği-
ni tam olarak öngöremeyiz. Fakat, İsa yeryüzündeki olaylar nedeniyle, geri geldiğini fark 
edeceğimizi söylemiştir. (Luka 21:31)

10. Dispansasyonalizm, İsrail ve kilisenin Tanrı’nın planında, farklı kurtuluş planlarıyla 
tamamen ayrı olduklarını söyler. Bu nedenle, Tanrı İsrail ile ilgilenirken kilisenin 
yeryüzünden uzaklaştırılması gerekir.

Yanıt:Kurtulmak için tek bir yol vardır; Yahudiler ve Yahudi olmayanlar için iman yoluyla 
ve lütufla… (Romalılar 3:22, 29-30). Tanrı, İsrail ile ilgilenirken kilisenin yeryüzünden 
uzaklaştırılması gerekmez. 

11. İsa, her an geri dönmesini beklememizi ve hazır olmamızı söyledi. Yakınlaşma 
öğretisi, Mesih’in geri gelişini beklemeden önce gerçekleşmesi gereken hiçbir olayın 
olmadığını söyler.

 Yanıt:İsa öğrencilerine, Yeruşalim’in yıkılacağını söylemiştir (Luka 13:35). Petrus yaşlanıp 
ölecekti (Yuhanna 21:18-23) ve müjde tüm dünyaya yayılacaktı (Matta 24:14). Bu nedenle, 
bunlar olmadan önce geri geleceğini düşünmediler.
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Müjde kitaplarının bölümlerinin amacı (Matta 24, Luka 21 ve Markos 13) kilisenin son 
günleri tanıyabilmesi içindir.

Pavlus Selanik kilisesine, Rabbin gelişinden önce belli olayların gerçekleşmesi gerektiğini 
söyledi. (2. Selanikliler 2:1-4)

NEDEN BEKLEYİP HAZIR OLMAMIZ SÖYLENMİŞTİR?

Yeni Antlaşma’daki izlenmesi gereken teşvikler her zaman Grekçe, dikkati belirli bir şeye 
odaklamak anlamına gelen kelime yerine, Grekçe ayıklık, uyanıklık ve ihtiyat anlamına 
gelen kelimeleri kullanır. Bize Mesih’in gelişini izlememiz değil, gelişi gecikmiş gibi 
göründüğünde, ruhsal olarak uyanık olmamız emredildi.

Aşağıda, insanların tetikte olmaları gereken zamanlarla ilgili bazı Kutsal Kitap örnekleri 
vardır.

 · Matta 14:25, Matta 27:65, Matta 28:11, Markos 6:48 ve Luka 12:38’de yetkili kişi 
olarak tetikte olmaktan bahsedilir.

 · Matta 26:38’de öğrencilere spesifik bir şeyi beklemeleri değil, uyanık ve tetikte 
olmaları söylendi.

 · Luka 2:8’de, çobanlar sürülerine bakıyorlardı.

 · Elçilerin İşleri 20:31’de, Pavlus gittikten sonra aldatanların gelebileceği konusunda 
kiliseyi uyanık durması için uyardı.

 · İbraniler 13:17, önderlerin kolladıkları canlar için hesap vereceklerini söyler.

 · Vahiy 3:2-3, bekleme konusundaki başarısızlıklarının ruhsal şeylerin ölüme sebep 
olduğunu söyler.

 · Birçok Kutsal Yazıda, imanlılara tetikte kalmaları söylenir ama özellikle bir şeyi 
izlemeleri söylenmez (1. Korintliler 16:13, 1. Petrus 4:7 ve Koloseliler 4:2). Tüm 
bu örneklerde, gelecekteki bir olayı beklemeleri değil mevcut tehlike konusunda 
tetikte olmaları gerekmektedir.

O halde, Rabbin gelişini beklediğimiz için neden tetikte olmamız gerekir? Gecikme 
döneminde, bu dünyaya yönelenler için gelişi beklenmedik olacak (Matta 24:42-51 ve 
Luka 21:36). Bir kişi tetikte olmak yerine ruhsal uykudaysa, Rab’bin günü beklenmedik 
bir şekilde gelecektir (1. Selanikliler 5:6). Hizmetkarlar sorumluluklarını yerine 
getirmedikleri için efendinin dönüşüne hazır değillerdi. (Matta 25:13 ve Markos 13:33-37)

Neyi beklemeliyiz? O’nun gelmesini beklerken gökyüzüne bakmayız. Döndüğünde 
O’nunla karşılaşmaya hazır olmak için kendimizi ruhsal olarak koruruz.

2. Petrus 3:10-14’te elçi, imanlılara sıkıntının sonunda olması gereken detayları 
anlatmasına rağmen, Rab’bin yaklaşan günü nedeniyle ruhsal olarak uyanık olmaları 
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gerektiğini söyler. İmanlılar, Rab’bin gününün hemen gelmeyeceğini bilirler ama 
geleceğini bildikleri için artık kutsal hayatlar sürmeleri gerekir.

GÖĞE YÜKSELİŞ ZAMANI İLE İLGİLİ İNANÇLAR

Göğe Yükseliş, Mesih’in Kilisesi 37 için geri geleceği ve gerçek imanlıların gökte Rab’bi 
karşılamak için bulutlarda yükselecekleri bir olaydır (1. Selanikliler 4:16-17). Üçlübirlik 
terimi gibi, göğe yükseliş kelimesi de Kutsal Kitap’ta geçmez. Bu terim, 1. Selanikliler 
4:17’de bulunan ve Türkçe’ye “alınıp götürülmüş” olarak çevrilmiş olan, Latince bir 
kelimenin çevirisidir.

Göğe yükseliş anında, “göz açıp kapayıncaya dek” olacaktır (1.Korintliler 15:51-52). Kutsal 
Kitap bize Mesih’in dönüş tarihini belirlemeyi öğretmez. Bunun yerine, “Uyanık kalın. 
Çünkü Rabbinizin geleceği günü bilemezsiniz” der. (Matta 24:42)

İsa’nın gelişinin zamanlaması Hristiyanlığın başından beri tartışılmaktadır. Kilise tarihi 
boyunca birçok inanç veya teori öğretilmiştir. Bugün hala geçerli olan dört ana fikri 
inceleyeceğiz.

Sıkıntı Öncesi Görüşü

Sıkıntı öncesi görüşü; standart dispansasyon görüşü, göğe yükselişin yedi yıllık Sıkıntının 
başında gerçekleşeceğini söyler. Bu, Hristiyanların Büyük Sıkıntı sırasında dökülecek 
olan Tanrı›nın gazabına maruz kalmaya mahkum olmadığı öğretisine dayanmaktadır. 
(1 Selanikliler 5:9)

Sıkıntı Ortası Görüşü

Sıkıntı ortası görüşü, göğe yükselişin sıkıntı sürecinin ortasında olacağını söyler, bu 
da Mesih Karşıtının açıklanacağı (Daniel 12:7, 2. Selanikliler 2:1-12) ve Kutsal Ruh’un 
dünyadan alınacağı zamandır. 

Sıkıntı Sonrası Görüşü

Sıkıntı sonrası görüşü, göğe yükselişin sıkıntı döneminin sonunda olacağını söyler. Bu 
görüş, bu bölümde daha sonra açıklanacaktır.

Saklı veya Gizli Görüş

Saklı veya gizli görüş, tüm bu bakış açılarının yanlış olabileceğini ve Tanrı’nın yüceliğinde 
gelecek için başka planları olabileceğini söyler.

Bu farklı eskatoloji teorileri kurtuluşu tanımlamadıkları ya da temel öğretilerle 
çelişmedikleri için sapkınlık olarak değerlendirilmemelidir. Ancak gelecekteki olaylara 

37	 	Bu	kısım	Sidney	Grant	tarafından	yazılmıştır.
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bakışımız zaman, para ve hayat tarzıyla ilgili kararlarımızı etkiler. Hepimiz gelecekteki 
olayların bir görüşü ile yaşarız. Eskatolojiyle ilgili düşüncemiz ne olursa olsun, sonsuz 
yaşamın ve kurtuluşun anahtarı, yalnızca İsa Mesih'e olan iman ve inancımızdır. Mesih 
ile olan ilişkimiz ilk önceliktir.

Çalışmamız gereken sorular şunları içermelidir:

1. Göğe Yükseliş ile ilgili farklı görüşlerin güçlü ve zayıf yönleri nelerdir?
2. Göğe Yükseliş ve Mesih’in İkinci Gelişi aynı mıdır yoksa farklı mıdır?

SIKINTI ORTASI GÖĞE YÜKSELİŞ ÖĞRETİSİ

Sıkıntı ortası göğe yükseliş öğretisine göre, İsa imanlı İsrailliler de dahil olmak üzere, 
yedi yıllık sıkıntı döneminin ortasında imanlılar için gelecektir.

Kutsal Yazılar, imanlıların Tanrı’nın gazabına maruz kalmayacaklarını söyler (1 
Selanikliler 5:9). Tanrı’nın gazabı yeryüzüne özellikle sıkıntı döneminin ikinci yarısında 
gelir (Vahiy 15:1, 7, 16:1). Tanrı’nın gazabı gelmeden önce imanlılar yeryüzünden 
alınacaklar. Vahiy 14:14-19, önce imanlıların hasadını, ardından günahkarların hasadını 
anlatır. Vahiy 15:2, Tanrı’nın gazabı yeryüzüne dökülmeden önce İsa’nın sıkıntıdaki 
takipçilerinin cennette olacağını gösterir. İmanlılar, Tanrı’nın gazabı sırasında değil, 
öncesinde yeryüzündelerdir. Günahkarlar gazap zamanında tövbe etmezler. (Vahiy 
16:9, 11, 21)

Sıkıntı ortası öğretisine göre, Vahiy 11:3-12’deki iki tanık, kiliseyi temsil eder. Sıkıntının 
ilk yarısında tanıklık ederler, sonra cennete alınırlar.

Sıkıntı ortası öğretisi, Vahiy 12’de imanlı İsrail’i temsil eden kadının, kiliseyle aynı 
zamanda göğe alınacağını söyler.

Elçi Pavlus, imanlıların kendisine tapınılmasını emreden Mesih Karşıtını göreceklerini 
söyler. Bu neredeyse sıkıntının ortasında olacaktır. Sıkıntı ortası öğretisine göre, 
Hristiyanlar Mesih Karşıtının açıklanmasından kısa bir zaman sonra göğe alınacaklardır.

Sıkıntı ortası öğretisinin ilk kilise tarihinden destekçileri yoktur. İnsanlar sadece modern 
zamanlarda bu düşünceleri oluşturmuşlardır. Sıkıntı ortası düşüncelerini reddedenler, 
doğru olsaydı, kilisede uzun zaman önce onlara inananlar olacağını söylerler.

Müjde kitaplarının bölümleri (Matta 24, Luka 21, Markos 13, Rab’bin gelişinden 
bahsetmeyen uzun bir dizi olayı gösterir. Mesih’in gelişinden bir tek sona doğru bahsedilir 
ve Hristiyanlara o zaman beklemeleri söylenir.
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SIKINTI SONRASI GÖĞE YÜKSELİŞ ÖĞRETİSİ

Sıkıntı sonrası göğe yükseliş öğretisine göre, İsa sıkıntının sonunda imanlılar için 
gelecektir. İsa’nın gelişine kadar yeryüzündeki imanlılar zulüm görecek ama Tanrı’nın 
gazabından korunacaklardır.

Aşağıda sıkıntı sonrası göğe yükseliş öğretisine inanılmasının nedenleri bulunur.

1. Kutsal Kitap, Mesih’in sadece bir kez geri gelmesinden bahseder.

Sıkıntı öncesi veya ortası göğe yükselişe inananlar, İsa’nın iki kez geri geldiğine inanırlar. 
O’nun gelişiyle ilgili Kutsal Kitap açıklamalarını iki olaya bölmeye çalışırlar. Sıkıntı 
sonrası göğe yükselişe inananlar, Mesih’in geri dönüşüyle ilgili tüm açıklamaların aynı 
olayı anlattığına inanırlar.

Müjde bölümleri (Matta 24, Luka 21 ve Markos 13) sıkıntıdaki en detaylı olaylar dizisini 
verirler. Rab’bin sadece bir kez geri gelmesinden bahsederler. Sonda olacaktır ve 
imanlıların o zamanı beklemeleri gerekir. 

Mesih’in gelişinden bahsetmek için Yeni Antlaşma’da üç Grekçe kelime kullanılır. 
Parousia gelmek demektir. Apokalipsis vahiy demektir. Epifani ortaya çıkmak demektir. 

Aşağıda, bu terimlerin Rab’bin gelişini tanımladığı Kutsal Yazıların bir listesi 
bulunmaktadır.

Parousia 

 · 1 Selanikliler 3:13: Kutsallarla geri gelir.

 · 1 Selanikliler 4:15-17: Yaşayan ve ölmüş olan imanlılar için geri gelir.

 · 2 Selanikliler 2:8: Geri geldiğinde Mesih Karşıtını yok eder. Bu ayette aynı zamanda 
epifani sözü de geçer. Selanikliler Rab’bin gelişini kaçırdıklarını düşündükleri 
için endişelilerdi. Pavlus onlara gelişin gerçekleşmediğini ve Mesih Karşıtının 
ortaya çıkmasından önce olmayacağına dair güvence verdi.

 · Matta 24:27: Sıkıntı sürecinin sonunda, dünyadaki tüm seçilmişlerini bir araya 
getirmek için şimşek gibi aniden gelir. Tüm dünya tarafından görülür.

Apokalipsis

 · 1 Korintliler 1:7: İmanlılar onu beklerler.

 · 2 Selanikliler 1:6-7: İmanlılar esenliğe kavuşurlar ve kötüler Mesih’in gelişiyle 
yok olurlar.

 · 1 Petrus 1:13: Gerçekleşene kadar imanlılar dayanırlar.

 · 1 Petrus 4:13: O zaman acılarımız sona erecek.
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Epifani

 · 1 Timoteos 6:14: O gelene kadar imanlıların buyruklarına uymaları gerekir.
 · 2 Timoteos 4:8: Mesih’in gelişinden hoşnut olan doğrulara taçlar verilir.
 · 2 Selanikliler 2:8: O zamanda Mesih Karşıtı yok edilecek.
 · Titus 2:13-14: İmanlıların bereketlenmiş umutları, Mesih’in gelişidir.

Tüm bu açıklamalar bir araya getirildiğinde, tek bir olayı anlatır gibi görünürler. 
Hristiyanlar bu olayı bekliyorlardır. Görünüşe göre Hristiyanlar, Rab’bin adaleti ile gelişi 
ve Mesih Karşıtının yok edilmesinden önce gerçekleşen bir göğe yükseliş beklememelidir.

2. Olayların sıralamasını veren tüm bölümler, gelişi sona koyar.

Bazı göğe yükseliş açıklamaları hiçbir olay sırası sağlamaz. Örneğin, 1. Selanikliler 
4:15-17, Mesih’in gelişi ve imanlıların dirilişinden önce veya sonra ne olduğu hakkında 
hiçbir şey söylemez. Dolayısıyla bu bölüm, göğe yükseliş zamanı hakkında bir açıklama 
yapmamaktadır.

Göğe yükselişi, kronoloji olmadan tanımlayan bir başka bölüm de 1. Korintliler 15:52’dir. 
Ayetteki tek kronoloji belirtisi, Mesih’in “son borazanla” geleceğini söyleyen ayettir.

Vahiy 1:7’de, elçi acı çeken imanlılara umut vermek için yazmıştır ve beklemeleri gereken 
olay oymuş gibi, sadece dünya tarafından görünen ve adalet getiren Rab’bin gelişinden 
bahsetmiştir.

Müjde bölümleri (Matta 24, Luka 21 ve Markos 13) olayların uzun bir dizisini verirler 
ve sondaki gelişten bahsederler.

İsa, imanlıları “son gün” dirilteceğini söylemiştir. (Yuhanna 6:39, 40, 44, 54)

2 Selanikliler 2’de, Mesih Karşıtı Rab’bin gelişinde yok edilir, bu da sıkıntının sonunda 
olması gerektiğini gösterir.

Kutsal Yazılarda sıkıntı olaylarının bir kronolojisini veren her bölüm, Rab’bin gelişini 
sona koyar ve başka bir gelişinden bahsetmez.

3. Sıkıntıyı tanımlayan Kutsal Kitap açıklamaları imanlıların da orada olduklarını 
ima eder.

Müjde bölümleri, imanlılara o dönemde olacaklarmış gibi konuşur (Matta 24:4, 6, 9, 15, 
33). İsa, sonuna kadar dayananların kurtulacağını söylemiştir (24:13). Müjde her ulusta 
duyurulacaktır (24:14).

Pavlus imanlılara, Mesih Karşıtının açığa çıktığını görmeden Rab’bin gününün 
gelmeyeceğinden emin olabileceklerini söyledi. Onu peygamberlikleri yerine getirmesi 
sayesinde tanıyacaklar.
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Sıkıntı dönemini açıklayan Petrus şöyle dedi; “Rab’bi adıyla çağıran herkes kurtulacak.” 
(Elçilerin İşleri 2:19-21)

Vahiy 6:9-11, imanları uğruna ölenlerden bahseder ve daha fazla şehit olacağını öngörür. 
Vahiy 7:9 ve 14, tüm uluslardan büyük sıkıntıdan göğe yükselmiş olan kurtulmuş, sayısız 
bir kalabalığı anlatır. Vahiy 12:17’de ejderha, İsrail’i tamamen yok etmeyi başaramayınca 
imanlılara zulmeder. Vahiy 13:7-8’de ejderha kutsallarla savaşır ve Yaşam Kitabında yazılı 
olanlar dışındaki herkes ona tapınır. Vahiy 14:13, Mesih Karşıtı hükümdar olduğunda, 
imanları uğruna ölecek daha çok kişinin olacağını söyler.

SIKINTI ORTASI VE SIKINTI 
ÖNCESİYLE İLGİLİ SORUNLAR 

Sıkıntı ortası ve öncesi göğe yükselişe inananların cevaplamaları gereken 
zor sorular vardır. Göğe yükselen anne babaların çocukları onlarla mı 
yükselecek, yoksa sıkıntıda mı kalacaklar? İmanlı olmayanların çocukları 
göğe yükselecekler mi yoksa geride mi kalacaklar? Peki ya sıkıntı 
döneminde doğan çocuklar?

4. Sıkıntı öncesi öğretisi ilk kilisenin inancı değildi.

Sıkıntı öncesi öğretisi ilk kez 1827’de öğretildi. Sıkıntı ortası öğretisi daha sonra ortaya 
çıktı. Tanrı’nın, yüzyıllar boyunca halkına önemli bir gerçeği açıklamaması pek olası 
görünmez.

Eğer önceki yüzyıllardaki imanlılar, göğe yükselmenin acıları veya zulümlerini 
durduracağını bekledilerse yanılmışlardır, çünkü böyle olmamıştır. Hristiyan umudu, 
Rab’bin gelişine dek gerçekleşmeyecek acı dolu bir hayat boyunca imanı korumaktır.

Sıkıntı öncesi göğe yükselişe inananlar, Kutsal Kitap’ın Hristiyanlara her an Mesih’in 
gelmesini beklemelerini öğrettiğine inanırlar. Ancak Kutsal Kitap, son günlerin olaylarını 
anlatırken, İsrail’i Mesih Karşıtı tarafından fethedilen toprakları olan bir ulus olarak 
tanımlar. Fakat İsrail yüzyıllar boyunca, 1948’de inşa edilene kadar bir ulus olarak var 
olmadı. Bu süre boyunca, Hristiyanlar İsa’nın herhangi bir zamanda geri dönmesini 
beklememeliydiler.

İlk kilise yazarları, sıkıntı döneminin zaten acı çektikleri koşulların yoğunlaşması 
olacağını anladılar. “Konuyla ilgilenen her kilise babası, kilisenin Mesih Karşıtının 
elinde acı çekmesini bekler.” 38 Kutsal Kitap yazarları gibi, imanlılara da ruhsal olarak 

38	 George	E.	Ladd,	The Blessed Hope: A Biblical Study of the Second Advent and the Rapture. Bereketli Umut: 

İkinci Geliş ve Göğe Yükseliş ile İlgili Kutsal Kitap Çalışması.(Grand	Rapids:	Eerdmans,	1990),	sayfa.	31	
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dikkatli ve sabırlı olmayı öğrettiler. Bir kişinin, zulümden korkarsa ya da dünyadaki 
şeyler tarafından dikkati dağılırsa, Rab’bin dönüşüne hazır olmadığını belirttiler.

12. DERS ÖDEVLERİ 

Yazı Ödevi: Bu derste çok tartışmalı bir konu ele alındı. Son günlerin 
diğer olaylarıyla ilgili olarak Mesih’in geri gelişinin zamanı hakkında 
yazın. Fikirleriniz için nedenler verin ve diğer fikirler için verilen 
nedenlere cevap verin.
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13. DERS

ACI SORUNU

GİRİŞ

Eğer Tanrı iyi ve her şeye gücü yetense, neden insanlar acı çeker? Eğer Tanrı adil ve her 
şeye gücü yetense, neden her zaman insanların hak ettiklerini vermez?

Birçok ateist dünyadaki acılar nedeniyle Tanrı'ya inanamadıklarını söyler. Tanrı'nın 
varlığına inanmadıklarını söylemelerine rağmen, genellikle Tanrı'ya karşı öfkeli bir 
tutum sergilerler. Bu kişiler Tanrı'yı tasvip etmedikleri için Tanrı'nın varlığını inkar 
etmeyi seçerler.

Bir Hristiyan, Tanrı’nın tüm eylemlerini anlamadan, O’na güvendiği için Tanrı’ya 
inanmayı seçer. Hristiyan birinin, Tanrı’ya olan imanını geliştiren kişisel bir ilişkisi 
vardır. Fakat, bu iman bir acı zamanında denenir. Bir Hristiyan’ın “Neden” sorusuyla 
boğuşması yaygındır. 

Kilisenin Tanrı’ya kızgın olan insanlara, acı konusunda Hristiyan bakış açısını anlatması 
gerekir. Kilisenin, acı çekerken Tanrı’ya olan imanlarına sadık kalmaları için de bir 
açıklama yapması gerekir.

Teolojik bir kavram: Tanrı’ya olan imanı destekleyen bir acı açıklamasına teodise denir.

 » Acı sorunu nedir? Teodise nedir?

SORUNA KARŞI HRİSTİYAN OLMAYAN TEPKİLER

İyi ve her şeye gücü yeten bir Tanrı nasıl acılara izin verebilir? Bu probleme karşı 
Hristiyan olmayan kişilerin tepkisi ya Tanrı’nın tamamen iyi olduğunu düşünmek ya 
da her şeye gücü yeten olduğunu inkar etmektir.

Tanrı’nın iyi olduğunu inkar edenlerin çoğu, O’nun varlığını da inkar ederler ve ateist 
olurlar. Dünyanın koşulları nedeniyle Tanrı’ya inanmayı reddederler.

Bazı felsefeler Tanrı’nın iyi ve kötünün karışık olduğu bir karaktere sahip olduğuna 
inanırlar. İyilik veya kötülük yapabileceğine inanırlar. Bu inanca sahip olanların bazıları 
Hristiyan olduklarını iddia ederler ama bu Hristiyan inancı değildir. 39

Bazı insanlar, Tanrı’nın mutlak gücünü inkar ederek kötülük sorununu çözmeye çalışırlar. 
Tanrı’nın dünyayı daha iyi hale getirmeye çalıştığına ama gücü sınırlı olduğu için sınırlı 
bir başarıya sahip olduğuna inanırlar. Bazıları Tanrı’nın geliştiğine inanırlar. Tanrı’nın 

39  1.	Yuhanna	1:5,	Yeşaya	6:1-5,	Mezmur	119:137
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mükemmel olmadığı ve gelişmekte olduğu düşüncesine “süreç teolojisi” denir. Bu fikir 
Kutsal Kitap’a uygun değildir. 40

Vahiy kitabı çalışmamızda görmüş olduğumuz gibi, Tanrı kutsal ve her şeye gücü yetendir. 
Tamamlanmış krallığını getirmekte zorlanmıyordur. Tahtından buyruklar veriyordur 
ve hiçbir şey isteğinin yerine gelmesine engel olamaz. 

Tanrı’nın iyiliği veya gücünü inkar eden biri için, acı çekmek kolay bir şekilde açıklanabilir. 
Acı çekmek, Hristiyan inancına sahip olan biri için zor bir konudur. Tanrı’nın iyiliği veya 
gücünü inkar etmek, Hristiyan birisi için söz konusu değildir.

 » İnsanların acı sorununu çözmeye çalıştıkları bazı yanlış yollar nelerdir?

ZOR BİR CEVAP

Acımızı açıklamanın, iman mücadelesini ortadan kaldırmasını beklememeliyiz.

 » İmanlı olmayan birinin acısını açıklamayı kabul etmesi neden zordur?

İmanlı olmayan biri, hayatı Tanrı’nın bakış açısından görmeyecektir. İmanlı olmayan 
biri, eğer doğru şekilde yaşarsa kendisine iyi bir hayat garantisi verilmesini bekler. 
Sonsuzluğa az, dünyasal hayata çok fazla değer verir. Ruhsal şeylere az, maddi şeylere 
çok fazla değer verir. Bu nedenle sonsuzluk ve ruhsallık uğruna acı çekmeyi kabul 
etmekte zorlanır.

İmanlı biri, Kutsal Kitap’ın Tanrı’nın olan her şeyden mutluluk getireceğini vaat etse bile, 
acısının nasıl iyi sonuçlar getirebileceğini hayal etmekte zorlanabilir. 41 Başkalarının 
acısına kederlenip neden Tanrı’nın araya girmediğini düşünebilir. Her acı durumunda 
bizi rahat hissettirecek bir açıklama olmaz. İmanlı, Tanrı’nın belirli bir acıyı neden 
engellemediğini anlamadan, Tanrı’nın sevgisine ve adaletine inanır.

Bize, Mesih’le acı çekenlerin O’nunla hükmedeceği ve doğruların yıldızlar gibi sonsuza 
dek parlayacağı vaat edilmiştir. Bu vaadi tam olarak anlayamasak da melekler de dahil 
olmak üzere kurtulan insanların, yaratılışın üzerinde Tanrı’nın tahtını paylaşacakları 
vaat edilmiştir. Kutsal Yazılar bize şu an ki acının, büyük yücelikle karşılaştırıldığında 
çok küçük olduğunu söyler. 42 Tanrı’nın nihai amacında, dünyadaki hayatı önemsiz 
veya trajik olmuş olsa bile, kurtulmuş olan kişi önemini yitirmeyecektir.

TEODİSE VE MÜJDECİLİK

Hristiyanlar için teodise sorusu, imanlı olmayanlar tarafından sorulanlardan farklıdır. 
Hristiyanlar, Tanrı’nın sevgisi ve inayetine inanırlar. Aynı zamanda, her şeyin imanlının 
iyiliği için olduğunu söyleyen Kutsal Yazılar da vardır. Bu nedenle soru şudur, “Tanrı’nın 

40  Malachi	3:6,	James	1:17
41  Romalılar	8:28
42  2.	Korintliler	4:17
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yollarını veya bazı şeyleri nasıl iyilik için yaptığını anlamadığımda bile, nasıl imanıma 
sadık olabilirim?” Tartışmanın sonucu şimdiden öngörülür. İmanlı, tüm varsayımlarının 
değişebileceğini düşünerek, bu konuya açık görüşlü bir şekilde yaklaşmaz.

Acının nihai çözümü onu ortadan kaldırmaktır. Bu, nihayetinde Hristiyanlar için 
ebediyette gerçekleşecektir. Şu an imanlılar için pratik çözüm acının ortadan kalkması 
değil, acıya rağmen imanda kalmaya devam etmektir. Bu konu her gün kilise tarafından 
ele alınır. Acı sorunun şimdiki çözümü kilisedir.

İmanlı olmayanlar, geçici ve ben merkezli değerler talep ettikleri için teodiseyi reddetmeye 
meyillidirler. Bir kişinin Tanrı’yla barışma arzusu yoksa, genelde teodiseyi kabul etmez. 
İmanlı olmak isteyen biri, aynı zamanda teodiseye de inanmak ister.

Sadece teodisenin bir insanı Hristiyan olmaya ikna etmesini bekleyemeyiz (1) çünkü 
bir kişi, müjdeye açık olmadıkça teodiseyi kabul etmeyecektir ve (2) teodiseye hazır 
olduğunu düşünse bile, tövbe etmeye ve değişmeye hazır olmayabilir. Fakat teodise 
müjdenin işleyişine yardımcı olur, çünkü bir kişi Tanrı’yı tanımak isterse, Tanrı’ya karşı 
olan itirazını ortadan kaldıracak bir açıklama duymaktan memnun olur.

 » Bir teodise neden her zaman bir insanı Hristiyan olmaya ikna etmez?

KISMİ AÇIKLAMALAR

Doğal Nedenler

Bazen insanlar acıyı doğal nedenler temelinde açıklamaya çalışırlar. Örneğin, bir 
kişi vücuduna belli bir bakteri girdiği için hastalıktan ölebilir. Bir kasırga, ektiklerini 
mahvettiği için bir aile açlık yaşayabilir.

Bu açıklama, çok fazla şey açıklamaz. Sorun, Tanrı’nın müdahale edebileceğini bilmemiz 
ama bir nedenle acının olmasına izin vermiş olmasıdır.

Bir kişi, yanlış seçimlerinin sonuçlarını yaşadığında bu açıklama faydalı olur. Örneğin, 
eğer biri aracını dikkatsizce kullanırsa, kaza yapma ihtimali daha fazla olur. Fakat, acı 
çekmek genellikle bu şekilde açıklanamaz.

Kişisel Sorumluluk

Bazı acılar, kişisel kararların sonucu olur: dikkatsizlik tehlike getirebilir; kötü yeme 
alışkanlıkları sağlık kaybına neden olabilir; kendine zarar vermek veya intihar da 
mümkündür. Bu nedenle, herhangi bir acının açıklaması, seçimlerimizin önemli olduğunu 
göz ardı etmemelidir. Fakat, birçok acı kaçınılmaz olduğundan, kişisel sorumluluk bu 
soruna karşı tam cevap değildir.
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Bu dünyadaki acı, adil bir şekilde ölçülmez. Acı çekenlerin başlarına gelenleri bir şekilde 
hak etmeleri ve iyi şeylerin tadını çıkaranların, onları bir şekilde hak etmiş olmaları 
mümkün değildir.

Tanrı’nın adaleti, herkesin dünyasal hayatları boyunca hak ettiklerini yaşayacakları 
anlamına gelmez.

Acı Çekmenin Yararları

Acı çekmek insanın karakterini güçlendirebilir, ona gerçeği öğretebilir ve dikkatini 
Tanrı’ya çekebilir. Acının amacını bilmediğimizde bile, hiçbir amaca hizmet etmediğini 
düşünmemeliyiz. Amaç, biz anlamasak bile gerçekleşebilir. Fakat bu, özellikle toplu 
trajedi durumlarında acı sorununu tam olarak çözmez. Bir atom bombası tarafından 
öldürülen 90.000 kişinin, o zaman ölerek fayda gördüğüne veya yastaki milyonlarca 
akrabanın fayda gördüğüne inanmak zordur.

Peki ya ölen bir çocuk? Yaşamak için zamanının olmamasından nasıl fayda gördü?

Acı çekmek, bazı insanları alaycı yapmıştır. Acı çekmek bazı insanların zalim olmasına 
ve başkalarına acı çektirmesine neden olmuştur.

Kutsal Yazılarda, her şeyin Hristiyan’ın iyiliği için etkin olduğu vaat edilmiştir. İmanlı 
olmayanın acılarının iyi sonuçları olmayabilir.

İmanlı olan biri için bile, acı çekmenin iyiliği ruhsal ve sonsuz olabilir, herkese 
görünmeyebilir ve anlaması zor olabilir.

Gizem

Belirli bir acı olayının neden meydana geldiğini tam olarak açıklamayı bekleyemeyiz. 
Ayrıca, bir kişinin sırf acı açıklamasını kabul ettiği için Hristiyan olmasını bekleyemeyiz. 
Bu nedenle, teodisenin sınırları vardır. Bazı Hıristiyanlar, acı sorununa yanıt vermek 
için her türlü girişimden vazgeçerler.

Fakat kilisenin, zamanın felsefelerini Kutsal Kitap iddialarının mantığı ile ele alan elçi 
Pavlus ile başlayan uzun bir düşünürler listesi vardır. Eğer cevap vermekte başarısız 
olursak, neslimizin sorunlarını müjde ile ele almakta başarısız oluruz.

TANRI’NIN ÖNCELİKLER SIRASI

Dünya, Tanrı’nın ilk tasarısından ayrı düştüğü için şu an bu haldedir. Acı çekmek, 
günahın bir sonucudur. Her kişisel acı, kişinin kendi günahının sonucu değildir ama 
günaha düşmüş bir dünyada acı beklenir. Eğer Tanrı, günahı sonlandırmadan acıyı 
sonlandırsaydı, bu eylemin uygulamaları feci olurdu. 



11513. DERS - ACI SORUNU

Günahı bitirmeden önce acıya son vermek, acı çekmenin günahtan daha ciddi bir endişe 
olduğu anlamına gelir. Kefareti gerektirdiği için günahın önemli bir sorun olduğunu 
biliyoruz, çünkü günah acının sonucu değil, acı çekmek günahın sonucudur. Eğer 
Tanrı, günahla uğraşmadan önce tüm acıları ortadan kaldırsaydı, insanlar günahın 
sonuçlarını göremezlerdi ve kurtuluş ihtiyacı hissetmezlerdi. Müjde gönüllü bir karşılık 
gerektirdiğinden, bu ciddi bir sorun olurdu. Tanrı acıyı daha düşük bir şiddet derecesine 
indirseydi de aynı sorun olurdu. İnsanlar zaten günahı olması gerekenden daha önemsiz 
görürler. Daha az acı olsaydı, günah daha da hafife alınırdı. 43İnsanın düşmüş doğasının 
kurtuluş dışındaki umutsuzluğunu en çok en gaddar davranışları gösterir.

İlk önce günahın ele alınması gerektiği gerçeği, acının neden şimdiki zamanda devam 
etmesi gerektiğini açıklar. Günah ile, acı ile olduğu kadar basit bir şekilde başa çıkılamaz. 
Tanrı yoksullara para, hastalara sağlık, açlara yiyecek verebilirdi ve kimse onun 
armağanlarını reddetmezdi. Aksine, birçoğu kurtuluş teklifini reddedecek ve Tanrı, 
günahkarın isteğine karşı günahı affetmeyecektir.

Acıyı ortadan kaldırmak Tanrı’nın isteğidir ama günahı ortadan kaldırmak çok daha 
önemlidir. Tanrı, insanların kendi istekleriyle kurtulmalarını istediği için günah bir 
anda sona eremez. Acı, günahın bir sonucu olarak hala devam eder.

 » Tanrı’nın öncelikleri nedeniyle acının şimdilik devam etmesi ne anlama gelir?

TANRI’NIN İNSAN İSTEKLERİNE İZİN VERMESİ

Tanrı’nın doğası sadece iyiliğe ve her şeye gücü yetmesine değil, aynı zamanda kutsallığı 
da içerir. Yarattıklarının sadece mutlu değil, aynı zamanda kutsal olmasını ve 
mutluluklarının kutsallıktan kaynaklanmasını ister. İnsanların çektikleri acılar günahın 
bir sonucu olduğu için Tanrı’nın planı, günahın sonuçlarını düzeltmeden önce günahla 
uğraşmaktır.

Dünya, Tanrı’nın ilk tasarladığı halinde değildir. 
Geçmişimizde düşüş denen büyük bir felaket 
vardı. Bu felaket, egemen Tanrı’nın özgür iradeleri 
yarattığı ve sonuçları olan gerçek seçimlere sahip 
olmalarına izin vermeyi seçtiği için mümkün oldu.

Yuvarlak bir karenin olmasının imkansız olduğu 
gibi, seçim yapamayan özgür canlıların olması 
da imkansızdır. Asıl soru, neden hak edilmemiş 
acının olduğu değil, insanın neden var olduğudur. 
İnsan, hareket etme özgürlüğüne sahip olmasaydı 
insan olmazdı. Bu özgür irade, Tanrı’nın nihai 
egemenliğini ihlal etmez. Her zaman Tanrı’nın 
isteğini yapmasalar bile, Tanrı insanların karar 

43	 	Elbette,	Tanrı’nın	acıyı	doğal	olarak	olması	gerekene	kıyasla	ne	ölçüde	hafiflettiğini	bilmediğimizi	
unutmamalıyız.

“Öyleyse insan kendi 
özgür iradesiyle 
günah işledi, 
kendi eylemlerine 
Tanrı tarafından 
izin verildi…”

-James Arminius,
Yetmiş Dokuz Gizli Tartışma
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vermelerini ister. Çocuğunu bir restorana götüren ve istediğini seçmesine izin veren 
bir ebeveyn, çocuğunun başka bir şey sipariş etmesini tercih etmiş olabilir. Ebeveynin 
isteğinin engellendiği söylenebilir mi? Hayır, çünkü ebeveyn çocuğun seçmesini istedi. 
Çocuğun seçmiş olması, ebeveyn için düzgün bir şekilde sipariş vermekten daha 
önemliydi. Tanrı kimsenin günah işlememesini ister, ancak görünüşe göre en yüksek 
değer, insanların günah işleyip işlememeyi seçmeleridir.

Tanrı’nın egemenliği hür iradeyle davranılmasından korkmayacak kadar güvenlidir. 
Aklı başında hiçbir kral, halkının kendi evlerindeki halıların rengini seçmesi yüzünden 
egemenliğinin tehdit altında olduğunu hissetmez. Daha büyük bir anlamda, Tanrı’nın 
egemenliği, yalnızca bu tür kişisel seçimlerle değil, insanın yapabileceği herhangi bir 
seçimle tehdit edilemez.

Tanrı’nın nihai amacı, herhangi bir yaratığın yapabileceği her şeye rağmen 
gerçekleştirilecektir. Nihai amacı, insan seçimlerine dayanmaz. Fakat Tanrı’nın belli 
eylemleri, insanların kasıtlı eylemlerine karşılıktır; aksi takdirde, Kutsal Yazıların sayısız 
ifadesi anlamsız olurdu. Tanrı’nın, bir yaratığın özgür iradesinin gerçekleşmesine izin 
veremeyeceğini söylemek, Tanrı’yı sınırlamaktır.

Kutsal Yazılar Tanrı'nın belirli durumlara istediği gibi müdahale ettiğini öğretir. İnsanın 
özgür iradesi, Tanrı'nın artık insanın herhangi bir eylemini durdurma yetkisine sahip 
olmadığı anlamına gelir. Bir kişinin belirli bir eylemini önlemek, o kişinin doğru ile yanlış 
arasında seçim yapma becerisini ortadan kaldırmaz. Ancak, yanlış olan tüm eylemleri 
düzenli olarak engellemek veya her yanlış eylemin sonuçlarını ortadan kaldırmak, özgür 
iradeyi yok etmek olacaktır.

Tanrı her zaman, herhangi bir seçimin sonuçlarını değiştirebilir. Fakat, bunu her zaman 
yapmak insanın seçim yapmaması demek olurdu, çünkü seçimlerinin gerçek sonuçlara 
sahip olmadıklarını bilirlerdi. Ara sıra beklenmedik bir şeyi yapmak, o seçimin bile 
önemini ortadan kaldırmaz. Özgür iradenin suistimal edilmesinin neden olduğu tüm 
acıları önlemek, Tanrı’nın yapmayacağı özgür iradeyi inkar etmek olacaktır. Tanrı; özgür 
iradeli, ahlaki yaratıkların varlığına o kadar çok değer verir ki, acı çekme olasılığına 
izin verir.

Acıyı anında hafifletmek nihai yeniden kurma planına müdahale edeceği için, Tanrı 
bir günah eylemine veya acı çekme durumuna izin verebilir. Bu anlamda, her ne kadar 
isteğine aykırı olsa da tüm günah ve acının onun isteği olduğu söylenebilir. Bu olaylar, 
Tanrı’nın egemenliğini tehdit etmez. Özgür iradenin sınırlar içinde çalışmasına izin 
verdiği yerde, iradesi içinde yer alırlar.

Bazı düşünürler, günahın özgür bir yaratığı, özgürce Tanrı’nın isteğini seçen bir insana 
dönüştürme sürecinde günahın önemli olduğunu düşünürler. Kutsal Kitap bunu 
tanımlamaz. Yaratılış’a göre, ilk insanlar mükemmeldi ve günah, daha iyisini bilmeyen 
bir yaratığın yanlış adımı değil, Tanrı’ya karşı kasıtlı bir isyandı. İlk günah, insanı 
geliştirme sürecinde başlamadı, tersine onu ahlaksızlığa sürükledi ve tüm yaratılışa 
lanet getirdi. Düşüş; bir trajedi, Tanrı’nın planı için önemsiz veya insanlık için zararlı 
olarak görülmelidir. Fakat, günah, özgür irade eylemi, ikna ve istek kararı olduğu için 
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zaman söz konusudur. Bu anlamda, dünya artık Tanrı’nın imanımız ve karakterimizi 
geliştirdiği bir yerdir. Tanrı var olan durumu, yaratılışını nihai şifaya getirmek için 
kullanır ama orijinal planında günaha yer yoktu.

Tanrı için bile birbirini dışlayan seçenekler mevcuttur. Örneğin hem yaratmayı hem 
de yaratmamayı seçemezdi. Bu nedenle, hem tüm acı durumlarına müdahale edemez, 
hem de acının günahın sonuçlarını ve kurtuluş ihtiyacını göstermesine izin veremezdi.

 » Tanrı’nın insan izni, acı çekmeyi nasıl mümkün kılacaktır?

SÖMÜRÜLEN KÖTÜLÜK OLAN ACI ÇELİŞKİSİ

Günah, Tanrı’nın beyan edilmiş isteğinin tam tersiydi. Günah; özgür yaratıkları yaratarak 
mümkün kılmış, olmasına izin vermiş ve ondan iyilik getirmek için onu kullansa bile, 
Tanrı’nın isteğine aykırıdır. Bu nedenle hem ilk günah hem de şimdi işlenen günahlar 
kötüdür.

Günümüzde, Tanrı’nın amacını kısmen acı çekmek sayesinde gerçekleştiğini fark etmek, 
bunun onun asıl isteği olmadığı gerçeğini değiştirmez. Acı çekmeyi yaratılışının bir 
parçası olarak planlamadı ama şimdi, acı çekmeyi bizi mükemmel planına geri getirmek 
için kullanır.

Acı çekmek iyi olmadığı için, ondan kaçınmaya çalışmakta haklıyızdır. Başkalarının 
acılarını hafifletmeye çalışmalıyız. Kutsal Yazılara göre, acı çekmek konusunda 
kederlenmemiz normaldir. İsa, Lazar’ı ölümden dirilteceğini bilmesine rağmen, Lazar’ın 
mezarında ağladı. Tanrı’nın acı aracılığıyla iyilik getireceğini bilsek bile, şu an acı 
yüzünden üzülürüz.

C.S. Lewis’in dediği gibi, 44 dünyanın mevcut durumunda şunları gözlemleriz:

1. Tanrı’dan gelen iyilik,
2. İsyankar yaratıklar yüzünden üretilen kötülük,
3. Tanrı’nın kötülüğü kendi kurtuluş amacı için kullanması,
4. Kısmen acıdan ve tövbe edilmiş günahtan gelen iyilik.

KUTSAL YAZILARDAKİ VAATLER

Tanrı doğru olanlara koruma, ihtiyaçlarının sağlanması ve uzun ömür vaat eder 
gibi görünür ama doğrular yine de acı çeker. Kutsal Kitap vaatlerini, deneyimlerle 
kıyasladığımızda onları nasıl anlayabiliriz?

Kutsal Kitap, doğru insanlar için bile acı çekmenin gerçek olduğunu bilir. Vaiz kitabı, 
bu hayatta adaletin boş bir umut olduğunu söyler. Vahiy kitabı, Mesih geri gelene 
kadar acı ve zulmün olacağını söyler. Eyüp kitabı, hak edilmemiş acıların doğruların 

44	 	C.S.	Lewis,	The Problem of	Pain	(Acı	Sorunu)	alıntısıdır.	(New	York:	Macmillan,	1962).
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başına gelebileceğini ve acılarının nedenini bilmeden Tanrı’ya güvenmekle yetinmeleri 
gerektiğini gösterir. Müjde kitapları, imanlıların zulmedileceğini öngörür.

Kutsal Yazıların vaatleri, doğruların acı çektiği gerçeğiyle nasıl tutarlı olabilir? Tanrı, 
Kutsal Yazılarda acıların herkesin başına geleceği gerçeğini kabul ettiğine göre, neden 
böyle vaatlerde bulundu? Bu vaatler çoğunlukla Mezmurlar’da yer alır. Fakat Mezmurlar 
aynı zamanda, acı çekme ve adaletsizlik gerçeklerini de ele alır. Tanrı’yı, kendini 
gizlemekle (Mezmurl 10:1), hizmetkarını unutmakla suçlarlar (Mezmurl13:1) ve doğrular 
ezildiği ve kötüler yüceldiği için ağıt yakarlar. (Mezmurl 12:1, 8)

Mezmurlar’ın şiirsel olması, bu vaatleri anlamak için ipucu olabilir. Mezmurlar’ın çoğu 
duadır. Yalvaran, yüreğindeki duyguları döküyordur. Genelde ifade edilen duygular, 
kişinin eylemleri ile tutarlı değildir. Örneğin, Davut şiddetle düşmanlarının yargılanması 
için dua etmiştir ama onlara merhamet etmiş ve bağışlamıştır. Aynı şekilde, Tanrı’yı 
adaletsizlik ve ihmalkarlıkla suçlayan dualar, konuşanın imanını kaybettiğinin gerçek 
bir beyanı olarak alınmaması gereken duyguların ifadeleridir. Genelde aynı Mezmur’da 
bile, konuşmacı bu tür suçlamalar yapar ama sonrasında iman beyanında bulunur. 
Mezmurlar, Tanrı’yı anladığımızda bile O’na güvenmemiz gerektiğini öğretir.

Üsluba uygun olması için vaatler içeren Mezmurlar da aynı şekilde yorumlanmalıdır. 
Bunları istisnalara izin vermeyen garantiler olarak değil, Tanrı’nın müdahale ettiğine 
dair tanıklıklar ve övgü ifadeleri olarak alınmalıdır.

Tanrı’nın koruma vaatleri, Yeni Antlaşma’da da karşımıza çıkar. 2. Timoteos 4:18’de Pavlus 
şöyle demiştir; “Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik içinde göksel egemenliğine 
ulaştıracak.” Bu ifade, Pavlus’un fiziksel zarardan korunmayı umduğu, ancak o sırada 
hapiste olduğu ve daha önce aynı bölümde imanı uğruna hayatını kaybetmeyi beklediğini 
açıkça belirttiği anlamına gelebilir. Pavlus’un kurtuluş ve korunma beklentisinin, 
fiziksel korumadan başka bir şey olduğu barizdir. Pavlus’un, imanının hayatta kalacağı 
ve ruhunun korunacağını kastettiği net bir şekilde anlaşılır. Ruhsal olarak korunma 
fiziksel olarak hayatta kalmaktan çok daha önemliydi. Böylece Pavlus, belli bir şehitlikle 
yüzleşebilir ve yine de Tanrı tarafından korunduğunu hissedebilirdi.

Benzer bir ifade, Luka 21:16-19’da yer alır:

Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve 
bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne 
var ki, başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı 
kazanacaksınız.

İsa’nın bu sözleri hem ölümü hem de korumayı öngörür. İsa, fiziksel olarak korumadan 
çok daha önemli olan bir korumadan bahseder.

İmanlı olmayan biri şiddetle acı çektiği zaman, kendisiyle ilgili önemli bir şeyin yok olacağı 
konusunda endişeli olur. Acı çekmek, ruhun ezilmesi veya parçalara bölünmesi gibi 
hissettirebilir. Bu korku, neredeyse ölüm korkusu gibidir. Tanrı imanlıya ne ölümün ne de 
acının onu yok edemeyeceğini vaat eder. Tanrı’nın krallığında sonsuz yaşamla korunur.
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13. DERS ÖDEVLERİ

1. Yazı Ödevi: Tanrı’nın hayatınızdaki acıları sevince dönüştürüp sizi 
teselli ettiği bir zamanı anlatın. Hala anlamadığınız bir acı anını anlatın.

2. Yazı Ödevi: Dünyadaki acılardan dolayı Tanrı’ya inanmadığını söyleyen 
birine nasıl cevap verirsiniz?
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GİRİŞ 

1. Korintliler 15:31’i okuyun. Elçi Pavlus, her gün öldüğünü söyleyerek ne demek 
istemiştir?

İçerik Pavlus’un her gün günaha öldüğünü söylememiştir. Her gün öldüğünü söyleyerek, 
her gün müjde uğruna hayatını riske attığını söylemiştir. 30. ayet Pavlus’un sürekli 
olarak tehlikede olduğunu söyler. Hayatını her gün, hizmetin tehlikelerine teslim etti. 

ÇARMIHI YÜKLENMEK

Hristiyanlık, gerçekliğe olan tanıklığı yüzünden ölmüş olan İsa Mesih tarafından 
kurulmuştur. Hristiyan topluluğu başlangıçtan beri gerçeğin düşmanlarıyla çatışma 
içindedir. Bazen bu çatışma şiddetli zulme neden olmuştur. İsa kendisini izlemenin, 
O’nunla birlikte çarmıhını yüklenmek olduğunu söylemiştir (Matta 16:24). Eğer dünyanın 
önünde O’ndan utanırsak, O’nun da bizden utanacağını söylemiştir (Markos 8:38). 
Dünyanın imanlılardan, kendisinden nefret ettiği gibi nefret ettiğini söylemiştir (Yuhanna 
15:18).

İsa öğrencilerine zulmü beklemelerini söylemiştir. (Matta 10:19, 23, Matta 24:9)

Hristiyanlar ve dünya arasındaki kaçınılmaz çatışma yüzünden elçi Pavlus şöyle demiştir; 
“Mesih İsa›ya ait olup Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi zulüm 
görecek.” (2. Timoteos 3:12)

Elçi Petrus imanlıların, sanki garip bir şeymiş gibi zulme şaşırmamaları gerektiğini 
söyledi. (1. Petrus 4:12)

Elçi Yuhanna, dünya onlardan nefret ettiği için imanlıların şaşırmamaları gerektiğini 
söyledi. (1. Yuhanna 3:13)

Pavlus, müjde için çektiği acının Mesih’in çektiği acının bir devamı olduğunu düşündü 
(Koloseliler 1:24). Mesih kurtuluş sağlamak için acı çekti ve öldü. Pavlus, günahkarların 
iman edip kurtulabilmeleri için müjdeyi taşıdı ve acı çekti.
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TARİHE BİR BAKIŞ

Hristiyanlara ilk zulmedenler Yahudilerdi, özellikle de Hristiyan Yahudilere zulmettiler. 
(7, Elçilerin İşleri 8:13)

Kilisenin ilk nesillerinde, çeşitli ülkelerdeki Yahudi olmayan imanlılar, yerel tanrılara 
tapmadıkları için arkadaşları, aileleri ve yerel yönetimler tarafından zulme maruz 
kaldılar.

M.S. 250’de Roma İmparatoru Decius, Roma tanrılarına ve imparatora tapınmayan 
herkesin öldürülmesini emretti. Roma zulmü her zaman tüm imparatorluk boyunca 
değil, 313 yılına kadar, çeşitli yerlerde ve zamanlarda meydana geldi. Hristiyanlar; 
hapis, mal kaybı, sürgün ve bazen ölümle cezalandırıldılar. 

Kilisede yüzyıllar boyunca, Hristiyanlar birçok yerde acı çekti. Bazen öbür dinlerin 
ibadetine katılmadıkları için Hristiyanlar zulüm gördüler. Başka zamanlarda, devlet 
mutlak sadakat emretti ve hiçbir dini kabul etmedi.

Modern zamanlarda zulüm ve şehitlik artmıştır. Şehitlik istatistikleri zordur çünkü 
savaş ve diğer şiddet türleri her zaman şehitlik olarak tanımlanamaz. Tahminler yılda 
10.000 ila 150.000 şehit arasında değişmektedir. Bazı bilginler, herhangi bir mezhepten 
sözde Hristiyanlar da dahil olmak üzere, tarih boyunca imanları uğruna toplam 70 
milyon Hristiyan’ın öldüğünü tahmin ederler. 45 Çoğu devlet baskısı yüzünden ölmüştür; 
milyonlarcası özellikle İslam olmak üzere, diğer dinlerden zulüm görerek ölmüştür. 
Milyonlarcası Roma Katolik Kilisesi ve Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından öldürülmüştür.

NİHAİ TANIK

Şehit kelimesinin Grekçesi olan martyr kelimesi, tam anlamıyla tanık demektir. Zamanla 
kilise, nihai tanıklık eyleminin iman uğruna ölmek olduğuna inanmaya başlamıştır, bu 
nedenle zulümde ölenlere, diğer tanıkların olmadığı şekilde şehit denilmiştir.

Şehitler, ilk kilisenin kahramanları olarak görüldüler. Polikarp’ın ölümünü açıklayan 
yazar şöyle demiştir, “Mesih’i asla terk edemeyiz... ve bir başkasına asla ibadet edemeyiz... 
ama şehitleri Rab’bin öğrencileri ve benzerleri olarak severiz.”

Sprianus (M.S. 200-258) şöyle demiştir, “Şehit olarak ölmekten, cellatların önünde ölümün 
kendisinde İsa’yı itiraf etmekten daha büyük bir bereket yoktur. Sprianus’un kendisi 
de şehit olmuştur. 

Bazen bir imanlı, Tanrı’nın kendisini şehit olması için seçtiğini önceden anlamıştır. 
Genelde bu vahiy bir dönüşüm, içsel huzur ve ruhsal yücelik anıdır. Psikopos Latimer 

45	 Todd	M.	Johnson,	“Christian	Martyrdom:	A	Global	Demographic	Assessment,”	“Hristiyan	Şehitliği:	Küresel	
Bir	Demografik	Değerlendirme,”	2012.	Bakmak	için;		https://archive.gordonconwell.edu/ockenga/research/
documents/TheDemographicsofChristianMartyrdom.pdf	June	24,	2020.
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ve Ridley, müjdeyi paylaştıkları için 1555’te İngiltere’de yakılarak öldürülmüşlerdir. 
Duruşmaları için beklerken, imanlarından vazgeçen insanları duydukça kederleniyorlardı. 
Bir kişinin imanından dolayı infaz edildiğini 
duyduklarında, bu olayı müjde için bir zafer 
olarak kabul ettiler. Bir tarih yazarı, 
Latimer’in ölmeden önce şöyle dediğini 
yazmıştır; “Neşeli olun Ridley efendi ve erkek 
olun, çünkü bugün Tanrı’nın lütfuyla 
İngiltere’de asla sönmeyecek bir mum 
yakacağız.” 46

Kutsal Kitap bize, İstefanos’un duruşmasında 
meleğe benzer bir yüzü olduğunu söyler 
(Elçilerin İşleri 6:15). Tarih boyunca 
işkenceye o kadar cesaret ve sevinçle 
maruz kalan sayısız insan vakası vardı ki, 
gözleyenler iman etti. Mesih için acı çeken 
bazı insanlar, işkence sırasında Tanrı’nın 
varlığını çok fazla hissettiklerini ve bunun 
sona erdiğini görmek konusunda isteksiz 
olduklarını söylemişlerdir.

Acı çeken birçok imanlı, Mesih ve Kutsal 
Ruh’un varlığı hakkında rüyalar, görümler 
ve deneyimlerden bahsetmişlerdir.

Hristiyanlığı savunan yazılar yazan ve 
sonunda şehit olarak ölen Iustinus (M.S. 
100-165), şehide tanıklığın etkinliği hakkında 
şunları söylemiştir: “Şimdi, tüm dünyada 
İsa’ya iman etmiş olan bizleri hiç kimsenin 
korkutamayacağı veya boyun eğdiremeyeceği 
açıktır. Başımız kesilmiş, çarmıha gerilmiş, 
zincirlere vurulmuş, vahşi hayvanlara ve 
ateşe atılıp diğer her türlü işkenceye uğramış 
olsak da tanıklığımızdan vazgeçmeyiz. Ancak 
bu tür şeyler ne kadar çok olursa, diğerleri 
ve daha fazla sayıda kişi sadık olur ve İsa’nın 
adıyla Tanrı’ya tapınırlar.” 47

Tertullianus (M.S. yaklaşık 150-230) şöyle 
demiştir; “Sizin tarafınızdan ne kadar çok 
katledilirsek, sayı olarak o kadar büyürüz; 

46	 	John	Foxe,	Foxe’s	Book	of	Martyrs,	Foxe’un	Şehitler	Kitabı	(1883	versiyonu)
47	 	Iustinus,	Dialogue	with	Trypho,	Trypho	ile	Diyalog,	Bölüm	110

“Başlangıçtan itibaren ilk 
kiliseye önce Yahudiler, 
sonra Grekler, sonra 
Romalılar, sonra da 
barbar sürüler tarafından 
zulmedilmiştir. 
Modern dönemde 
çeşitli geleneklerden 
Hristiyanlar; Ermeni 
Hristiyanlar Türkler, 
Ortodoks Hristiyanlar 
Stalincisiler, müjdeciler 
Castro, Katolikler Pol 
Pot soykırımı ve hem 
Yahudiler hem de 
Hristiyanlar Naziler 
tarafından zulüm 
görmeye devam etmiştir. 
Ne yazık ki, liste uzayıp 
gider ve Etiyopya, 
Mozambik, Güney 
Afrika, Kuzey Kore, İran, 
Nepal ve Burma’daki 
Hristiyan azınlıklar 
arasında sonu olmayan 
bir şekilde devam 
ediyor gibi görünür.” 

-Thomas Oden, 
Ruh’ta Yaşam
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Hristiyanların kanı tohumdur.” 48 Bu ifade genelde şöyle alıntılanır, “Şehitlerin kanı, 
kilisenin tohumudur.” 

 » Zulüm her zaman kilisenin büyümesine yardım mı eder, yoksa müjdenin 
yayılmasına engel mi olur? 

Cizye, tarih boyunca birçok Müslüman milletin kendi milletlerinde Müslüman olmayan 
insanlardan topladığı bir vergidir. Vergi fikri Kuran’dan gelir. Vergi, Müslüman olmayan 
insanların aslında ulusa ait olmadıkları ve orada yaşama ayrıcalığı için ödeme yapmak 
zorunda oldukları anlamına geliyordu.

 » Sizce Cizye’nin müjdecilik üzerinde nasıl bir etkisi olurdu?

Yüzyıllar boyunca Mısır’daki İskenderiye, Doğu Hristiyanlığının entelektüel merkeziydi. 
Hristiyan gerçeğinin en eski antik savunucularından biri olan Athanasios’un şehriydi.

M.S. 639 yılında, Mekke’den gelen bir Müslüman ordusu, Kuzey Afrika’yı ele geçirmiştir. 
Daha sonra Mısır’da Kahire şehrini kurmuşlardır. Hristiyanların yüksek vergi ödemeleri 
gerekti ve hükümette görev alamıyorlardı, ancak öldürülmediler. Birkaç nesil içinde, 
Mısır’daki Hristiyanların yüzdesi azaldı.

 » Bu tarih, bize zulmün olası olumsuz etkileri hakkında ne söyler?

 » Zulüm, daha fazla din değiştirmenin gerçekleşmesine neden olmanın yanı sıra, 
kiliseye başka bir şekilde yarar sağlar mı?

Eski kilise babalarının çoğu, zulmün kiliseyi arındırma etkisi olduğunu yazmıştır. Kilise 
üyeliği, toplumda maddi faydalar ve statü getirdiğinde, bir kişi kiliseye katılmak için 
yanlış motivasyonlara sahip olabilir. Kilise zulüm gördüğünde, insanlar ruhsal öncelikleri 
nedeniyle katılırlar.

Marvin Newell, şehitliğin diğer imanlılar üzerindeki etkisi hakkında şu gözlemleri 
yapmıştır; “Bu [şehitlik] çoğu kişinin duraklamasına ve [İsa’nın] öğrenciliğin aşırı 
maliyetini yeniden düşünmesine neden oluyor. Birçoğunu, kendilerinin Mesih’e ve 
inandıklarına en yüksek bağlılık standardına ulaşıp ulaşmadıklarını sorgulamaya zorlar. 
Yine de başkalarını bencil planlardan ve hırslardan vazgeçmeye ve zor yerlerde Mesih’e 
hizmet etmek için motive eder. Kilise için, faaliyetlerinin anlamlı ve sonsuzluk ışığında 
gerçekten önemli olup olmadığını ve değerini ölçmek için bir temel oluşturur.” 49

ŞEHİTLİK ETİĞİ

 » Kendisini bilinçli bir şekilde şehit olarak öldürmeye çalışan biri hakkında ne 
düşünürdünüz? Neden?

48	 Tertullian,	Apologeticus,	Bölüm	50
49	 Marvin	Newell,	The	Missionary	Martyr:	What	We	Learn	from	Those	Who	Gave	Their	Lives	for	the	Cause	

of	Christ.”	“Misyoner	Şehit:	Mesih’in	Uğruna	Hayatlarını	Verenlerden	Öğrendiklerimiz.”	Bakmak	için	https://
missionexus.org/the-missionary-martyr-what-we-learn/#myaccount	June	24,	2020.
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Kilise şehitlere hayrandı. Bazı insanlar şehit olmak istemişler ve kendilerini kasten 
öldürtmeye çalışmışlardır. Kilise, bir kişinin şehit olmayı istemesini onaylamaz. Eğer 
bir kişi Tanrı tarafından şehit olarak seçilmemişse, imanını korumak için Tanrı’dan 
gelen güce sahip olmayabilir. 50 Ayrıca, zulmedenleri kendisini öldürmeye kışkırtan bir 
kişi, başkalarını tehlikeye atmış olurdu.  

İsa öğrencilerine şöyle dedi; “Bir kentte size 
zulmettikleri zaman ötekine kaçın” (Matta 
10:23). Bu buyruk bize zulümden kaçınmanın 
doğru olduğunu söyler.

Kilise, şehitliğin Mesih’in ölümüne benzer 
olması gerektiğine inanıyordu. Bir Hristiyan 
kendini öldürtmeye çalışmamalı, başkaları 
tarafından ihanete uğramalıdır. Şehidin acı 
sırasındaki davranışı Rab’binki gibi olacaktı. 
Ayrıca, zulmün nedeni doğru olmalıdır. 
“Bir kişiyi şehit yapan acı değil, sebebidir” 
(Augustine). Şehit olma sebebi, bir Hristiyan’ın 
tanıklığı veya düşüncelerinden kaynaklanır.

ESKATOLOJİ İÇERİĞİ

Sınıf liderine not: Gruptan zulüm hakkında 
Yeni Antlaşma Kutsal Yazılarından örnekler 
vermelerini isteyin. Örnekleri, eğer varsa bir 
yazı tahtası üzerinde listeleyin. Birçoğunu 
listeledikten sonra, aşağıdakileri öğretin.

Yeni Antlaşma, zulüm gerçeğini bilen imanlılara yazılmıştı. Zulümle ilgili birçok referans, 
Hristiyanların zulüm gördüklerini ve gelecekte başlarına gelebileceğini bildiklerini 
gösterir.

Elçilerin İşleri kitabı birçok zulüm olayını anlatır. İstefanos taşlanmıştı ve zulüm 
imanlıları Yeruşalim’den kaçırmıştı. Pavlus iman etmeden önce, zulmedenlerdendi. 

Elçi Pavlus mektuplarında, bazen Rab için bir mahkum olduğundan bahsetmiştir (Efesliler 
3:1, Efesliler 4:1, 2. Timoteos 1:8), , “Efes’te canavarlarla dövüştüğünü” (1. Korintliler 
15:32) ve sürekli olarak hayatını tehlikeye attığını (1. Korintliler 15:31) söylemiştir. 
Timoteos, hapiste zaman geçirmiştir. (İbraniler 13:23)

Elçi Petrus okurlarına, asla suç işlemediklerinden emin olmalarını, ancak doğruluk 
uğruna acı çektiklerinde sevinmelerini söyledi. (1. Petrus 3:14)

İbraniler yazarı okurlarına, hapsedilmiş olanları anımsamalarını söyledi. (İbraniler 13:3)

50	 	Polycarp’ın	ölümüyle	ilgili	yazıdan	Frigya’lı	Quintus	olayına	bakın.

Zalimleri Bağışlama

“Bunu yapana 
kızmıyorum. Ona ‘Tanrı 
seni bağışlasın, biz 
de seni bağışladık’ 
diyorum. ‘İnan bana, 
biz seni affediyoruz.”
Bu sözler, Naseem 
Faheem’in dul eşi 
tarafından, kocası 
Palmiye Pazarı 
günü, St. Mark 
Katedrali’nin dışında 
bir terörist bombasıyla 
öldürüldükten sonra 
söylendi. (9 Nisan 2017)
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 » Beraber 1. Korintliler 1:8-10’a bakın. 

Elçiler, öldüreceklerini düşündüler ama hayatlarını zaten Tanrı’ya teslim etmişlerdi ve 
onları nihayetinde ölümden dirilteceğini biliyorlardı.

Yeni Antlaşma zamanlarında imanlıların, başka yerlerdeki imanlılara sıklıkla 
zulmedildiğini gördüklerini veya işittiklerini tahmin edebiliriz. Hristiyan olmak, zulüm 
olasılığı (ve bazen kesinlik olarak) ile yaşamaktı.

Hristiyanlar İsa’nın dönüşünü bekleseler de onlara bu olaydan önce zulmü beklemeleri 
söylendi. Kutsal Yazıların peygamberlik ayetleri, imanlılara sürekli olarak son günlerde 
zulmün gerçekten olacağını hatırlattı (Matta 10:17Matta 24:9, Luka 12:11-12, Vahiy 
6:9-11, Vahiy 12:17, Vahiy 13:15). Eskatolojinin bir amacı, halkının zulme uğradığı bir 
dünyada Tanrı’nın egemenliğini açıklamak, böylece planı gerçekleşene dek O’na olan 
imanı korumaktır.

14. DERS ÖDEVLERİ 

1. Yazı Ödevi: Kutsal Kitap, zulüm gördüğümüzde sevinmemizi söyler 
(Matta 5:12), fakat sessiz ve sakin hayatlar yaşamak için dua etmemiz 
gerekir (1. Timoteos 2:2). Bu bariz zıtlığı, bu dersin prensipleri ile nasıl 
açıklarsınız? 

2. Yazı Ödevi: Zulüm kiliseye nasıl hem yardımcı hem de engel olur?

3. Bölüm Çalışması: 2. Korintliler 4:8-18’i çalışın. Elçiler, İsa’nın 
örneğini takip ederek zulümlere katlandılar. İçsel güç ve yenilenmeyi 
deneyimledikleri için dayanabildiler. Ruhsal yaşama sahip oldukları ve 
ileriye, sonsuz yüceliğe bakabildikleri için dayanabildiler. Bu bölümün 
bir özetini yazın. 
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15. DERS

YENİ BİR DÜNYA 

YENİ BİR DÜNYA ÖNGÖRÜSÜ

Kutsal Kitap bize, Tanrı’nın şu anki dünyadan çok farklı olan yeni bir dünya planı 
olduğunu söyler.

Elçi Yuhanna, şimdiki dünyadan sonra var olacak, gelecekteki yeni bir dünyayı görmüştür. 
Artık deniz yoktur, bu da dünyanın tasarımı hakkında büyük değişiklikler olduğunu ima 
eder. (Vahiy 21:1)

Elçi Petrus, şimdiki dünyanın tamamen yanıp yok olacağını söylemiştir. Hristiyanların 
yeni bir dünyayı beklediklerini söylemiştir. (2. Petrus 3:10-13) 

İbraniler’in yazarı; dünyanın eski olacağını, mahvolacağını ve değişeceğini söylemiştir 
(İbraniler 1:10-12). Dünyanın sarsılacağını ve Tanrı tarafından yerinden edileceğini, 
böylece sadece sonsuz şeylerin kalacağını söylemiştir. Sonsuz bir krallığı beklediğimizi 
söylemiştir (İbraniler 12:26-28). Elçi Petrus, her şeyin yenileceği zamandan bahsetmiştir 
(Elçilerin İşleri 3:21).

Bu Kutsal Yazılar bize, Hristiyanların dünyada kalıcı olmayan şeylere tutunmamaları 
gerektiğini söylemiştir. Sonsuz değerler uğruna çabalamamız gerekir. Ailelerimiz ve 
arkadaşlarımız kurtulabilir ve bizimle sonsuzluğu paylaşabilirler. Maddi varlıklarımız 
yok olacaktır. 

 » Bir öğrenciden İbraniler 12:25-29’u okumasını isteyin. Elçi, eskatoloji temelinde 
Hristiyan yaşamı hakkında ne demiştir?

MEVCUT DÜNYANIN KUSURLARI

Tanrı neden dünyayı tamamen değiştirmek zorundadır? Çünkü şimdiki dünya, Tanrı’nın 
gelecekteki mükemmel planına uymamaktadır. 

Dünya, ilk insan günahları işlendiğinden beri, günah lanetinin altındadır (Yaratılış 3:17-
19). Lanet yüzünden toprak iyi şeyleri daha az, diken gibi şeyleri ise daha çok üretir. 
Yaşayan canlılar birbirleriyle çatışma içindedir ve başkalarını öldürüp yiyerek hayatta 
kalırlar. Yaşayan canlılar fiziksel bozulma, acı ve ölüm yaşarlar.

Dünya, bin yıllık lanetin sonuçlarını gösterir. Tanrı’nın yaratmış olduğu birçok hayvan 
türü yok olmuştur. Dünya, dünyayı yönetme işini tam olarak beceremeyen günahlı 
insanlar tarafından suiistimal edilmiş ve bakımsız hale getirilmiştir. (Yaratılış 1:28) 
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Dünya çapındaki tufandan beri (Yaratılış 7:11-24), dünyanın %71’i sularla kaplanmıştır. 
Dünyanın geniş alanları çöller, kayalık araziler veya buzlarla kaplıdır. Bu, dünya 
yüzeyinin küçük bir yüzdesinin insanlar için yararlı ve yaşanabilir olduğu anlamına gelir.

Mevcut dünya asıl amacından çok uzakta olduğu için Tanrı yeni bir dünya yaratacaktır.

 » Grup beraber Romalılar 8:17-23’e baksın.

Tüm yaratılış günah lanetinin altında inler. Hristiyanlar, hala lanet yüzünden acı çeken 
fiziksel bedenlere sahiplerdir. Günahın etkilerinden tamamen kurtulacağımız zamanı 
bekleriz. Daha sonra yaşayacağımız yücelik için şimdi Mesih uğruna acı çekmeye 
razıyızdır. Pavlus’un vurguladığı nokta, Hristiyanların yenilenmiş bir yaratılış ve sonsuz 
görkem vaadi nedeniyle dayanmalarıydı.

ORİJİNAL DÜNYA 

Kutsal Kitap bize, dünya çapındaki tufandan önce yağmur olmadığını söyler (Yaratılış 
2:5-6). Dünya farklı bir şekilde sulanırdı.

Dört nehre ayrılan büyük bir ırmak vardı. Bu, nehirlerin birbiriyle birleşip büyüdüğü 
ve sonrasında denize aktığı yer mevcut dünyadan farklıdır. Görünüşe göre, nehirler 
başlangıçta bir yeraltı kaynağı tarafından sağlanırdı.

Görünüşe göre, dünya ilk yaratıldığında, gökyüzünde, belki de buhar şeklinde büyük 
miktarda su vardı (Yaratılış 1:7-8), Birçok Hristiyan bilgin, bu buharın dünya çapında stabil 
bir iklime neden olabileceğine ve tüm dünyayı yaşanabilir ve üretken hale getirdiğine 
inanıyor.

Nuh’un tufanı sırasında, kırk gün boyunca şiddetli bir şekilde yağmur yağdı, ki bu 
mevcut dünyada mümkün değildir. Tufan sırasındaki bu yağmur, gök kubbe sayesinde 
mümkündü. Su aynı zamanda yerin altından gelirdi (Yaratılış 7:11-12). Tufandan sonra, 
gök kubbe yok oldu ve dünya yüzeyinin neredeyse 3/4’ü sularla kaplandı.

Okyanuslardan gelen büyük miktardaki buharlaşma, bugün sahip olduğumuz yağmurun 
ve nehirlerin akışını mümkün kılar. Tufandan önce bugünkü gibi denizler ve okyanuslar 
olmayabilirdi ve şimdiki su döngüsü de var olmazdı. Yeni dünyada denizin olmayacağı 
gerçeği (Vahiy 21:1), başka bir büyük değişimin olacağını ima eder.

Yaratılıştan sonraki ilk yüzyıllarda insanlar yüzlerce yıl yaşadılar (Yaratılış 11:10-32). 
Rakamlar, özellikle tufandan sonra azaldı. Dünyanın değişen koşulları ve lanetin zamanla 
biriken etkileri insan ömrünü kısalttı.

Tanrı’nın yeni dünyayı tıpkı ilk yarattığı dünya gibi yapacağını varsaymamalıyız. Bununla 
birlikte, ilk yarattığı dünya Tanrı’nın tasarımının şu anda gördüğümüz dünyadan çok 
farklı olduğunu anlamamıza yardımcı olur. İlk yaratılan dünya ile şimdiki dünya 
arasındaki zıtlık bize günahın etkilerini gösterir.
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HAYRET VERİCİ DÜŞÜNCE

Dünya yüzeyinin ¼’ünden daha azı insanlar için yaşanabilir haldedir ve 
bu bölgenin çoğunda yaşam zordur. Yeni dünya tamamen yaşanabilir 
ve insanlar için olacaksa bu, arazi alanının dört ile çarpılması demektir. 
Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Asya kıtalarının ve 
diğer tüm toprakların dörtle çarpıldığını hayal edin!

YENİ DÜNYA VE SONSUZ YAŞAM 

Yeni dünyadaki yaşamı nasıl tanımlayabiliriz? Kutsal Kitap; milenyum (bin yıl) ve İsa’nın 
dünyadaki hükümdarlık dönemi (milenyumla ilgili derse bkz.) ile ilgili açıklamalar 
verir. Bilginler, bu detayların yorumları konusunda hemfikir değillerdir ve milenyum 
açıklamasının aynı zamanda yeni dünya açıklaması olup olmadığını bilemeyiz.

Tanrı evren için yeni bir yapı tasarlayacak. Örneğin, şu 
an dünya güneşin etrafında döner. Eğer güneş olduğu 
gibi devam ederse, nihayetinde tükenecek ve dünyanın 
dönebilmesi için bir merkez sağlamayacak. Yeni 
gökyüzü ve yeryüzü aşınmayacak. Böylece, Tanrı’nın 
henüz anlayamadığımız yeni bir tasarısı vardır.

Vahiy 21:27 – 22:5, Tanrı’nın yanından yeryüzüne 
inen bir şehri tanımlar. Tanrı’nın yüceliği tarafından 
aydınlanmaktadır. Bölüm bize ölçüler verir ve 
duvarlar ile kapıları tanımlar. Bilginler detayların 
gerçek anlamda mı yoksa mecazi olarak mı 
algılanması gerektiği konusunda anlaşamazlar. En 
önemli gerçeğin, Tanrı’nın huzurunda yaşayacağımız 
ev olacağını biliyoruz (21:22, 22:3-4). Mücevherlerin 
açıklamaları sayesinde güzellik dolu bir yer olduğunu 
biliyoruz. Oradaki insanların hiçbir zaman kapıları 
kapatmalarına gerek olmadığından, güvenli olduğunu 
biliyoruz (21:25). Hiçbir günahın şehre girmediğini 
biliyoruz (21.27). 

Günahın laneti tamamen sona erecektir. Artık ölüm, keder, ağlama veya acı olmayacaktır 
(21:4).

Yaşamla ilgili tüm fikirlerimiz, bildiğimiz dünyadaki doğal yaşama dayanmaktadır. Hiçbir 
zaman günahın yokluğu ve sonuçları olmadan yaşamadık. Hiçbir zaman acı olmadan 

“Dünya 
yenilendikten 
sonra geriye 
kalan her şey 
sonsuza kadar 
kalacak, nesil ve 
yozlaşma ortadan 
kalkacak.”

-Thomas Aquinas,
Summa Theologica
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yaşamadık. Biz sonsuzluğu Tanrı’nın planladığı gibi hayal edemeyiz ve O bize pek çok 
detayı açıklamamıştır.

Sonsuza kadar neyle uğraşacağız? Her ne ise, yaratılış amacımız budur. Yeryüzündeki 
insanlık tarihinin yüzyılları, Tanrı’nın nihai planına hazırlıktı ve günah, Tanrı’nın 
planının kesintiye uğramasına neden oldu. Tanrı, sonsuzluk hakkında çok fazla açıklama 
yapmayı seçmedi. Tanrı’ya tapınmanın, amacımızın merkezinde olduğunu biliyoruz.

Kutsallar Mesih’le beraber hükmedecekler (2. Timoteos 2:12). Hükmetmenin tam olarak 
nasıl olacağını bilmiyoruz. Kutsal Kitap aynı zamanda, meleklerin üzerinde de hükmümüz 
olacağını söyler (1. Korintliler 6:2-3).

Elçi Pavlus 2. Korintliler 4:17-18’de, dünyasal koşulları sonsuz koşullarla karşılaştırmıştır. 
Dünyaya odaklanan insanlar, gördükleri ve hissettikleri şeylerin ruhsal ve sonsuz 
şeylerden daha gerçek olduğunu düşünürler. Pavlus, gördüğümüz şeylerin geçip 
gideceğini vurgulamıştır. Hatta acımıza “hafif” demiş ve “zaferin ağırlığından” 
bahsetmiştir.

Tanrı’nın huzurunda var olmanın 
nasıl olacağını hayal edemeyiz. Musa, 
Tanrı’yı   görmek istediğinde Tanrı, bir 
insanın Tanrı’yı doğrudan görmekten 
sağ çıkamayacağını söyledi (Mısır’dan 
Çıkış 33:20). Ölümlü insan bedeni, 
cennetin yüceliğini deneyimlemek için 
çok zayıftır. Pavlus, ölümlü bedenin 
cennet deneyimi için değiştirileceğini 
söylemiştir (1. Korintliler 15:50-51). 
Cennetin güzellikleri ve zevklerini 
hayal edemeyiz çünkü bunlar şu anki 
bedenlerimizin deneyimleyebileceğinin 
ötesindedir. Tanrı’nın huzurunda 
sevinç ve mutluluk vardır. (Mezmur 
16:11)

Romantik sevginin çikolata ya da dondurma gibi olmadığı için ilginç olmadığını 
düşünen bir çocuk hayal edin. Deneyiminin ötesinde olan bir şeyi, özellikle de onu 
deneyimlemekten aciz olduğu için hayal edemez. Günahta ısrar etmek, Tanrı'nın daha 
iyi bir şey sunduğunu hayal edemediğimiz için dünyasal bir şeye tutunmak gibi korkunç 
bir hatadır. 

Tanrı’nın benzerliğinde yaratılan, kurtarılan kişi sonsuza dek yaşayacaktır. Zaman 
sınırlaması olmadan yaşamaya alışkın değiliz. İmparatorluklar çöker ve yıkılır ama bir 
ruh asla ölmez. Tanrı onları yenilemedikçe, yıldızlar bile eninde sonunda tükenecek 
ve yok olacaklardır, ancak bir ruh asla sona ermez. İsa, tüm dünyayı kazanıp ruhunu 
kaybetmenin aptalca bir seçim olacağını söylemiştir. (Markos 8:36)

“Eğer biri dünyanın 
yaratıldığına ve tüm 
karmaşıklığıyla var 
olduğuna inanırsa, dirilişin 
de tüm karmaşıklığıyla 
gerçekleşebileceğine 
inanılabilir.”

-Thomas Oden, 
Ruh’ta Yaşam
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Tanrı’nın kitabının sonlarına doğru bir davet vardır (Vahiy 22:17). Herkes yaşam suyunu 
alabilir. Tanrı her insana sonsuz krallığının bir parçası olma fırsatını sunar.

 » Grup beraber Elçilerin İşleri 2:14-21’e baksın.

Petrus, Pentikost’un Yoel’in peygamberliğinin bir gerçekleşmesi olduğunu söyledi, ancak 
o gün tüm detaylar gerçekleşmedi. Kutsal Ruh öğrencileri doldurdu, ancak güneşin 
kararması ve diğer göksel belirtiler olmadı. Pentikost, göksel belirtiler ve Rab’bin günü 
ile sona erecek olan dönemi başlattı.

Kutsal Ruh’un kilise aracılığıyla etkinliği dünyayı değiştirecekti. Petrus’un vurguladığı 
nokta, Pentikost’ta olduğu gibi, Ruh’un işinin son günlerde beklenmesi gerektiğiydi.

Eğer son günleri yaşarsak, zulüm ve zorluklarla karşılaşmayı bekleyebiliriz. Fakat 
Tanrı’nın son günlerde, Ruh’u aracılığıyla büyük işler yapacağını vadetmiş olduğunu 
unutmamalıyız.
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TAVSİYE EDİLEN 
KAYNAKLAR

Aşağıdaki kitapların her biri, eskatolojinin belirli bir konumu için güçlü birer örnektir.

Pentikost, Dwight. Things to Come: A Study in Biblical Eschatology. Gelecek Olanlar: Kutsal 
Kitap Eskatolojisi Çalışması. Grand Rapids: Zondervan Academic, 1965.

Bu kitap, sıkıntı öncesi göğe yükseliş ve milenyum öncesi ile ilgili çok kapsamlı bir 
dispansasyonalist bir sunumdur.

Reasoner, Vic. The Hope of the Gospel. Müjde Umudu. Nicholasville: Fundamental Wesleyan 
Publishers, 1999.

Bu kitap, Wesleyan bakış açısından, çok kapsamlı bir amilenyalizm sunumudur.

Rosenthal, Marvin. The Pre-Wrath Rapture of the Church. Kilisenin Gazap Öncesi Göğe 
Yükselişi. Nashville: Thomas Nelson, 1990

Bu kitap, sıkıntı sonrası göğe yükseliş görüşüne çok benzer bir görüş sunmasının yanı 
sıra göğe yükseliş zamanıyla ilgili düşüncelere karşı da bir görüş sunar.

Ladd, George Eldon. The Blessed Hope: A Biblical Study of the Second Advent and the 
Rapture. Bereketli Umut: İkinci Geliş ve Göğe Yükseliş ile İlgili Kutsal Kitap Çalışması. 
Grand Rapids: Eerdmans, 1990.

Bu kitap sıkıntı öncesi göğe yükseliş öğretisinin kaynaklarının çalışmasıdır ve sıkıntı 
sonrası göğe yükselişe karşı bir görüş sunar. 
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ÖDEV KAYITLARI
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Armagedon, 80, 99

Amilenyalizm, 88

Aydınlanma, 113

C

Cennet, 82

D

Diriliş, bedensel, 32, 103

E

Eskatoloji, 7

G

Göğe alınma, 103, 110, 12. Ders

İ
İkinci Geliş, 112

İnsan Oğlu, 70

İzlemek, 33, 109-110

İlk kilise yazıları, 85–86, 105–
106, 115, 128–129

İsa’nın dönüşü, 32, 42, 81

K

Kıyamet, 112

M

Mesih Karşıtı, 58, 99

Muafiyet, 89

Milenyum, 81, 10. Ders

P

Postmilenyalizm, 87

Premilenyalizm, 88

Preterist görüşü, 44, 66

R

Rab’bin Günü, 26

S

Sonsuz krallık, 36, 48

Sıkıntı, 40, 11. Ders

Sıkıntı, büyük, 95, 11. Ders

Sıkıntı öncesi göğe alınma 
görüşü, 106, 110, 114

Sıkıntı sonrası göğe 
alınma görüşü, 111

Sıkıntı ortası göğe alınma 
görüşü, 111, 114

Ş
Şehit, 128

T

Teoloji antlaşması, 90

Teodise, 117

Y

Yanlış peygamberlikler, 9, 16

Yargı, 35, 80, 82

Yanlış mesihler, 41, 58



SHEPHERDS GLOBAL 
CLASSROOM KURS 

AÇIKLAMALARI

ÖĞRETİ TEMELLERİ KURSU

Hristiyan İnanışları
Bu; Kutsal Kitap, Tanrı, insan, günah, Mesih, kurtuluş, Kutsal Ruh, Kilise ve son şeyler 
hakkındaki Hristiyan öğretilerini tanımlayan sistematik bir teoloji kursudur.

Romalılar
Bu ders, kilisede tartışmalı olan çeşitli konuları tartışarak, Romalılar kitabında açıklandığı 
gibi kurtuluş teolojisini ve vazifeleri (misyonları) öğretir. 

Eskatoloji
Bu kurs, Daniel ve Vahiy kitaplarını peygamberler kitaplarının diğer bölümleriyle birlikte 
öğretir ve Mesih’in dönüşü, nihai yargı ve Tanrı’nın ebedi krallığı gibi temel öğretileri 
vurgular. 

Kutsal Yaşam Öğretisi ve Uygulaması
Bu kurs, Tanrı’nın bir Hristiyan’dan beklediği ve yetkili kıldığı kutsal yaşamın İncil›deki 
bir tanımını verir.

Kilise Öğretisi ve Uygulaması
Bu kurs, Tanrı’nın kilise için belirlediği tasarıyı ve planı ve kilise üyeliği, vaftiz, cemaat, 
ondalık ve manevi liderlik gibi İncil›deki konuları açıklar. 

KUTSAL KİTAP ARAŞTIRMA KURSLARI

Eski Antlaşma’yı Keşfetmek
Bu ders Eski Ahit’in 39 kitabının temel içeriğini ve öğretilerini öğretir 

Yeni Antlaşma’yı Keşfetmek
Bu ders Yeni Ahit’in 27 kitabının temel içeriğini ve öğretilerini öğretir. 



Kutsal Kitabı Yorumlama İlkeleri
Bu kurs, yaşamımızı ve Tanrı ile ilişkimizi yönetmek için Kutsal Kitabı doğru 
yorumlamanın ilke ve yöntemlerini öğretir. 

MÜJDECILIK VE ÖĞRENCI YETIŞTIRME KURSLARI 

İnanç Savunmasına Giriş (Apologetics)
Bu ders Hristiyan dünya görüşünün bilimsel, tarihsel ve felsefi temellerini ve Hristiyan 
inancının akıl ve gerçeklikle nasıl tutarlı olduğunu gösterir. 

Dünya Dinleri ve Tarikatları
Bu kurs, müjdeci inananlara on sekiz farklı dini grubun öğretilerini ve onlara uygun 
nasıl tepki verilebileceği hakkında bir anlayış kazandırır. 

Kutsal Kitaba göre Müjdeleme ve Öğrenci Yetiştirme
Bu kurs, müjdeleme yöntemlerine rehberlik eden Kutsal Kitabın ilkelerini sunar. 
Müjdelemenin biçimlerini açıklar ve yeni inananları öğrenci olarak yetiştirmede 
kullanılacak dersleri sağlar. 

Manevi Oluşum 
Bu kursta öğrenciler, İsa›nın tutumlarına sahip olmayı, İsa›nın Babasıyla ilişki kurduğu 
gibi Tanrı ile ilişki kurmayı, İsa gibi kendimizi alçaltmayı, İsa›nın ruhsal ve kişisel 
disiplinlerini uygulamayı, İsa gibi acılara dayanmayı ve İsa›nın oluşturduğu Hıristiyan 
topluluğuna (Kilise) katılmayı öğrenir. 

Pratik Hristiyan Yaşamı
Bu kurs, paranın kullanımına, ilişkilere, çevresel konulara, hükümetle ilişkilere, insan 
haklarına ve pratik yaşamın diğer alanlarına Kutsal Yazıdaki ilkeleri uygular. 

Hristiyan Evliliği ve Aile
Bu kurs, yaşamın aşamaları boyunca insan gelişimi için Hristiyan bir bakış açısı verir 
ve kutsal yazılardaki ilkeleri ailedeki rollerinde ve ilişkilerinde uygulamayı öğretir.

HRİSTİYAN LİDERLİK KURSLARI

Hizmetteki Liderlik
Bu kurs, liderlere değerleri keşfetme, amacı gerçekleştirme, vizyonu paylaşma, hedef 
belirleme, strateji planlama, harekete geçme ve başarıyı tecrübe etme sürecinde rehberlik 
etmeyi öğretirken Hristiyan karakterini vurgular. 



İsa›nın Hayatı ve Hizmeti 
Bu kurs, 21. Yüzyılda hizmet ve liderlik etmek için bir model olarak İsa›nın yaşamını 
inceler. 

İletişim İlkeleri 
Bu ders iletişim kurma teolojisini, etkili konuşma yöntemlerini ve Kutsal Kitap vaazlarını 
hazırlama ve sunma yöntemlerini öğretir. 

Hristiyan İbadetine Giriş 
Bu ders, ibadetin inananın yaşamının tüm yönlerini nasıl etkilediğini açıklar ve bireysel 
ve cemaatçe yapılan ibadet uygulamalarına rehberlik etmesi gereken ilkeleri öğretir.  

KİLİSE TARİHİ KURSLARI

Kilise Tarihi İncelenmesi 1 
Bu ders, kilisenin amacını (vazife-misyon) nasıl yerine getirdiğini ve ilk kiliseden Reform’a 
kadar olan dönem boyunca temel doktrini nasıl koruduğunu açıklar. 

Kilise Tarihi İncelenmesi 2 
Bu ders, kilisenin Reformdan modern zamanlara kadar olan dönem boyunca nasıl 
genişlediğini ve zorluklarla nasıl yüzleştiğini açıklar.


