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Y

aklaşık iki bin yıl önce elçi Yuhanna müjdeye sadakatle tanıklık ettiği için Ege
Denizi’ndeki küçük kayalık bir adada sürgündeydi. Yaşlı elçi Roma hapsinin tüm
zorluklarına katlanıyordu. Belirli bir Sebt
gününde İsa Mesih’in özel ziyaretine mazhar
oldu, acı çeken kulunu cesaretlendirmek
için gelmişti. İsa ona bir dizi görümle kilisenin panoramik tarihini ve Allah’ın halkının
Rab’lerinin dönüşünü beklerlerken başlarından neler geçeceğini gösterdi.
Yuhanna, görümde gördüklerini “İsa
Mesih’in Vahyi” (Va. 1:1) olarak adlandırdığı bir tomara eksiksiz olarak kaydetti.
Yazdığı kitapçık İsa’nın göğe yükselişinden
beri gökteki ve yeryüzündeki işini ve geri
döndüğünde yapacaklarını açıklıyor. Amacı
çağlar boyunca Hristiyanlara Mesih’in varlığına ilişkin güven vermek ve büyük mücadeleye gömülmüş bu düşkün dünyada günlük
hayatta karşılaşacakları denemelerde onlara
güç vermekti.
Bu çeyrekte bu kitapçığı araştıracağız.
Ayrıntılara girmeden kitapçığın önemli
bölümlerine ve temalarına odaklanacağız.
Amaç kitapçığın anahtar temalarına aşina
olmak, onun gerçekten de İsa Mesih’i,
O’nun hayatını, ölümünü, dirilişini ve halkı
yararına başrahiplik hizmetini açıkladığını
görmek.
Bunu yaparken aşağıdaki yollara başvuracağız:
1. Bizim Vahiy çalışmamız, bir Kutsal Kitap
kavramı olan Kutsal Kitap’ın ilham kaynaklı
oluşuna dayanmaktadır. Kitapçıktaki mesajlar Allah’tan gelmiş olsa da, insan dili aracılığıyla ile nakledilmişlerdir. Allah’ın halkının
Eski Ahit’teki tarihinden alınan dil ve imgeler
kullanarak, Yuhanna’nın bu mesajları nasıl
aktardığını keşfedeceğiz.
2. Vahiy’deki peygamberlik sözleri
(Daniel’in peygamberlik sözleri gibi) dikkatli

okunduğunda, peygamberlik sözü yorumlamada tarihsel yöntemin peygamberlik sözlerinin kast edilen yerine gelişinin ne olduğunu anlamak için doğru yol
olduğu anlaşılıyor, zira bunlar peygamberin zamanından dünyanın sonuna kadar
tarihin akışını izliyorlar. Bu yöntem, önceden belirlenmiş bir yorumu zorla ayete
yüklemek yerine ayetin kendisinden anlam çıkarmak için nasıl elimizden geleni
yapmamız gerektiğini örnekliyor.
3. Vahiy’in organizasyon yapısı birçok yönden kitapçıktaki peygamberlik sözlerinin sağduyuyla uygulaması için zaruridir. Bizim Vahiy incelememiz kitapçığın dört
bölümden oluşan yapısını temel alacak:
a. Vahiy 1:1–3:22, kilisenin tarihin değişik dönemlerindeki durumuna peygamberlik sözüyle değinmek için, Yuhanna zamanında kiliselerin durumunu
ele alıyor.
b. Vahiy 4:1–11:19, konuyu artan biçimde detaylandıran apokaliptik simgeler
kullanarak, kilisenin tarihini tekrarlıyor ve üzerine eklemeler yaparak geliştiriyor.
c. Vahiy 12:1–14:20 bölümü kitabın konusal merkezi ve İsa’dan önceki zamandan İkinci Geliş’e kadar büyük mücadelenin tarihini kapsıyor.
d. Vahiy 15:1–22:21 sadece son zamana odaklanıyor.
4. Vahiy’in peygamberlik sözlerinin her anlamlı yorumu, Mesih merkezli olmak
zorundadır. Tüm kitapçık Mesih’in bakış açısından yazılmıştır. Vahiy’deki tasvirler
ve simgeler ancak Mesih aracılığıyla nihai anlam ve önemlerine kavuşabilirler.
Vahiy, sözlerini okuyan ya da dinleyenlere, içindeki nasihatlere kulak verip
bunları tutanlara bereketler vaat ediyor. “Vahiy kitapçığı, içeriğindeki talimatı
anlamamız için bize verilen bir uyarıyla başlıyor. Allah şöyle bildiriyor: ‘Bu peygamberlik sözlerini okuyana, burada yazılanları dinleyip yerine getirene ne mutlu!
Çünkü beklenen zaman yakındır.’ Biz insanlar bu kitapçığın bizim için ne anlama
geldiğini anladığımızda, aramızda büyük bir uyanış görülecek. Onu araştırıp
çalışmamız gerektiğine dair bize verilen öğüde rağmen, onun öğrettiği dersleri
tam olarak anlamıyoruz.”—Ellen G. White, Testimonies to Ministers and Gospel
Workers [Din Görevlilerine ve Müjde İşçilerine Tanıklıklar], s. 113. Bu kitapçığı
incelerken, Rabbimiz İsa Mesih’in gelişini beklerken duymaya ihtiyacınız olan
şeyleri kendiniz keşfetmeye ve bunlara kulak vermeye çağrılıyorsunuz.
Felsefe doktoru Ranko Stefanovic, Andrews Üniversitesi Yedinci Gün
Adventist İlahiyat Fakültesi’nde Yeni Ahit profesörüdür. Uzmanlık alanı
Vahiy kitapçığıdır.
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