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*2–8 Şubat

Allah’ın Mühürlü Halkı

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Vahiy 7; 2Pe. 3:9–14; Yas. 8:11–17; Va.
14:4, 5, 12; 17:5; Rom. 3:19–24.
HATIRLAMA METNI: Bunlar o büyük sıkıntıdan geçip gelenlerdir.
Kaftanlarını Kuzu’nun kanıyla yıkamış, bembeyaz etmişlerdir (Vahiy
7:14).
Yedi mührün açılmasının mesajı gösteriyor ki, Mesih’e inandığını iddia
eden her kişi sadakati karşılığında bereket ya da sadakatsizliğine karşılık
lanet görecek. İlk dört mühür Allah’ın halkını ruhsal ataletten uyandırarak
muzaffer kılmak için kullandığı ıslah edici araçlardır. Fakat Allah’ın halkı
aynı zamanda müjdeye düşmanlık eden bir dünyada haksızlığa uğrayıp acı
çekiyor. Altıncı mührün açılmasıyla birlikte, Allah, halkına zarar verenlerle
karşılaşmaya hazır.
Yedinci bölüm, parantez içine alınarak altıncı ve yedinci mühürler arasına
yerleştirilmiş bir ara fasıldır. Altıncı mühür bizi Mesih’in ikinci gelişine
götürüyor. Kötüler yargılanırken, Vahiy 7. bölüm, Mesih’in geldiği gün kimlerin ayakta kalacağına dair sorularını yanıtlıyor: mühürlenmiş olanlar, yani
144.000 kişi. 144.000 kişinin diğer özellikleri ise Vahiy 14:1–5 ayetlerinde
açıklanıyor. Ayrıca altıncı ve yedinci borazanlar arasına yerleştirilmiş başka
bir ara dönem daha var (Va. 10:1–11:14). İkinci Büyük Uyanış ve Adventist
hareketinin doğuşuyla başlayan bu ara fasıl, 7. bölümün başındaki sahnelerle tarihin aynı dönemiyle ilişkili ve Allah’ın son zaman halkının deneyimi
ile görevini açıklıyor.
*9 Şubat Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

3 Şubat

Rüzgarları Tutmak
Vahiy 7:1-3 ve 2. Petrus 3:9–14 ayetlerini oku. Yuhanna ne görüyor?
Meleklerin rüzgarı ne zamana değin tutması gerekiyor? Mühürleme
bittiğinde ne olacak?

Eski Ahit’te rüzgarlar Allah’ın kötüleri cezalandırmak için kullandığı yıkıcı
güçleri temsil eder (Yer. 23:19, 20; Dan. 7:2). Allah’ın melekleri insan
tutkularının şiddetli rüzgarlarını kontrol altında tutmaya son vereceğinden,
tüm çekişme unsurları serbest kalacaktır.–Ellen G. White, Büyük Mücadele
s. 619. Bu yıkıcı güçler Allah’ın halkının mühürlenmesi sürerken ilahi
müdahale ile dizginleniyor.
Eski zamanlarda mühürlemenin birincil anlamı sahiplenmekti. Yeni
Ahit’teki sembolik mührün anlamı şudur: Rab kendine ait olanları bilir (2Ti.
2:19). Kendi Halkını tanır ve onları Kutsal Ruh ile mühürler (Ef. 1:13, 14;
4:30). Son zamanda, alındaki mühür O’nun emirlerini tutan Allah’ın sadık
halkına verilmiştir (Va. 14:1, 12). Allah’ın mührü alına vurulmuş görünür
bir işaret değildir fakat Ellen White’ın ifade ettiği gibi, hem zihinsel hem de
ruhsal olarak gerçeğe yerleşmektir ki onlar (Allah’ın halkı) çıkarılamasınlar.– Last Day Events [Son Gün Olayları], s. 220. Öte yandan, sonunda
canavarın yanında olanlar, canavarın işaretini alacaklar. (Va. 13:16, 17).
Allah’ın mühürlü halkının sadakati her nesilde test edilmiştir. Son
krizdeki sadakat sınavı ise, Allah’ın buyruklarını tutmak olacak (bkz.
Va. 12:17, 14:12). Özellikle de dördüncü emir Allah’a itaat etmenin testi
olacak (Va. 14:7). Kutsal Kitap zamanlarında, Sebt günü nasıl Allah’ın
halkının işareti olduysa (Hez. 20:12, 20 İbr. 4:9, 10), son krizde de Allah’a
bağlılığın işareti olacak.
Son zamanda mühür aynı zamanda son yedi belanın yıkıcı gücünden
korunmanın bir işareti olarak işlev görecek (Hez. 9:1–11 ayetlerini, Vahiy
7:1–3 ayetlerinin perde arkasındaki betimleme olarak oku). Böylece Vahiy
6:17 ayetindeki soru mutlak cevabına kavuşuyor: Allah’ın gazap gününde
korunarak ayakta kalabilenler, Allah’ın mühürlü halkıdır.

Pavlus bizi, aracılığıyla mühürleneceğimiz Kutsal Ruh’u kederlendirmememiz yönünde uyarıyor (Ef. 4:30). Bu ne anlama geliyor?
Kutsal Ruh’u nasıl kederlendiririz? Cevabı öğrendiğinde, O’nu
kederlendirmekten kaçınmanda sana yardım etsin diye hangi
seçimleri yapabilirsin?
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PAZARTESI

4 Şubat

Allah’ın Mühürlü Halkı
Vahiy 7:4-8 ayetlerini oku. Allah’ın mühürlü halkının sayısı nedir?
Bu belirli sayı ne anlama geliyor?

Mühürlü olanların sayısının açıklanması, mühürlemenin tamamlanmasını belirtiyor. Yuhanna onların sayısının İsrail’in 12 oymağından 144.000
kişi olduğunu işitiyor. Buradaki atıf tam olarak sayıya değil, sayının işaret
ettiğine. 144.000 sayısı 12 kere 12 çarpı 1.000 ediyor. On iki Allah’ın halkının
bir simgesi: İsrail’in oymakları ve 12 elçi temel üzerine inşa edilmiş kilise
(Ef. 2:20). Yani 144.000 sayısı Allah’ın son zaman halkının toplamına karşılık geliyor, Mesih’in dönüşüne hazır olan Tüm İsrail (Yahudiler ve Uluslar),
ölümü görmeden dönüştürülecekler (Rom. 11:26, 1Ko. 15:51–53).
Vahiy 7. bölümde bahsedilen 12 oymak tabi ki sembolik çünkü İsrail’in
hem Kuzey hem de Güney Krallıklarını kapsayan 12 oymağı bugün varlıklarını sürdürmüyor. Kuzey Krallığının 10 oymağı Asur istilası sırasında
tutsak edildi (2Kr. 17:6–23) ve diğer ulusların içine karıştı. Yani, bugünün
Yahudiliği 12 oymaktan oluşmuyor.
Ayrıca Vahiy 7. bölümdeki 12 oymak listesi, Kutsal Yazılardaki diğerlerine
benzemiyor (Say. 1:5–15; Hez. 48:1–29 ayetleriyle karşılaştır.) Ruben
yerine Yahuda (Va. 7:5) ilk oymak olarak belirtilmiş (Say. 1:5 ile karşılaştır.) Ayrıca, Çölde Sayım 1. ve Hezekiel 48. bölümlerdeki listelere dahil edilen
Dan ve Efraim oymakları Vahiy 7. bölümdeki listeye alınmazken, onların
yerine Yusuf ve Levi oymakları eklenmiş (Va. 7:7, 8). Vahiy 7. bölümdeki
listeye, Dan oymağının dahil edilmemesinin bariz, Efraim oymağının dahil
edilmemesinin de muhtemel sebebi, Eski Ahit’te bu iki oymaktan sapkın ve
putperest olarak bahsedilmiş olmasıdır (1Kr. 12:29, 30; Hoş. 4:17).
Vahiy 7. bölümdeki oymakların listesi tarihsel değil ruhsaldır. Dan ve Efraim
oymağının listeye dahil edilmemiş olması, bu iki oymağın sadakatsizliğinin,
Allah’ın mühürlü halkı içinde yeri olmayacağını düşündürüyor. Ayrıca Yeni
Ahit’te kiliseden de İsrail’in 12 oymağı diye bahsedilir (Yakup 1:1). Vahiy 7.
bölümdeki 12 oymak Yahudiler ve diğer uluslardan olanlar dahil olmak üzere
sonuna kadar dayanan Allah’ın halkının tümünü temsil eder.

Sıkıntı zamanında yaşayacak olanlara Allah hangi Kutsal Kitap
güvencelerini veriyor?
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SALI

5 Şubat

Büyük Kalabalık
Vahiy 7:9, 10 ayetlerini oku. Yuhanna bu noktada hangi kutsallar
topluluğunu görüyor? Nasıl tarif ediliyorlar ve nereden geliyorlar?
Allah’ın tahtının önünde yüksek sesle ne söylüyorlar?
Yuhanna, o büyük sıkıntıdan geçip gelen, kaftanlarını Kuzu’nun kanıyla
yıkamış, bembeyaz (Vahiy 7:14) etmiş, kimsenin sayamayacağı o büyük
kalabalığı görüyor. Yani, onlar her ne sıkıntı ile karşılaşmış olurlarsa olsunlar, İsa’ya sadık kalmış ve bu sadakatleri O’nun mükemmel doğruluğunun
beyaz kaftanına sarılmalarıyla simgelenmiş olan özel bir topluluktur. Sıkıntı
kelimesi, Kutsal Kitap’ta imanlıların imanları uğruna katlanmak zorunda
kaldıkları şeylerden bahsedilirken sıklıkla kullanılır (örneğin, Çık. 4:31,
Mez. 9:9, Mat. 24:9, Yu. 16:33, Rom. 5:3). Dolayısıyla, bazı Adventist yorumcular bu topluluğu 144.000 kişinin diğer bir ifadesi olarak görüyor olsa da,
biz büyük kalabalık ile çağlar boyunca imanları uğruna acı çekmiş olan tüm
kurtarılanlardan bahsedildiğini anlıyoruz.
İşte burada, Yuhanna’nın kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tanımlamasında da, tüm Kutsal Kitap’ta gördüğümüz, büyük lütufla
kurtuluş temasını bir daha görüyoruz. Kurtarılanların yegâne savı, kurtuluşa,
ebedi yaşama, yeni göğe ve yeni yeryüzüne ancak kendilerine lütufla verilmiş
olan Mesih’in doğruluğuyla ulaşılabileceğidir.
Tahtın en yakınında, bir zamanlar Şeytan’ın davasının en ateşli neferleri
olan, fakat daha sonra ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçaları gibi,
Kurtarıcıları’nı derinden ve ateşli bir bağlılıkla izlemiş olanlar vardır. Onların
yanında, sahtekârlık ve sadakatsizlik ortamında Hristiyan karakterlerini tekmil
edenler, tüm Hristiyanlık alemi geçersiz ilan ettiği halde Allah’ın yasasını yüceltenler ve tüm çağlardan, imanları uğruna şehit olan milyonlar durmaktadır.
Bunlardan sonra ise ‘her ulustan, her oymaktan, her halktan, her dilden
oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu’nun
önünde . . . hepsi de birer beyaz kaftan giymiş, ellerinde hurma dalları’ ile
durmaktadır (Vahiy 7:9). Savaşları sona ermiş, zafer kazanmışlardır. Yarışta
koşmuşlar, ödülü kazanmışlardır. Ellerindeki hurma dalları kazandıkları zaferin göstergesi, beyaz kaftanlar ise artık onların olan Mesih’in doğruluğunun
simgesidir.–Ellen G. White, Büyük Mücadele s. 670.

Evet, biz bir iman armağanı olan Mesih’in doğruluğunu giyinmişiz.
Fakat bu kadar deneme ve sıkıntılar içindeyken bu imanı nasıl
koruyabilir, nasıl sadık kalabiliriz? Ya da, daha da önemlisi, bu
imanı ve sadakati kolaylık ve refah zamanlarında ne şekilde koruyabiliriz? (bkz. Yas. 8:11–17).
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ÇARŞAMBA

6 Şubat

Kuzu’yu Takip Edenler
Vahiy 14:1-5 ayetlerini oku. 144.000 kutsalın başlıca üç niteliği
nelerdir? Bu nitelikler, Vahiy 14:12 ayetindeki son zaman kutsallarının tarifiyle ne şekilde ilişkilidir?

Vahiy 14:4, 5 ayetleri, Allah’ın Tanrı’nın buyruklarını yerine getiren, İsa’ya
imanlarını sürdüren (Va. 14:12) son zaman halkıyla uyuşan 144.000’in bir
tarifidir. Son krizde Şeytan’ın gazabıyla tamamen karşılaşmış olmalarına
rağmen, onlar İsa ile olan yakın ilişkileri sayesinde sağlam durdular.

Vahiy 17:5 ayetinin ışığında, 144.000 kişi hangi anlamda kadınlarla
lekelenmemiştir? Onların karakterlerinin paklığı, yeryüzünden
Allah’a ve Kuzu’ya turfanda olarak (Va. 14:4, Candemir) satın alınmış
olmalarıyla ne şekilde bağlantılıdır?

Fuhuş yapmak Allah’a olan sadakatsizliğin bir simgesidir. Vahiy 17:5 ayeti,
dünyadaki tüm insanların onunla fuhuş işleyeceği son zaman fahişesi Babil
ve onun kızlarından bahseder (bkz. Va. 18:3). Fakat 144.000 Mesih’e bağlı
kalarak Babil ve sapkın kiliseler ile kirli ilişkiler içine girmekte direnecek. O
yüzden 144.000 Kuzu nereye giderse ardı sıra giderler (Va. 14:4).
144.00 ayrıca Allah’a ve Kuzu’ya turfanda olarak insanlar arasından satın
alınanlar olarak tarif ediliyor (Va. 14:4). Eski İsrail’de turfanda meyveler,
Allah’a sunulan hasadın en iyi meyveleriydi (Say. 18:12). Turfanda meyve
sözü, dünyadakilerden farklı olarak kurtarılan insanları ifade edebilir
(Yakup 1:18) fakat açık bir şekilde Vahiy’deki 144.000 özel bir topluluktur
çünkü onlar ölümü görmeden nakledilecekler (1Ko. 15:50–52). Bu yüzden
onlar tüm nesillerden kurtarılanların oluşturduğu büyük hasadın turfanda
meyveleridir (bkz. Va. 14:14-16).

Biz hangi yollarla, belki farkında bile olmadan ruhsal fuhuş işleme
tehlikesi altında olabiliriz? Böyle bir tehlike altında olmadığımızı
düşündüğümüzde neden kendimizi kandırmış oluruz?
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7 Şubat

Kurtarış Allah’ımıza ve Kuzu’ya özgüdür
Vahiy 14:5, 2. Petrus 3:14 ve Yahuda 24, 25 ayetlerini oku. Vahiy,
Allah’ın son zaman halkını kusursuzdurlar diye tarif ediyor. Bu
mevki nasıl elde edilebilir?

144.000 kişinin son niteliği de şudur: Ağızlarında hile bulunmadı; çünkü
Allah’ın tahtı önünde kusursuzdurlar (Va. 14:5, Candemir). Dünyadaki
insanlar onun yalanlarına inanmayı tercih ederken, Allah’ın son zaman halkı
hakikat sevgisini alacak ve bu sayede kurtarılacak (2Se. 2:10, 11).
Kusursuz (Grekçe amomos, suçsuz) ifadesi 144.000 kişinin Mesih’e olan
sadakatine işaret ediyor. Kutsal Kitap’ta Allah’ın halkına kutsal denir (Lev.
19:2; 1Pe. 2:9). İbrahim (Yar. 17:1) ve Eyüp (Eyü. 1:1) kusursuzlardı.
Hristiyanlar Allah’ın karşısında kutsal ve lekesiz olmaya çağrılıyorlar (Ef.
5:27, Flp. 2:15).

Romalılar 3:19–24 ayetlerini oku. Bu çok önemli gerçeği neden
sürekli aklımızda tutmalıyız?

Bu dünyanın tarihinin kapanışındaki günlerde, 144.000 Mesih’in kişiliğini
yansıtacak. Kurtuluşları kendi kutsallıklarını ya da işlerini değil Mesih’in
onlar için yaptığını yansıtacak (bkz. Ef. 2:8, -10). 144.000, kaftanlarını
yıkamış ve onları Kuzu’nun kanında bembeyaz etmişlerdir (Va. 7:14), ve
aynı şekilde onlar Tanrı’nın önünde lekesiz ve kusursuz (2Pe. 3:14) bulunmuşlardır.

Kurtarıcımız’ın suretini yansıtana kadar, tüm dünyasallıktan arınmış, temizlenmiş olmalıyız ki, ‘ilahî tabiata hissedar’ olabilelim...
Yaşam mücadelesi sona erene, silahlar İsa’nın ayağının dibine
bırakılana, Allah’ın kutsalları yüceltilene kadar, kurtarıldığımızı
ve günahsız olduğumuzu iddia etmek mümkün değildir.–Ellen G.
White, Selected Messages [Seçme Mesajlar], 3. kitap, s. 355, 356.
Mükemmeliyetçiliğin ve fanatik kutsallığın tuzağına düşmeden
nasıl sonsuzluğa etkin bir şekilde hazırlandığımız kutsanmış bir
hayat yaşayabiliriz?
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8 Şubat

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Selected Messages [Seçme Mesajlar] kitabı
3. Cilt, 353-357. sayfalardaki Sinlessness and Salvation [Günahsızlık ve
Kurtuluş] bölümünü oku.
144.000’in kimliği sıkça üzerinde tartışılan bir konu. Vahiy’de belli olan
şu ki 144.000, bu dünyanın tarihinin kapanış günlerinde yaşayan, Allah’ın
halkının son nesli. Onların, sıkıntı zamanlarından geçeceğini ve son yedi
beladan korunacaklarını (bkz. Mez. 91:7–16) ve bağlılıklarının geçmişteki
hiçbir nesilde olmadığı kadar sınava tabi tutulacağını biliyoruz.
Bu toplulukta tam olarak kimlerin olacağı bize açıklanmamıştır. Onların
kimliği, Allah’ın kendisine sakladığı sırlardan biridir (Yas. 29:29). Kimlerin
bu kurtarılan kutsallar topluluğunun bir parçası olacağını sadece zaman
gösterecek. Bize bu gizemle ilgili bir uyarıda bulunulmuştur:
Mesih, Allah sonsuza kadar zihnin hazine dairesinde tutulması gereken
görkemli, yücelten, yükselten gerçekler vermişken, kilisede masallar anlatıp
tahminlerde bulunacak kişilerin olacağını söylüyor. İnsanlar bir o teori bir
bu teori peşinde koşmaya başladığında, aslında bilmeleri gerekli olmayan
bir bilgiyi öğrenmek için merak içinde olduklarında, onlara önderlik eden
Allah değildir. O’nun planı, Halkının ancak tahmin yürüterek ulaştığını, bu
dünyada öğretilmeyeni teşhir etmesi değildir. O, Halkının, yüz kırk dört binin
kimlerden oluştuğu gibi ruhsal olarak onlara iyi gelmeyecek, ihtilafa yol açan
sorunlarla uğraşmalarını istemez. Ona şüphe yok ki Allah’ın seçtikleri bu
sorunun cevabını kısa süre sonra öğrenecekler.—Ellen G. White, Selected
Messages [Seçme Mesajlar], 1. kitap, s.174.
TARTIŞMA SORULARI:
 Aşağıdaki nasihati düşün: Allah’ın bize verdiği tüm güçle, yüz
kırk dört bin kişinin içinde olmaya gayret edelim.–Ellen G. White, The
SDA Bible Commentary [Yedinci Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi], 7. cilt,
s. 970. Bu sözleri nasıl hayata geçirebilirsin? Bu gayret gündelik
seçimlerini ne şekilde etkiler?
 144.000 son zaman kutsalının önemli bir niteliği de yepyeni bir
anlayışa sahip olmaları. O, 144.000 dışında kimsenin söyleyemeyeceği
bir ezgi çünkü o tecrübenin ezgisi–tarihteki başka hiçbir topluluğun
edinmediği bir tecrübe (Va. 14:3, 4; Va. 15:2, 3). Kendi yaşamını
düşündüğünde, şu anki ruhsal ilerleyişin ne şekilde Allah’la taze bir
deneyimin ezgisini yansıtıyor? Yoksa yaşamın, şu anki bağlılığına delil
olarak gösterilemeyecek, Allah’ın yaşamındaki geçmişte kalmış bayat
işlerinin öykülerini mi yansıtıyor? Şimdi, yaşamını yeniden O’na teslim etmene yardımcı olsunlar diye, hangi değişiklikleri yapabilirsin?
 Mesih hakkında bir şeyler bilmek ile O’nu gerçekten tanımak
arasında ne fark var? Biri sana İsa’ya iman etmek nasıl bir şey? diye
sorsaydı, cevabın ne olurdu?
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9 Şubat

İMAN HAYATI

Bir Eş İçin Liste
Andrew McChesney tarafından yazılmıştır.
Lena Engel erkek arkadaşıyla ayrıldıktan sonra gelecekteki eşi için bir özellik
listesi yaptı.
Listenin en başında: ruhsal bir kişilik. Disiplinli, sorumluluk sahibi ve liderlik
kabiliyeti olan biri olmalıydı. Aynı zamanda benzer ilgi alanlarının da olması oldukça
önemliydi, egzersiz ve doğaya olan ilgisi gibi.
Lena’nın annesi bu listeyi görüncü kafasını sallayarak şöyle dedi: “Böyle bir adamı
zor bulursun.”
Bir yerel Alman olan Lena, ilk erkek arkadaşıyla lisede tanıştı. Mezun olduktan
sonra ise bir Güney Amerika ülkesi olan Guyana’da misyon öğretmeni olmak için
erkek arkadaşını Avrupa’da bırakmaktı. Yağmur ormanlarında erkek arkadaşını
düşünürken, ilişkisinde sadece duygularına göre hareket ettiğini farketti. Almanya’ya
dönünce, ilişkisini bitirip annesine oluşturduğu listeyi gösterdi.
Aylar geçti, Lena kendisini tamamen üniversitesine adadı. Evlilik artık aklının ucundan geçmiyordu. Lena bir sabah dua ederken içinden Ellen G. White’ın “Genç Aşıklara
Mektuplar” adlı eserini okumak geldi ve ona göre listesini tekrar yapılandırdı.
Liste yüzde 75 oranında yenilendi. Liste artık kültürel ve algısal bariyerlere takılmış değildi, aksine tüm bu bariyerlerin üstünde, artık ilişkinin özüne dayalıydı.
(Liste şu linktedir: bit.ly/lenas-list). Listeye bakarak Lena yaşamını daha iyi hale
getirebilmesi için yöntemler gördü. Bu kriterlere uygun bir adamı nerede bulabileceğini düşünürken bir anda aklına Gerson geldi.
Lena kendisi gibi bir Alman misyoner olan Gerson ile Guyana’da tanışmıştı. Aynı
lisede aylarca beraber öğretmenlik yaptılar. Ayrıca Almanya’da da arkadaş olarak
kalmışlardı.
Lena’ya erkeğin bu konuda önden adım atması öğretilmiş olsa da Lena, Gerson’a
sonraki kilise buluşmasında ilgisini belli etti. Gerson onun ilgisine mutlulukla
karşılık vermek istese de bunu belli etmeden önce Tanrı’nın onayını almayı öncelik
edindi. Tanrı’nın evliliğe yaklaşımını daha iyi anlayabilmek için üç ay boyunca Kutsal
Kitap’ı okudu aynı zamanda “ Adventist Evi” ve “Genç Aşıklara Mektuplar” adlı eserleri de okudu. En sonunda Lena’nın da kendisiyle benzer prensiplere sahip olduğu
kanısına varan Gerson, ailesinin de kutsamasıyla Lena’ya dönüş yaptı.
Bugün, Lena ve Gerson Engel’in mutlu bir evliliği var ve çift Avusturya,
Bogenhofen’da bir Adventist yatılı okulunda öğretmenlik yapıyor.
Lena’nın evlilik ile tavsiyesi ise şudur: “Ellen White doğru eşi bulmak için muhteşem tavsiyeler veriyor. Eğer dediklerini uygularsanız, cömertçe kutsanırsınız.”
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