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*23 Şubat – 1Mart

Şeytan ve Yandaşları

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI  METINLER: Vahiy 13, Va. 17:8, Dan. 7:24, 2Se.
2:2–12, Va. 12:14–16, 1Kr. 18:38.
HATIRLAMA METNI: “Bunun üzerine ejderha kadına öfkelendi. Kadının
soyundan geriye kalanlarla, Tanrı’nın buyruklarını yerine getirip İsa’ya
tanıklıklarını sürdürenlerle savaşmaya gitti.” (Vahiy v12:17).

V

ahiy 12. bölüm Şeytan’ın Allah’ın sadık halkına saldırılarını anlatıyor–1260
gün/yıl boyunca süren, putperest Roma, sonra da papalık Roma’sı tarafından
yapılan zulüm de buna dahildir (M.S. 538-1798; bkz. Va. 12:6, 13, 14 ve
7. Ders Salı günü). 13. Bölüm Şeytan’ın Hristiyanlık tarihi boyunca süren, ikisi
de canavarlar olarak resmedilen iki yandaşıyla birlikte gerçekleştirdiği saldırılarını
daha da detaylı bir şekilde anlatıyor. Şeytan’ın kontrolü altında olan ejderha ve bu
iki canavar, son zamanda Allah’ın kurtarıcı faaliyetlerine karşı koymak için birleşecek ve dünyayı kendilerine biat ettirmeye çalışacaklar.
Burada uyarıda bulunulması gereklidir. Geçmişte tamamlanmış peygamberlik
sözlerini yorumlamak daha kolaydır. Fakat Salı gününün dersindeki gibi, henüz
gerçekleşmemiş peygamberlik sözlerine geldiğimizde, çok daha dikkatli olmalıyız.
Allah şaşırmayalım diye zamanın sonunda ne olacağını bize gösteriyor fakat bilmek
isteyeceğimiz tüm ayrıntıları anlatmıyor.
Şunu her zaman hatırlamalıyız: bu peygamberlik sözleri bize sonunda ne
olacağını anlatıyor, son olayların ne zaman olacağını, tam olarak nasıl gelişeceğini değil. O yüzden peygamberlik sözünün bize anlattıklarının ötesinde tahmin
yürütmemeye dikkat etmeliyiz. Vahiy’deki peygamberlik sözlerinin tatbiki amaçları
olduğunu asla unutmayalım: Bize bugün nasıl yaşayacağımızı ve gelecek için nasıl
hazırlanacağımızı öğretmek.
*2 Mart Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR 24 Şubat

Deniz Canavarı
Vahiy 13:1-4, 8 ve Vahiy 17:8 ayetlerini oku. Bu canavarın özellikleri
neler ve varlığı hangi safhalardan oluşuyor?

Yuhanna korkunç bir canavarın denizden çıktığını görüyor. Canavar siyasi
gücün simgesi olsa da, deniz canavarının tarifi baskın özelliği din olan siyasi
bir güce işaret ediyor. Deniz, içinden Roma İmparatorluğunun çöküşü sonrasında güçlenen deniz canavarının yükseldiği, Avrupa’nın yoğun nüfuslu
bölgesini simgeliyor (bkz. Va. 17:15).
Yuhanna canavarın sudan yükseldiğini söylüyor. Aynı Vahiy 12:3, 4 ayetlerindeki ejderha gibi yedi kafası ve on boynuzu olması, putperest Roma ile
yakın ilişkisini gösteriyor. Canavarın başlarının üzerinde küfür niteliğinde
adlar yazılı, boynuzlarının üzerinde de taçlar var. Canavarın başları, Şeytan’ın
tarih boyunca Allah’ın halkına zulmetmek için kullanmış olduğu krallıklar
(bkz. Va. 17:9–11). Küfür niteliğinde ad canavarın iddia ettiği ilahi unvana
işaret ediyor. On boynuz, Roma İmparatorluğu dağıldıktan sonra içinden
çıkan ulusları simgeliyor, Daniel 7:24 ayetine işaret ediyor. Deniz canavarının bu özelliklerinin hepsi, Roma İmparatorluğundan doğan papalığa işaret
ediyor.
Denizden çıkan canavar, ayının ayağına ve aslanın ağzına sahip bir parsa
benziyor. Aslında, canavar Daniel 7:2–7 ayetlerinde bahsedilen dört canavarın (dünya imparatorluklarının simgeleri) niteliklerinin bir birleşiminden
oluşuyor: Babil, Med-Pers, Grek ve Roma. Fakat Yuhanna’nın onları tersten
sıralaması, kendisinin birinci yüzyıl bakış açısından değerlendirildiğinde,
canavarın Daniel 7’deki dördüncü canavarla, Roma İmparatorluğuyla ilişkili
olduğunu gösteriyor.
Ejderha (Şeytan tarafından yetki verilen Roma İmparatorluğu) canavara
kendi gücünü ve kendi tahtını ve büyük yetki verdi. Aynı Baba’nın Tahtını ve
yetkisini Mesih’e vermesi gibi (Va. 2:27), ejderha da canavarı yeryüzündeki
ortağı ve temsilcisi olarak yetkilendiriyor.
Vahiy 13:5–7 ayetlerinde, canavarın Hristiyanlık tarihi boyunca süren
zulüm işlerinin süresinin 42 ay olduğu ifade ediliyor. El değmemiş kadına
zulmün bir vakit, vakitler ve yarım vakit yani üç buçuk vakit ya da peygamberlik yılı sürdüğünü görmüştük (Va. 12:13, 14 ayetlerini Dan. 7:25 ile
karşılaştır). Kırk iki peygamberlik ayı 30 günün 42 ile çarpılmasına, yani
1260 güne/yıla eşittir (Va. 12:6). Bu nedenle, Üç buçuk yılın, 42 ayın ve 1260
günün, hepsi aynı zaman dilimini, 1260 yılı ifade eder. Bu safha, canavarın
başlarından birinin ölümcül bir yara alması ve bunun sonucu olarak geçici
olarak ölmesiyle sona eriyor. Yaranın iyileşmesiyle birlikte, canavar hayata
geri dönüyor. Ölümcül yaranın iyileşmesi dünyanın ona hayranlık duymasına ve ejderha ile canavara tapınmalarına yol açıyor.
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PAZARTESI

25 Şubat

Deniz Canavarının Faaliyetleri
Dünkü derste bahsettiğimiz gibi, Vahiy 13:5 ayeti bir zulüm dönemini
belirliyor. Canavarın 42 aylık faaliyeti ile, Vahiy 12:6, 14 ayetlerindeki 1260
gün/yıl süren kadına/kiliseye zulüm, aynı zaman dilimi. Bir peygamberlik
günü, bir yılı simgeler (Say. 14:34, Hez. 4:6). 7. Dersteki Salı gününün
çalışmasına bakın. Bu peygamberlik döneminin başlangıcı, Roma kilisesinin, başında Papa, orta çağ boyunca Batı dünyasına egemen olan dini kuvvet olarak kendisini kabul ettirdiği, aşağı yukarı M.S. 538 yılına denk gelen
tarih olarak belirlenmiştir. Fransız devrimi olayları M.S. 1798 tarihinde
canavara açılan ölümcül yaradır, bu sayede kilisenin baskıcı yönetimiyle
devlete dayanan din anlayışına geçici olarak son vermiştir.

Vahiy 13:5–8 ayetlerini Daniel 7:24, 25 ve 2. Selanikliler 2:2–12
ayetleriyle karşılaştır. Deniz canavarının faaliyetleri ne yönden
küçük boynuz ve yasa tanımaz adamın tarifleriyle örtüşüyor?


Deniz canavarının 1260 peygamberlik günü/yılı boyunca devam eden
faaliyetleri, küfürler olarak tabir edilmiş. Ahit’te küfür, Allah’a eş koşmayı
(Yuhanna 10:33, Mat. 26:63–65) ve O’nun yetkisini gasp etme çabasını
(Markos 2:7) simgeleyebilir. Deniz canavarının küfürleri Allah’a yöneliktir;
O, Tanrı’ya küfretmek, O’nun adına ve konutuna yani gökte yaşayanlara
küfretmek için ağzını açtı (Vahiy 13:6). Allah’ın konutu, Mesih’in bizim
kurtuluşumuz için hizmet ettiği, gökteki tapınaktır. Deniz canavarı, Mesih’in
uzlaştırıcı işini, onun yerine kurtuluşu ve bağışlanmayı sağlayacağını iddia
eden beşer rahipliği koymaya teşebbüs ederek inkâr eder. Sadece Allah’a ait
olan bu güçleri üstlenmek, küfrün ta kendisidir.
Vahiy 13. bölüm, Roma Katolikliği başındaki papayla birlikte Allah’ın statü
ve yönetim imtiyazlarını talep ettiğinde gerçekleşmiş olan, Hristiyanlıkta
büyük bir sapkınlığın olduğu bir zamana işaret ediyor. Roma’ya boyun
eğmeyenler zulme uğruyor ya da şehit ediliyordu. Bu tür sözler bugün sert
hatta bağnazca görülse de, çok fazla insan öyle olmasını istiyor diye bugün
geçmişi silmiyor.
Bir yandan bu hakikatleri diğerlerine sunarken nazik ve dikkatli
olmaya çalışırken, kilise tarihiyle ilgili peygamberlik sözüne nasıl
sadık kalabiliriz?
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SALI 26 Şubat

Karadan Çıkan Canavar
Vahiy 13. bölümün ilk yarısı 1260 gün/yıl süren peygamberlik dönemi
boyunca faal olan Roma Katolik gücünü tarif eder. Fransız devrimi olaylarıyla
bu dini-politik sistem ölümcül bir yara aldı. Fakat bu ölümcül yara önünde
sonunda iyileşecek ve bu sistem yeniden hayata konulacak. Bu bölümün
ikinci yarısı canavarın bu ölümcül yarasının iyileşmesinin nasıl gerçekleşeceğini tarif ediyor.

Vahiy 13:11 ayetini oku. İkinci canavarın nitelikleri neler? Vahiy 12:14–
16 ayetlerinin ışığında, bu canavarın karadan çıkması ne önem taşıyor?

Yuhanna başka bir canavar daha görüyor fakat ilk canavarın aksine bu
ikinci canavar karadan yükseliyor. İkinci canavar da, ilk canavar kadar etkiye
sahip bir dünya gücü. Bununla birlikte korkutucu bir görüntüye sahip olan
deniz canavarının aksine, kara canavarı ilk başta zararsız gibi görünüyor.
Vahiy’de gördüğümüz gibi Mesih’in bir simgesi olan Kuzu gibi iki boynuzu
(Va. 13:11) var. Yani, bu son zaman kuvveti Mesih’miş gibi görünüyor.
Bu kuvvet, 1260 peygamberlik günü/yılı sona ererken, ejderha’nın rahat
vermeyen tufanından kaçan, Allah’ın gerçek kilisesinin bir simgesi olan
kadını koruyan bölgeden yükseliyor (Va. 12:14–16). Sahneye yeni çıkan bir
oyuncu olduğu çok belli olan kara canavarının, deniz canavarı Fransız devrimi olayları sırasında ölümcül yarayı aldıktan sonra ortaya çıkması, onun
sadece bir son zaman oyuncusu olduğu anlamına geliyor.
1798 yılında Yeni Dünya’da hangi ulus güç kazanıyor, kudret ve büyüklük
vaat ediyor ve dünyanın ilgisini çekiyordu? Simgenin uygulanışı hiçbir şüpheye mahal vermez. Bu peygamberlik sözünün şartlarını karşılayan yalnızca
bir ulus vardır; şaşmaz bir şeklide Amerika Birleşik Devletleri’ne işaret
etmektedir.—Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 443.
Fakat Vahiy 13:11 ayeti gösteriyor ki, büyük ölçüde Protestan olan Amerika
da, Roma İmparatorluğuna benzer dünya çapında etkisiyle, sonunda ejderha
gibi, iblisin kendisi gibi konuşmaya başlayacak. Bu son dönem gücü, tüm
dünyanın ölümcül yarayı almış olan ilk canavara tapınması sağlanmaya çalışılırken, bir aracı olacak. Başka bir deyişle, bir zamanlar kilise için korunma
sağlayan, bir güvenli barınak olan Amerika Birleşik Devletleri, bir noktada
son zaman olaylarında zalim rolünü üstlenecek.
Amerika Birleşik Devletleri’nin Vahiy 13. bölümdeki ikinci canavar
olduğu anlaşıldığında, ne bugünkü gücüne ne de etkisine henüz
sahip değildi. Bu gerçek, Amerika Birleşik Devletleri’nin bu peygamberlik sözünde tarif edilen güç olduğunun anlaşılmasının
tasdik edilmesine nasıl yardımcı olabilir?
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ÇARŞAMBA

27 Şubat

Canavarın Heykeli
Vahiy 13:12, 13 ayetlerini oku. 1. Krallar 18:38 ve Elçilerin İşleri 2:3
ayetleri, en büyüğü gökten ateş indirmek olan kuzuya benzer canavarın aldatıcı işlerinin doğasını anlamamıza nasıl yardımcı olabilir?
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Kuzuya benzer canavar, mucizeler göstererek birçoklarını aslında kutsal yazılarla uyuşmayan sözlerinin doğru olduğuna ikna edecek. Ruhçuluk aracılığıyla
mucizeler gösterilecek, hastalar iyileştirilecek ve inkâr edilemeyecek harikalar
gerçekleştirilecektir.—Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 593. Kuzuya benzer
canavar, gösterdiği mucizelerin yardımıyla, yeryüzünün sakinlerini ölümcül
yara almış olan deniz canavarının bir heykelini yapmaya ikna edecek.
Deniz canavarının ölümcül yarasının iyileşmesi, Roma papalığının bir
dini-siyasi güç olarak yeniden eski haline döndürülmesini ifade ediyor. Kuzuya
benzer canavarın aynı zamanda ejderha gibi konuşmaya ve deniz canavarının
gücünü göstermeye başlayacak olması, onun bu simgelerle temsil edilen uluslar kadar hoşgörüsüz olacağını gösteriyor.
Böyle bir eylem bu yönetimin ilkelerine, bağımsız kurumlarının dehasına,
Bağımsızlık Bildirgesi’nin doğrudan ve ciddi beyanlarına ve Anayasa’ya taban
tabana zıt olacaktır. . . . Fakat böyle bir eylemin tutarsızlığı, simgede temsil
edilenden daha büyük değildir. Ejderha gibi konuşan –görünürde pak, nazik
ve zararsız olan– kuzu gibi boynuzlara sahip canavardır. . . .
‘Yeryüzünde yaşayanlara, canavarın onuruna bir heykel yapmalarını
buyurdu.’ Burada, yasama erkinin halkta olduğu bir yönetim biçimi açıkça
resmedilerek, peygamberlik sözünde belirtilen ulusun Amerika Birleşik
Devletleri olduğuna dair çarpıcı bir kanıt sunulmaktadır.
Peki ‘canavarın onuruna heykel’ nedir ve nasıl meydana getirilecektir?
Heykel iki boynuzlu canavar tarafından yapılmaktadır ve canavarın onuruna bir
surettir. Ayrıca canavarın heykeli (sureti) de denilmektedir. Öyleyse, heykelin
(suretin) niteliğini ve nasıl meydana getirildiğini anlamak için, canavarın kendisinin--yani papalığın--niteliklerini incelemeliyiz.
İlk kilise müjdenin sadeliğinden uzaklaşarak ve putperestlerin tören ve
geleneklerini kabul ederek yozlaştığında, Allah’ın Ruhu’nu ve kudretini
kaybetmişti; bu nedenle insanların vicdanlarını denetim altına alabilmek
için dünyasal gücün desteğine ihtiyaç duydu. Sonuç olarak, devletin gücünü
denetim altında tutan ve onu kendi amaçlarına ulaşmak, özellikle de sapkınlığı
cezalandırmak için kullanan bir kilise, yani papalık ortaya çıktı. . . .
Birleşik Devletler’in önde gelen kiliseleri, ortak olarak tuttukları öğretiler
üzerinde birleşerek, devleti kendi iman açıklamalarını zorunlu hale getirmesi
ve kendi kurumlarını desteklemesi için etki altına aldıktan sonra, Protestan
Amerika Roma hiyerarşisinin bir benzerini meydana getirmiş olacak, bu da
kaçınılmaz olarak muhaliflerin cezalandırılmasına yol açacaktır. . . .
‘Canavarın onuruna [yapılan] heykel,’ Protestan kiliselerinin dogmalarını kabul
ettirmek için dünyasal gücün desteğini aradıkları zaman gelişecek olan sapkın
Protestanlık biçimini temsil etmektedir.—Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 445, 448.

PERŞEMBE 28 Şubat

Canavarın İşareti
Vahiy 13. bölüm kuzuya benzer canavarın son krizde öncü bir role sahip
olacağını belirtiyor. Bu dünya gücü, insanların inançlarını kontrol altına
almaya teşebbüs ederek, küresel bir sistem kuracak. This system will mirror
medieval Christianity under papal control.

Vahiy 13:16, 17 ve Yasanın Tekrarı 6:4–8 ayetlerini oku. Alına ve sağ
ele işaret koymanın Allah’ın emirleriyle ne ilgisi olabilir?
Her sosyal sınıftan insana, alınlarına ya da sağ ellerine canavarın işaretini vurmaları için baskı yapılacak. Nasıl alındaki mühür Allah’ın Kendisinin saydıklarını
belirliyorsa (Va. 7:3, 4), canavarın işareti de canavara tapanları belirliyor.
Canavarın işareti herhangi şekilde görülebilir bir işaret değil. Sağ ele ya
da alına vurulması, Musa’nın İsraillilere Allah’ın yasasını, bir işaret olarak
ellerine ya da alınlarına bağlamalarına dair verdiği talimatı taklit ediyor (Yas.
6:8). Sağ elin davranışlarla, alnın da zihin veya ruhsal uzlaşmayla ilgisi var.
Bazıları ölüm tehlikesinden kurtulmak için canavarın işaretini almayı seçecek fakat bazıları da bu sapkın tapınma sistemine ruhsal ve zihinsel olarak
kendilerini adayacak.
Son krizdeki temel mesele, emirlerini tutarak Allah’a ibadet ve itaat etme
meselesi olacak (Va. 14:12). Özellikle de Sebt Günü emri, Allah’a sadakat
ve itaat için bir sınav olacak. Sebt gününün Allah’ın sadık halkının itaatinin
belirleyici işareti olması gibi (Hez. 20:12, 20), canavarın işareti de canavarla
yandaşlığın bir işareti olacak.
Canavarın işareti, Allah’ın emirlerinin insan kaynaklı emirle yer değiştirilmesini de içerir. Bu gerçeğin en büyük kanıtı, Kutsal yazılarda Yaratıcımız
tarafından emredilen ibadet günü olan Yedinci Gün Sebt’i yerine, insan kaynaklı bir gelenek olan Pazar tutulmasıdır (bkz. Dan. 7:25).
Allah’ın yetkisinin işaretini başka bir günle değiştirme girişimi, Allah’ın
görevini ve gücünü gasp etme girişimidir. Canavarın işareti papalığın sebtidir. . . . Sahte sebt gününü zorla dayatan karar çıktıktan ve üçüncü meleğin
yüksek sesli haykırışı insanoğlunu canavara ve onun heykeline tapmak
konusunda uyardıktan sonra,. . . O zaman işte hala kuralı çiğnemeye
devam edenler, canavarın işaretini alacaklar.—Ellen G. White, Evangelism
[Müjdecilik], s. 234.
Vahiy 13:18 ayeti şöyle diyor: Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen,
canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666’dır.
Bu adam kim? Pavlus onu yasa tanımaz adam (2Se. 2:3) olarak tanımlıyor.
Bu isimlendirme, başlarındaki küfürlü adı hak iddia ettiği ilahi unvana,
sözüm ona yeryüzünde Allah’ın Oğlu’nun yerinde durmaya işaret eden deniz
canavarıyla temsil edilen papalık gücüne işaret ediyor.
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CUMA

1 Mart

EK ÇALIŞMA: Vahiy gösteriyor ki Sebt Günü tarihin sonunda itaatin bir
işareti olacak. Fakat bir kişinin Pazar gününü tutmasının bugünden canavarın işaretini alması anlamına gelmediğini de unutmamalıyız. Pazar gününü
tutmak, tüm aldatmacalara rağmen insanlar ibadet edilecek günü seçmek ile
ilgili meseleyi açıkça anladıktan ve seçimlerini Allah ya da canavardan yana
kullandıktan sonra canavarın işaretini almak anlamına gelecek. Fakat bu,
önümüzdeki gelecek.
Şu anda henüz hiç kimsede canavarın işareti yoktur. Sınav zamanı daha
gelmedi. Roma Katolik topluluğu da dahil, her kilisede gerçek Hristiyanlar
bulunmaktadır. Onların hiçbiri aydınlanana ve dördüncü emre itaat etmekle
ilgili gerçeği görene değin hükümlü değildir. Fakat sahte Sebt gününü zorla
dayatan karar çıktığında ve üçüncü meleğin yüksek sesli haykırışı insanoğlunu canavara ve onun heykeline tapmak konusunda uyardığında, gerçek
ile yalan arasındaki çizgi açıkça çizilmiş olacak. O zaman işte hala kuralı
çiğnemeye devam edenler, canavarın işaretini alacaklar.—Ellen G. White,
Evangelism [Müjdecilik], s. 234.
Bugün, nasıl Sebt Günü’nü tutmak bir kişiyi kurtarılmış yapmıyorsa,
Pazar gününü tutmanın da bir kişiyi kayıp yapmayacağını unutmayalım.
Fakat canavarın işaretinin temel mesele ve ibadet için gün belirlemenin de
sadakatin sınavı olacağı o vakitler yaklaşıyor. Vahiy, Allah’ın halkını Kutsal
Kitap’ı ellerine alıp kalpleri araştıran bir ruhla peygamberlik sözünü kendi
başlarına araştırmaya ve bugün Mesih için ulaşılmamış olanlara müjdeyle
ulaşmak için ellerinden geleni yapmaya çağırıyor.
TARTIŞMA SORULARI:

 Dünyanın bugünkü durumuna baktığınızda, politik ve dini

çevrelerde Vahiy 13. bölümdeki peygamberlik sözünün tamamlanmasına yol açacak gibi görünen hangi eğilimleri görüyorsunuz?
 Sonu beklerken, diğer mezheplerden Hristiyanlara karşı tavrımız nasıl olmalı? Aşağıdaki nasihati düşün: Bizim din görevlilerimiz diğer mezheplerin din görevlileriyle yakınlaşmaya çalışmalı.
Mesih’in arabuluculuk ettiği bu kişilerle ve onlar için dua etmeliler. Onlar, omuzlarında önemli bir sorumluluk taşıyor. Mesih’in
müjdecileri olarak bu sürülerin çobanlarına derinden ve içten bir
şekilde ilgi göstermeliyiz.—Ellen G. White, Testimonies for the Church
[Kilise İçin Tanıklıklar], 6. cilt, s. 78.
Diğer mezheplerden Hristiyanlara karşı tavırlarımızda, tepeden
bakan bir tavır ya da Hristiyanlık karşıtı gibi görünen bir ruh sergilemekten nasıl kaçınabiliriz? Kendi inançlarımızdan taviz vermeden onlara ve kişisel inançlarına ne şekilde saygı göstereceğiz?
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Ezgiler Ezgisi ve Bir İnek
Andrew McChesney tarafından yazılmıştır.
Günün birinde Ezgiler Ezgisi’nden bir vaaza denk gelen Mordecai Msimanga,
Tanrı’nın yoluna dönüp kendi Zimbabweli hemşerilerine bir yol gösterici olmuştur.
Mordecai henüz gençken, 1963’te Rhodesia’daki Yedinci Gün Adventist Kilisesi’nde
vaftiz oldu. Fakat iş bulmak için gittiği ülkenin ikinci büyük şehri olan Bulawayo’da,
dua etmeyi ve Kutsal Kitap okumayı bırakmıştı. O dönemle ilgili Mordecai şunu söylüyor: “Kiliseden 22 sene boyunca kaçan inatçı bir insana dönüşmüştüm.”
Bu yıllarda Mordecai, asker olmuş ve Zimbabwe özgürlük mücadelesinde savaşmıştır. Zimbabwe 1980 yılında özgürlüğünü kazandıktan sonra, Mordecai kendisi
için yaşamış ve Tanrı’yı düşüncelerinden uzak tutmuştur.
Bir gün, bir inek almaya karar verdi. Fakat ineği alacağı kişi bir Adventist kamp
buluşmasındaydı ve Mordecai onun peşinden gitti. Kamp alanına gelince, ineğin
sahibinin kısa bi süre orada olamayacağını, yakın zamanda döneceğini öğrenir ve
oturup beklemeye karar verir. O sırada bir vaiz, Ezgiler Ezgisi’nden bir bölüm okumaktadır ve Mordecai’nin duyduğu sözler onu kalbinin ortasından vurur. O sırada
vaiz Ezgiler Ezgisi’nden 2:15’i okumaktadır: “Yakalayın tilkileri bizim için, bağları
bozan küçük tilkileri; çünkü bağlarımız yeşerdi.”
Daha sonra tilkilerin İsrailliler’in ürünlerini yediğini ve Tanrı’nın buna izin verdiğini
söyledi. Çünkü doğru olanı yapmıyorlar, Tanrı’ya itaat etmeyip, onun yolunu gözetmeyip tövbe etmiyorlardı. Mordecai dinledikçe, kendisinin durumunun da İsrailliler’den
çok da farklı olmadığını anladı. Eğer tövbe edip Tanrı’ya itaat etmezse, felakete sürüklenecekti. “Tanrı’dan kaçmaya çalışan İsrailliler’den hiç bir farkım yok” dedi.
Hemen ardından Tanrı’nın onu hayatı boyunca ne kadar çok koruduğunu hatırladı.
Savaşa gitmiş ve tek bir yara bile almamıştı. Günahlarının boyunu aştığını hissetti.
Kısık bi sesle ağlamaya başladı. Artık acısını içinde tutamıyor, gözyaşları yanaklarından
yavaş yavaş süzülüyordu. Daha fazla dayanamayıp, acısını haykırarak ağlamaya başladı.
Sonradan bu anla ilgili “O an Rabbim’in önünde bir günahkar olduğumu anlamıştım” dedi.
Mordecai ayağa kalktı ve bir yandan hala haykırarak ağlarken bir yandan vaaz
verilen yere doğru yürümeye başladı. Vaiz hemen vaazını durdurup insanları ortada
topladı. Düzinelerce insan toplanıp önlerindeki savaş gazisinin gözyaşları eşliğinde
kalplerini İsa’ya açtılar.
Şu an 68 yaşında olan Mordecai, 2006’dan bu yana Global Misyon öncüsü
(Müjdeyi ulaşılmamış yerlere götüren bir misyoner) olarak hizmet verdi. Kötü ruhları kovup, komple16 kişilik bir kiliseyi pastörleriyle birlikte doğru yola getirmiştir.
Mordecai inek almaya gittiği gün ineği alamadığı için hala Tanrı’ya şükreder. “Orda beni
oturtup bana vaazı dinleten Tanrı’nın Ruhu’dur, ve Tanrı’ya ne kadar şükretsem azdır.”
Şu linkte daha fazlasını bulabilirsiniz : bit.ly/mordecai-zimbabwe
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