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2-8 Mart

Allah’ın Sonsuza
Dek Kalıcı Müjdesi

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Va. 14:6–12; Mat. 24:14; Vaiz. 12:13, 14;
Çık. 20:2–11; Yşa. 21:9; Yşa. 34:8–10.
HATIRLAMA METNI: Kutsalların tahammülü buradadır; Allah’ın
emirlerini ve İsa’nın imanını koruyanların tahammülü buradadır.
(Vahiy 14:12, Candemir).

V

ahiy’de Şeytan’ın son zaman aldatmacasının, dünyanın canavara
tapınmayı ve onun işaretini almayı tercih etmesini sağlayacak kadar
başarılı olacağı anlatılıyor. Fakat, Vahiy 14:1–5 ayetlerinde Allah’ın
Kendi bakiyesine, tüm dünya karşı dururken Rabb’i destekleyecek olanlara
sahip olacağı söyleniyor.
Son zamanda insanlar kime tapınacaklarını seçmek zorunda kalacak, tapınıp tapınmayacaklarını değil (herkes her zaman bir şeye tapınır). Canavara
tapınanlar, yaptıkları sapkın sisteme işle ya da zihnen hizmet etme seçiminin
bir simgesi olarak, sağ ellerine ya da alınlarına onun işaretini alacaklar.
Aynı zamanda dünya müjdenin, Pentekost gününden beri şahit olunmamış derecede kapsamlı bir şekilde duyurulmasına tanık olacak. Allah’ın
hükümleri isyankâr insanlığın üzerine dökülmeden önce, Allah her ulusa,
her oymağa, her dile, her halka (Va. 14:6) uyarı mesajlarını gönderecek.
Allah kimsenin mahvolmasını istemez, tersine kurtarılmasını ister. Mesih’in
ölümünün tüm insanlık için olması bundandır. Mesele kimin bu imkânı
değerlendirip kimin değerlendirmeyeceği.
*9 Mart Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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PAZAR

3 Mart

Üç Meleğin Mesajı
Sondan hemen önce Allah’ın uyarı mesajlarını göndermesi, gökyüzünde
uçan üç, sesli melekle simgelenmiş. Melek kelimesinin Grekçesi (angelos),
elçi anlamına gelir. Vahiy’deki kanıtlar, üç meleğin, son zaman mesajını
dünya ile paylaşmak ile yetkilendirilmiş Allah’ın halkını temsil ettiğini
düşündürüyor.

Vahiy 14:6 ve Matta 24:14 ayetlerini oku. İlk meleğin mesajından
sonsuza dek kalıcı müjde (Va. 14:6) diye bahsedilir. Bu duyuruyu
sonsuza dek kalıcı müjde diye tanımlamak bize ilk meleğin mesajının içeriği ve maksadı ile ilgili ne söylüyor? Bu mesaj neden tüm
inandıklarımızın odağında?

İlk son zaman mesajı, Allah’ın dünyayı yargılama saatinin gelmiş olduğu
bağlamındaki müjde duyurusudur. Müjde, İsa Mesih’e iman ve Mesih’in
onlar için yaptığına dayanarak insanları kurtaran Allah hakkında iyi haberdir.
Müjde, sonsuza kadar sürecek olandır çünkü Allah asla değişmez. O’nun
planı bizim var olmamızdan bile önce devreye sokulmuştu (2Ti. 1:9, Tit.
1:2). İlk meleğin mesajının içeriğinde hem kurtuluş hem de yargılama
bulunur. O, Allah’ı yücelten ve O’na Yaratıcıları olarak ibadet edenler için
iyi haberdir fakat Yaratıcıyı ve O’nun vermiş olduğu gerçek ibadetin işareti
Yedinci Gün Sebt’ini geri çevirenler için bir yargılama uyarısıdır.
Üç meleğin de mesajları yüksek sesle duyurduğu anlatılıyor (Va. 14:7,
9). Mesajlar acil ve önemli; herkes tarafından duyulmalılar çünkü mesajlar
onların ebedi kaderlerini ilgilendiriyor. Yani mesaj her ulusa, her oymağa,
her dile ve her halka duyurulmalı. Bu duyuru özellikle çok önemli çünkü
son zamanda canavar yetkisini her oymak, her halk, her dil, her ulus (Va.
13:7) üzerinde uygulayacak. Şeytan’ın dünya çapındaki aldatıcı işlerine karşılık, müjde son zamanda dünya çapında duyurulacak.
Üç meleğin mesajı, Allah’ın halkı tarafından Şeytan ve son zaman yandaşlarına karşılık olarak duyuruluyor–putperestliğin/ruhçuluğun bir simgesi
olan ejderha; Roma Katolikliğini simgeleyen deniz canavarı; ve sapkın
Protestanlığı simgeleyen kuzuya benzeyen canavar ya da sahte peygamber
(Vahiy 13). Şeytan bu son zaman güçlerini altıncı bela dönemi süresince
kullanıyor (Va. 16:13, 14). Yani, son zamanda dünyaya, her ikisi de yeryüzündeki insanları biat ettirmeyi amaçlayan iki rakip mesaj sunulmuş oluyor.
Yedinci Gün Adventistleri olarak bizden üç meleğin mesajında
bulunan son zaman gerçekleriyle dünyaya ulaşmamız isteniyor.
Sen, bunun gerçekleşmesine yardımcı olmak için ne yapıyorsun?
Daha fazla ne yapabilirsin?
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PAZARTESI 4 Mart

İlk Meleğin Mesajı: 1. Bölüm
Vahiy 14:7 ve Vaiz 12:13 ayetlerini oku. Allah’tan korkmak ne
anlama geliyor? Allah’tan korkma kavramı müjde ile ne şekilde
ilişkilidir ve müjdenin Allah’ın emirlerini tutmakla ne ilişkisi vardır (Ayrıca bkz. Rom. 7:7-13)? Allah’tan korkmakla O’nu yüceltmek
arasında ne bağlantı vardır?

Tanrı’dan korkun! O’nu yüceltin! (Va. 14:7) çağrısı, sonsuza dek kalıcı
müjde bağlamında duyuruluyor. Mesih’in bizim kurtuluşumuz için yaptığını
fark etmek, O’na olumlu cevap verme sonucunu doğuruyor.
Kutsal Kitap’ta Allah’tan korkmak ve O’nu yüceltmek yakından ilgilidir
(Mez. 22:23, Va. 15:4). İkisi birlikte Allah’la doğru bir ilişki içinde olmayı
(Eyüp 1:8) ve O’na itaat etmeyi simgeler.
Allah’tan korkmak, O’ndan ürkmek anlamına gelmez, O’nu ciddiye almak
ve yaşamlarımızdaki varlığına izin vermek anlamına gelir. Allah’ın son
dönem halkı, Allah’tan korkanlardır (bkz. Va. 11:18, 19:5). Allah, halkının
Kendisini sevmelerini (Yas. 11:13, Mat. 22:37) Kendisine itaat etmelerini,
(Yas. 5:29, Vaiz 12:13) ve O’nun kişiliğini yansıtmalarını (Yar. 22:12) ister.
Allah’ın halkının O’nu yüceltmesi önemlidir çünkü O’nun yargılama saati
geldi (Va. 14:7). Burada bahsedilen yargı, ikinci gelişten önce gerçekleşen
araştırıcı yargıdır. Bu yargılamanın amacı, yaptıklarımızla açığa çıkacak bir
seçim olan, gerçekten Allah’a kulluk edip etmediğimizi ortaya koymaktır
(bkz. 2Ko. 5:10). Bu yargılamanın sonucunda beher kişinin kaderine karar
verilmiş olacak (Va. 22:11) ve İsa her kişiye yaptıklarına göre ödülünü vermek için gelecek (Va. 22:12).
Vahiy 14. bölümdeki yargılama müjdenin bir parçasıdır. Allah ile doğru bir
ilişki içinde olanlar için yargılama iyi haberdir; suçsuzluğunun kanıtlanması,
kurtuluş, özgürlük ve sonsuz yaşam anlamına gelir. Fakat itaat etmeyenler
için, tövbe edip bu son zaman mesajını kabul ederek Allah’a dönmedikleri
sürece, kötü haberdir. Allah kimsenin mahvolmasını istemez tersine herkesin tövbeye gelmesini ister (2Pe. 3:9).
Yargılamada tek başına nasıl ayakta dururdun? Yaşamın senin için
hangi hükmü ortaya çıkarırdı? Cevabın müjdeye olan ihtiyaçla ilgili
sana ne söylüyor ve ilk meleğin mesajıyla neden bu kadar yakın
derecede ilişkili?
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SALI

5 Mart

İlk Meleğin Mesajı: 2. Bölüm
Vahiy gösteriyor ki, dünya tarihinin son krizindeki temel mesele, O’nun
emirlerini tutmak ile açığa vurulan bir Allah’a ibadet ve itaat etme meselesi
olacak (Va. 14:12). Dünyadaki insanlar ikiye bölünecek: Allah’tan korkup
O’na ibadet edenler ve canavardan korkup ona tapınanlar.

On emir’in ilk dört buyruğunu gözden geçir (Çık. 20:2–11). Sonra
da Vahiy 13. bölümü oku. Canavarın kendisine tapınılmasını istemesi (Va. 13:15), tapınılsın diye canavarın bir heykelinin yapılması
(Va. 13:14, 15), Allah’a ve O’nun adına küfredilmesi (Va. 13:5, 6 ) ve
canavarın işaretinin alınması (Va. 13:16, 17) ne şekilde Şeytan’ın son
krizde On Emir’in ilk dört emrine yapacağı saldırılara işaret ediyor?

On Emir’in ilk dört emrinde merkezi kavram ibadettir. Vahiy, bu emirlerin
son krizde Allah’a bağlılığın bir sembolü olacağını belirtiyor. Mesih ve Şeytan
arasındaki son çatışma, açıkça ibadet ve ilk dört emir hakkında olacak.
Son krizin anahtar konusu, ilk meleğin mesajındaki ikinci öğütte vurgulanıyor. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana (Va. 14:7) tapınma çağrısı,
neredeyse tamamen On emir’in dördüncü emrinden alıntıdır (Çık. 20:11).
Bu gerçek de Yaratan Allah’a tapınma çağrısının, Sebt gününün tutulmasına
çağrı olduğunu gösteriyor.
Yedinci Gün olan Cumartesi günü dinlenip ibadet etmek, bizim Allah’la
olan ilişkimizin özel bir işaretidir (Çık. 31:13, Hez. 20:12). İkinci meleğin
mesajı bir Yaratan’a ibadet etme çağrısıdır.
Devletin yasasına itaat ederek dördüncü emre aykırı biçimde sahte
şabatı tutmak, Allah’a karşı duran güce bağlılık bildirisi anlamına gelecektir; Allah’ın yasasına itaat ederek gerçek Şabat gününü tutmak ise,
Yaratıcı’ya sadakatin bir ifadesidir. Bir sınıf dünyasal güçlere itaatin ifadesini kabul ederek canavarın işaretini alırken, diğer sınıf ilahî otoriteye bağlılığın işaretini seçerek, Allah’ın mührünü almaktadır.—Ellen G. White,
Büyük Mücadele s. 610.
Bizim Yaratılış ve Kurtuluşa bakışımız ne şekilde ilişkili? Allah’ın
yaptığı gibi Sebt günü dinlenmek neden çok önemli?
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ÇARŞAMBA 6 Mart

İkinci Meleğin Mesajı
İkinci meleğin mesajı Babil’in düşüşünü ya da sapkınlığını duyuruyor ve
onun sahte bir dini sistem olduğunu belirliyor. Vahiy 17:5 ayetinde Babil,
‘dünya fahişelerinin anası’ olarak tanımlanmıştır. Kızları ile, onun öğretilerine ve geleneklerine bağlı kalan ve dünyayla gayrimeşru bir işbirliği yapmak
için gerçeği ve Allah’ın onayını feda etme örnekliğini izleyen kiliseler simgeleniyor olmalıdır.—Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 386.

Vahiy 14:8, Vahiy 18:2 ve Yeşaya 21:9 ayetlerini oku. Yıkıldı kelimesinin
iki kere tekrarlanması, Babil’in ilerleyen sapkınlığına işaret ediyor ve
onun ahlâki olarak tamamen çökmüş olduğunu belirtiyor. Peki Babil’in
düşüşünün ileride gerçekleşecek olması daha önce belirtilmiş olmasına rağmen, ondan neden çoktan düşmüş diye bahsediliyor?
Vahiy’deki son zaman Babil’i, Roma Katolikliği ve sapkın Protestanlığın da dahil
olduğu sahte dini sistemlerin bir birleşimi. Bunlar, kendilerini Allah’ın halkına
karşı Şeytan’ın kulluğuna adayacaklar (bkz. Va. 13:11–18, Va. 16:13, Va. 17:6).
Bu sapkın dini birlik, kendisini Allah’ın üzerine yücelterek dünya’da O’nun yerini
almaya çalışmakta eski Babil’in kibrini gösterecek. İkinci meleğin mesajı Allah’ın
halkını, bu aşağılık sistemin son zaman müjde mesajının ışığını reddettiği için
gerçekten gittikçe uzaklaşacağına dair uyarıyor. Tüm Hristiyan aleminde kilisenin
dünyayla birleşmesi tamamen gerçekleşinceye dek, Babil’in çöküşü tamamlanmayacaktır—Ellen G. White, Büyük Mücadele, p. 393.

Vahiy 14:8, Vahiy 17:2 ve Vahiy 18:3 ayetlerini oku. Babil dünyanın kendisinin fuhşunun şarabını içmesini nasıl sağlıyor? Şarap neyi simgeliyor?
Vahiy 17. bölüm, Babil’i yeryüzündeki insanların kendisiyle birlikte ölümsüzlük şarabını içmelerini sağlayan bir fahişe olarak resmediyor (bkz. Va. 17:2).
Babil’in şarabı, bu sapkın dini sistem tarafından sunulan sahte öğretilerin
ve sahte müjdenin bir ifadesi. Bugün bir çok Protestan kilise, Kutsal Kitap’ın
peygamberlik sözünü yerine getirircesine bir zamanlar onları Roma Katolik
kilisesinden ayıran farklılıkları hızla ortadan kaldırıp gerçeğe sırt çeviriyorken, biz Babil’in şarabının sözde Mesih’in bedenindeki yozlaştırıcı etkisine
tanık oluyoruz: ilk meleğin mesajındaki Yaratılış’a yapılan göndermeyle
tamamen tezat oluşturan teistik (tanrıcı) evrim; Sola Scriptura (Yalnızca
Kutsal Yazılar) ilkesinin yerini teolojik geleneklerin alması; Kutsal Kitap’taki
cinsiyet, evlilik ve benzeri kavramların tanımlarını terk eden, yeniden düzenlenmiş bir ahlâk anlayışı. Zehirlenmiş insanlar sağlıklı bir şekilde düşünemezler. İnsanlar Babil’in şarabıyla ruhsal olarak sarhoş oldukça, Babil onları
deniz canavarına tapınmaları ve canavarın işaretini almaları için ayartacak.
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PERŞEMBE

7 Mart

Üçüncü Meleğin Mesajı
Vahiy 14:12 ayeti Allah’ın sadık halkını ne şekilde tarif ediyor?

Allah’ın sadık halkının tersine, Vahiy 14:9, 10 ayetleri Allah’ın gazabıyla
karşılaşacak olanların kaderiyle ilgili uyarıda bulunuyor. Eski Ahit’te
Allah’ın gazabının dökülmesi, sembolik olarak bir kâseden şarap içmek
olarak tarif edilir (Yer. 25:15, 16). Canavara tapınanları bekleyen yargılamanın şiddeti, Allah’ın saf olarak hazırlanmış (Va. 14:10) [Tanrı’nın kızgınlık bardağına katışıksız olarak boşaltılan - Cosmades]dökülen gazabının
şarabını kâseden içmek olarak ifade edilmiş. Eski zamanlarda insanlar
şarabın sarhoş edici etkisini yumuşatmak için genellikle onu suyla karıştırırlardı. Ancak Allah’ın gazabı katışıksız (akratu) olarak tasvir ediliyor. Saf,
katkısız şarap, Allah’ın gazabının merhametle birlikte değil, tüm kuvvetiyle
dökülmesini temsil ediyor.

Vahiy 14:10, 11 ve 20:10-15 ayetlerini oku. Yeşeya 34:8–10 ve
Yahuda 7 ayetleri, Çektikleri işkencenin dumanı sonsuza dek tütecek. ifadesine ne şekilde ışık tutuyor?

Ateş ve kükürtle işkence ifadesi, toptan bir yıkımı işaret ediyor. Ateş ve
kükürt, yargılamanın bir aracıdır (Yar. 19:24, Yşa. 34:8–10). Yıkımın tüten
dumanı Kutsal Kitap’ın iyi bilinen imgelerinden biridir. Yeşaya Edom’un
gelecekteki yıkımının ateş ve kükürtle olacağını öngörmüştü: ülkenin her
yanı yanan zift olacak. Zift gece gündüz sönmeyecek, dumanı hep tütecek
(Yşa. 34:10). Yahuda Sodom ve Gomora’nın kaderinin de sonsuza dek
ateşte yanma (Yah. 7) cezası olduğunu söylüyor. Bu ayetler dinmeyen bir
yangından bahsetmiyor, bu şehirlerin hiç biri bugün yanmıyor. Sonsuza dek
süren akıbetleri, yanmaları değil. Vahiy’de sonsuza dek ateşte yanma, imha
edilmenin bir ifadesi; Ateş artık yanacak bir şey kalmayıp her şey tükeninceye
kadar sürecek.
Cehennem ateşinin kayıplara sonsuza kadar işkence etmeyeceği
gerçeği için müteşekkir olabiliriz fakat cezanın kendisi hala yeterince kötü. Bu, bize verilmiş olan, gelmekte olana dair diğerlerini
uyarma kutsal göreviyle ilgili bize ne söylemeli?
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CUMA 8 Mart
EK ÇALIŞMA: Ellen G. White, Büyük Mücadele kitabında 608–617. sayfalardaki Son Uyarı bölümünü oku.
Vahiy gösteriyor ki, son zamanda Allah’ın halkı, son zaman müjdesini dünyaya yaymakla görevli. Önümüzdeki iş göz korkutucu fakat imkansız değil.
Bununla birlikte biz Allah’ın gücü vaadine de sahibiz.
Muazzam müjde işinin tamamlanışında Allah’ın gücünün tezahürü, başlangıcına damga vurandan daha az olmayacaktır. . . .
Bildiri, kanıtlardan çok Allah’ın Ruhu’nun kesin ikna gücüyle yayılacaktır.
Kanıtlar sunulmuştur. Tohum ekilmiştir, şimdi de filizlenerek meyve verecektir.—Ellen G. White, Büyük Mücadele, s. 616, 617.
Allah’ın son mesajının yayılmasının tamamlanması, dünyadaki insanların
kesin bir şekilde iki gruba bölünmelerini sağlayacak: Allah’ı seven ve O’na
itaat edenler ve canavarın peşinden gidip ona itaat edenler. Bu bölünme iki
hasat üzerinden tarif ediliyor: Biçilerek ambara alınan ekinler (Va. 14:14–
16) ve toplanarak masaraya atılan üzümler (Va. 14:17–20). Vahiy 17. ve 18.
bölümlerinin konusu bu son ayrışmadır.
TARTIŞMA SORULARI:

 Yedinci Gün Adventistleri dışında üç meleğin mesajını kimin

vaaz ettiği fikri üzerinde düşün. Bu gerçek, işimizin ne kadar
önemli olduğuna ve onu ne kadar ciddiye almamız gerektiğine dair
bize ne anlatmalı?

 Yargılama sence Hristiyanlar arasında niye rağbet görme-

yen bir kavram? İkinci geliş öncesi yargılama kavramı günümüz
Hristiyanları için ne anlam ifade ediyor? İmanlı kardeşlerinin, ikinci
geliş öncesi yargılamanın gerçek anlamını daha iyi kavramalarına
yardımcı olmak için ne yapabilirsin?

 Think about the question of the Sabbath in the context of final

events. The issue is: Whom will we worship—the Creator of the
heaven and the earth (Rev. 14:7, NASB), or the beast power? The
Bible teaches that the seventh-day Sabbath is the oldest (Gen. 2:2,
3), most foundational sign of God’s creatorship of the heaven and
the earth. What does that truth teach us about why the Sabbath, as
one of God’s commandments (Rev. 14:12), plays such a prominent
role in the final crisis?
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9 Mart

İMAN HAYATI

Güç Araçları ve bir Gemi
Andrew McChesney tarafından yazılmıştır
Yedinci Gün Adventistleri Rusya’da sağlıklı yaşam tüyoları paylaşmak için bir gemi
yolculuğuna çıkmışlardı ve geminin kaptanı sigarayı bıraktı.
Çocuklar Rus sokaklarında dağıtılmak üzere On Emir ile ilgili mektuplar yazmışlardı.
Doğu Ukrayna’da savaşla evleri harap olmuş insanlara evangelist buluşmalar güç
imkanı sağlıyordu.
Bunlar Adventist Kilisesi’nin Avrasya Bölümü’nün çoğunlukla eski Sovyet toprağı olan
ve neredeyse hiç Adventist olmayan bölgelerde üye kazanmak ve müjdeyi yaymak için
kilise üyelerinin yaptıkları yenilikçi hareketlerden bazılarıdır.
“Burası zor bir bölge, fakat Tanrı kilise üyelerindeki özveriyle çalışıyor” yorumunu
yaptı bölüm başkanı Michael Kaminskiy.
On bir tane Adventist sağlık uzmanı 2 haftalık bir gemi yolculuğuyla Volga Nehri’ndeki
antik Rus şehirlerine gittiler. Yolculuk, özel bir Rus sağlık organizasyonu tarafından
düzenlenmiş olup, sıkça turizm amaçlı kullanılan bir rota izlemiş, Adventistler ise buraya
hem su, gün ışığı, egzersiz ve dinlenme üzerine sağlık prensiplerini anlatmaya, hem de
sigarayı bırakma derslerini yürütmeleri için çağırılmışlardı.
Oldukça fazla sigara içen geminin kaptanı da bu sınıflara katıldı. Batı Rus Birlik
Konferansı’nın başkanı olan Ivan Velgosha, kaptan hakkında, “O kadar çok sigara içiyordu ki her zaman çevresinde bir duman tabakası vardı” dedi.
Yolculuğun sonunda kaptan sigarayı bırakmıştı ve gemiyi sigarasız alan yaptı.
Adventistler ona sağlıklı yaşamla ilgili bir kitap bırakıp İsa’nın ona bir daha asla sigara
içmemesi için ona yardım edeceğini söylediler. Velgosha kaptanın yolculuktan bir ay
sonra bile hiç sigara içmediğini söyledi.
Nizhny Novgorod şehrinde çocuklar, Tanrı’ya olan sevgilerini, O’nun emirleri ile ilgili
mektuplar yazarak gösteriyordu. Bir çocuk şöyle yazmıştı, “Hep üçüncü emri hatırlayalım
ki Tanrı hakkında kötü şeyler söylemeyelim”. Bir başka çocuk da şöyle yazmıştı, “Eğer
insanlar hırsızlık yapmasaydı, dünyanın en zengin ülkesi olurduk.” Bu çocuklar sokakta
5 gün boyunca bu mektupları insanlara dağıttılar.
Doğu Ukrayna’da kilise üyeleri bedava elektrikli matkap çekilişleri yapılmasıyla erkeklerin müjdeci buluşmalara daha çok ilgi gösterdiğini farkettiler. Kadınlar halihazırda
katılım sağlıyorlardı, fakat erkeklerin katılımı kilise elektrikli matkap çekilişi yapmaya
başlayınca keskin bir şekilde yükseliş gösterdi, dedi Ukrayna Birlik Konferansı başkanı
Stanislav Nosov.
“Erkeklerin çatışmalarda harap olan evlerini tamir edebilmeleri için ekipmana ihtiyaçları var,” dedi. Doğu Ukrayna’daki birçok kasabada 2 haftalık evangelist buluşmalarda
günlük çekilişler yapıldı. Kazananlar bir kap seti veya matkap arasında seçim yaptılar,
ayrıca yedi buluşmaya ardı ardına katılım sağlayanlara makarna, şeker, süt ve bunun gibi
temel gıda yardımı yapıldı. Düzinelerce insan vaftiz edildi.
“Tanrı tüm kilise üyelerinin katılımıyla mucizeler yaratıyor,“ dedi Kaminskiy.
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