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n dokuzuncu yüzyıldan yirminci yüzyıla geçilirken, Batı dünyasını iyimserlik hissi kaplamıştı. İnsanlık, bilim ve
teknoloji sayesinde altın çağına, savaşın,
salgın hastalıkların, yoksulluğun ve açlığın sonunda bitirileceği, harika olasılıklarla
dolu bir geleceğe doğru ilerliyordu. En azından, umut edilen buydu.
Yirminci yüzyıl bu umudun sadece yanlış değil, aynı zamanda safça ve aptalca
olduğunu da elbette kanıtladı. Bu, yirmi
birinci yüzyıla neden daha iyi bir geleceğe
dair iyimserlik duygusuyla girmediğimizi
açıklamaya yardım ediyor.
Dünyasal bakış açısıyla bakıldığında, yeryüzü hâlâ bir hayli kasvetli gibi görünüyor
ve işin kötüsü iyileşmeye dair beklentiler
de düşük. İnsanlar günümüzde de, geçmiş
çağlarda atalarımızın olduğu gibi, açgözlülüğe, zulme, şiddete, ele geçirmeye, istismara ve kendi kendini yok etmeye yatkın.
Bu arada sağladığımız önemli teknolojik
gelişmelerin birçoğu, zaman zaman insanlığa iyi hizmet etmekle birlikte, bizim açgözlülüğümüze, zulmümüze, şiddetimize, ele
geçirme arzumuza, istismarımıza ve kendi
kendimizi yok etmemize yardımcı oldu.
“Yürek her şeyden ziyade aldatıcıdır, ve
çok çürüktür; onu kim anlayabilir?” (Yer.
17:9, km) ya da “Ulus ulusa, devlet devlete
savaş açacak; yer yer kıtlıklar, depremler olacak” (Mat. 24:7) gibi ayetler göz
önünde bulundurulduğunda, bunların hiçbiri elbette şaşırtıcı olmamalı.
Fakat, tüm bu çaresizlik ve facianın
içinde, bu çeyrekteki konumuz, “sonun
vaktinde” (Dan. 12:9, km) yaşayan bizim
için bilhassa geçerli olan Daniel kitapçığına
sahibiz. Çünkü Daniel kitapçığının kutsal sayfalarında sadece Allah’a inancımıza
değil, Rab İsa Mesih’e, O’nun çarmıhtaki
ölümüne ve aynı zamanda O’nun dönüş

vaadi ile bu dönüşün gerektirdiği her şeye dair güçlü, mantıklı, imanı doğrulayan kanıtlara sahibiz.
Bunu bir düşün. Daniel kitapçığı boyunca (2., 7., 8. ve 11. bölümler) birbirini takip eden şu imparatorluklar çeşitli açılardan bize anlatılıyor: Babil,
Med-Pers, Grek, Roma ve İkinci Geliş’ten sonraki Allah’ın ebedî krallığı. Bizim
bugünkü bakış açımızdan bakıldığında, tüm dünyasal krallıkların öngörüldüğü
gibi gelip geçtiğini görebiliriz. Ya da, Roma söz konusu olduğunda, geldi ve aynı
Daniel’in yazmış olduğu gibi (en azından şimdilik) hâlâ var. Bu, Daniel 2:33
ve 41 ayetlerinde ayaklar ve parmaklar ile betimlenmiştir ve Avrupa’nın hâlâ
bölünmüş durumda olan uluslarında ve Roma kilisesinin kendisinde tezahür
etmektedir. Biz bu sayede Kutsal Kitap’ın peygamberlik sözünün dünya tarihi
kadar kapsamlı ve sağlam, Babil ve Grek krallıklarında, hatta Roma’nın erken
zamanlarında yaşamış kişilerin asla sahip olamadığı bir doğrulamasına sahibiz.
Peygamberlik zaman cetvelinin içinde bulunduğumuz döneminden baktığımızda Daniel’in tüm bu krallıklar hakkında doğru olduğunu görebiliyoruz;
dolayısıyla henüz gelmemiş olan tek krallığa dair ona güvenmek için daha da
çok nedenimiz var: İkinci Gelişten sonraki Allah’ın ebedî krallığı.
Evet, Daniel kitapçığı güçlü ve imanı doğrulayan bir belge olmaya devam
etmektedir, bilhassa da sayfaları arasında kilisemiz için belirleyici önemde olan
Daniel 8:14 gibi ayetleri bulan Yedinci Gün Adventistleri için: “Ve bana dedi;
İki bin üç yüz akşamla sabah oluncaya kadar; makdis [tapınak] o zaman tahir
olacak [temizlenecek]” (km). Bu ayet, “ Yüceler Yücesi’nin kutsallarının lehine”
verilen büyük göksel yargının ardından Allah’ın ebedî krallığının kurulacağını
gösteren Daniel 7:22, 26, 27 ayetlerine paraleldir. Geçici, dünyasal imparatorlukların tersine, o sonsuza kadar sürecek.
Ayrıca “büyük resim”le birlikte, Mesih’in her birimize ne kadar yakın olabileceğini görüyoruz. Kral Nebukadnessar’ın rüyasından Daniel’in aslan çukurundan kurtarılmasına kadar, kitapçık bize Daniel’in kötü kral Nebukadnessar’a
O’nun “soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gözeten” Tanrı olduğunu söylediği gibi (Dan. 5:23), Allah’ın her yerdeki varlığını, ya da bize olan yakınlığını
gösteriyor.
Kısacası, bu çeyrekteki konumuz olan Daniel kitapçığı, binlerce yıl önce
yazıldığı zaman olduğu gibi, Rab İsa Mesih’in sevgisinin ve kişiliğinin güçlü bir
açıklaması olmaya devam ediyor.
Elias Brasil de Souza, Yedinci Gün Adventistleri Genel Konferansı merkezinde bulunan Kutsal Kitap Araştırma Enstitüsü’nün yöneticiliği görevini
yürütmektedir. Andrews Üniversitesi’nde Eski Ahit yorumu ve teolojisi üzerine doktora yapmıştır.
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