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*22–28 Şubat

Kirlenmeden
Arınmaya

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Daniel 8, Dan. 2:38, Yar. 11:4, Levililer
16, İbr. 9:23–28..
HATIRLAMA METNI: “Ve bana dedi; İki bin üç yüz akşamla sabah
oluncaya kadar; makdis [tapınak] o zaman tahir olacak [temizlenecek]” (Daniel 8:14, KM).

D

aniel 8. bölümde aktarılan görüm peygambere mö 548/547 tarihinde verildi ve Daniel 7. bölümde bahsedilen yargılama hakkında
önemli açıklamalar sağlıyor. Daniel 2. ve 7. bölümlerdeki görümlerin
tersine, 8. bölümdeki görüm Babil’i atlayarak Med-Pers krallığıyla başlıyor,
zira o dönemde Babil çöküşteydi ve Persler yeni dünya gücü olarak Babil’in
yerini almak üzereydi. Daniel 8. bölümdeki görüm, 7. bölümdekiyle aynı
doğrultuda. Daniel 8. bölümde kullanılan dil ve simgeler değişiyor, çünkü
göksel Kefaret Günü’yle bağlantılı olarak göksel tapınağın arındırılmasına
bütünüyle odaklanılıyor. Böylece, Daniel 8. bölümün kendine özgü katkısı
göksel tapınağın özelliklerine odaklanmış olmasından kaynaklanıyor. Daniel
7. bölümde göksel mahkeme ve İnsanoğlu’nun krallığı alması ortaya konurken, Daniel 8. bölümde göksel tapınağın arındırılması gösteriliyor. Yani, bu
iki bölüm arasındaki benzerliklerin işaret ettiği gibi, Daniel 8. bölümde tasvir
edilen göksel tapınağın arındırılması 7. bölümdeki yargılama sahnesine
karşılık geliyor.
*29 Şubat Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

68

PAZAR 23 Şubat

Koç ve Teke
Daniel 8. bölümü oku. Bu görüm ne hakkında ve Daniel 2. ve 7.
bölümlerde gördüklerimizle ne şekilde benzerlik gösteriyor?

Daniel 2. ve 7. bölümlerde olduğu gibi, burada da bize dünya imparatorluklarının yükselişi ve çöküşü ile ilgili bir görüm veriliyor, fakat bu
sefer farklı bir tür simgesel dil kullanılıyor. Bu simgeler doğrudan Allah’ın
tapınağıyla ilişkili. Bu anlatıda koç ve teke simgeleri, eski İsrail için bir yargılama zamanı olan Kefaret Günü tapınak töreniyle bağlantıları nedeniyle
kullanılmış. Koçlar ve tekeler tapınak hizmetinde kurban sunuları olarak
kullanılırlardı. Fakat ikisinden birlikte sadece Kefaret Günü’nde bahsedilir.
Bu nedenle, bu iki hayvan görümün temel odağı olan Kefaret Günü’nü anımsatması için kasıtlı olarak seçilmiş.
Görümde olaylar gelişirken, Daniel üç farklı yöne, batıya, kuzeye ve güneye
doğru boynuz atan bir koç görüyor (Dan. 8:4). Üç yönlü bu hareket, bu
gücün genişlemesine işaret ediyor: “Hiçbir hayvan ona karşı koyamıyor,
kimse onun elinden kurtaramıyordu. Koç dilediği gibi davrandı ve gitgide
güçlendi” (Dan. 8:4). Meleğin açıkladığı gibi, iki boynuzlu koç Med-Pers
imparatorluğunu temsil ediyor (Dan. 8:20), üç yön de büyük ihtimalle bu
dünya gücünün ele geçirdiği üç büyük ülkeye harfiyen işaret ediyordu.
Daha sonra, Büyük İskender’in yönetimi altındaki Grek İmparatorluğu’nu
temsil eden, büyük boynuzlu bir teke ortaya çıkıyor (Dan. 8:21). Tekenin
“yere basmadan” (Dan. 8:5) hareket etmesi, süratle ilerlediğini gösteriyor.
Bu simgeler, Daniel 7. bölümde kanatlı bir pars olarak gösterilen İskender’in
zaferlerinin hızını aktarıyor. Fakat peygamberlik sözünün belirttiği gibi,
teke “en güçlü olduğu sırada büyük boynuzu kırıldı” (Dan. 8:8) ve onun
yerine dört ana yöne doğru uzanan dört boynuz çıktı. Bu peygamberlik sözü,
İskender mö 323 Haziran’ında Babil’de öldüğünde ve krallığı dört generali
arasında paylaşıldığında yerine geldi.
Daniel 2:38 ve Daniel 8:20, 21 ayetleri arasında, görümlerde açıklanan dört imparatorluktan üçünün adları belirtilmiş. Bu şaşırtıcı
gerçek, bu peygamberlik sözlerine dair yorumumuzun doğruluğunu onaylamaya nasıl yardımcı olmalı?
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PAZARTESI

24 Şubat

Küçük Boynuzun Yükselişi
Daniel 8:8–12 ayetlerini dikkatle oku. Bu küçük boynuz hangi yönlere doğru hareket ediyor ve bunu anlamak neden önemli?

Kutsal Kitap metni göğün dört rüzgarı yönünde yayılan dört boynuzu tasvir
ettikten sonra, birinden küçük bir boynuzun yükseldiğini söylüyor. Buradaki
soru, bu boynuz/güç, dün İskender’in dört generalini temsil ettiğini gördüğümüz dört boynuzun birinden mi, yoksa dört rüzgârın birinden mi çıktığıdır.
Metnin orijinal dilindeki gramer yapısı bu boynuzun göğün dört rüzgârından
birinden geldiğini belirtiyor. Bu güç Grek İmparatorluğu’ndan ve onun dört
dalından sonra yükseldiği için, yaygın anlayışa göre bu boynuz önce putperest
sonra papalık dönemindeki Roma’dır. “Bu küçük boynuz, pagan ve papalık
dönemleri olmak üzere her iki safhasıyla Roma’yı temsil eder. Daniel Roma’yı
önce putperest imparatorluk safhasında Yahudi halkına ve ilk Hristiyanlara
savaş açarken, sonra da günümüze kadar devam eden ve geleceğe uzanan
papalık safhasında gördü.”—The Seventh-day Adventist Bible Commentary
[Yedinci Gün Adventist Kutsal Kitap Şerhi], cilt 4, s. 841.
Kutsal Kitap metnine göre, küçük boynuz önce yatay bir harekete başladı
ve “güneye, doğuya ve Güzel Ülke’ye doğru yayılarak çok güçlendi” (Dan.
8:9). Bu üç yön putperest Roma’nın egemenliği altına giren üç büyük alana
karşılık geliyor.
Küçük boynuz görümdeki esas oyuncu haline dönüştükçe, dikey genişlemesi çok dikkat çekiyor. Bu bağlamda boynuz, aşağıdaki karşılaştırmada
göründüğü üzere, Daniel 7. bölümdeki küçük boynuzla önemli ölçüde uyuşuyor: (1) İki boynuz da başlangıçta küçük (Dan. 7:8, Dan. 8:9). (2) İkisi
de daha sonra çok büyüyor (Dan. 7:20, Dan. 8:9). (3) İkisi de zulmeden
güçler (Dan. 7:21, 25; Dan. 8:10, 24). (4) İkisi de kendisini yüceltiyor ve
küfrediyor (Dan. 7:8, 20, 25; Dan. 8:10, 11, 25). (5) İkisi de Allah’ın halkını hedef alıyor (Dan. 7:25, Dan. 8:24). (6) İkisinin de etkinliklerinin bir
kısmı peygamberlik zamanıyla tasvir ediliyor (Dan. 7:25; Dan. 8:13, 14).
(7) İkisinin de varlığı sonun zamanına kadar devam ediyor (Dan. 7:25, 26;
Dan. 8:17, 19). (8) İkisi de doğaüstü bir şekilde yok ediliyor (Dan. 7:11, 26;
Dan. 8:25). Son olarak, Daniel 7. bölümdeki küçük boynuz papalığı temsil
ettiği için, Daniel 8. bölümdeki küçük boynuzun dikey büyümesi aynı gücü
temsil ediyor olmalı. Dolayısıyla, Daniel 2. ve 7. bölümlerde olduğu gibi, son
ana güç hem putperest hem papalık dönemlerindeki Roma.
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SALI 25 Şubat

Tapınağa Saldırı
Daniel 8:10–12 ayetlerini oku. Burada küçük boynuz ne çeşit bir
faaliyet yürütürken tasvir ediliyor?

Daniel 8:10 ayetinde, küçük boynuz Babil kulesini inşa edenlerin çabalarını ruhsal seviyede tekrarlamaya teşebbüs ediyor (Yar. 11:4). “Ordu” ve
“yıldızlar” kavramları Eski Ahit’te Allah’ın halkını belirtmek için kullanılmıştır. İsrail, Rabb’in orduları olarak adlandırılmıştır (Çık. 12:41, KM). Daniel
ayrıca Allah’ın sadık halkının yıldızlar gibi parladığını tasvir ediyor (Dan.
12:3). Belli ki bu gök cisimlerine bir saldırı değil, “vatanı göklerde” (Flp.
3:20) olan Allah’ın halkına zulmedilmesidir. Her ne kadar binlerce Hristiyan
putperest imparatorlar tarafından katledilmiş olsa da, burada küçük boynuzun dikey faaliyetlerine odaklanılıyor. Dolayısıyla, bu peygamberlik sözünün
nihai biçimde yerine gelişi papalık dönemindeki Roma’yla ve onun çağlar
boyunca süren zulmüyle bağlantılı olmalı.
Ayrıca, Daniel 8:11 ayetinde bir “Önder”den bahsediliyor, bu kişiden
Daniel kitapçığının diğer kısımlarında “meshedilmiş olan önder” (Dan.
9:25), “önderiniz Mikail” (Dan. 10:21) ve “büyük önder Mikail” (Dan.
12:1) olarak söz ediliyor. Bu ifadeyle kastedilen kişi İsa Mesih’ten başkası
olamaz. Daha önce sözü geçen “orduların” Önderi ve gökteki Başrahibimiz,
İsa Mesih’tir. Dolayısıyla, papalık ve temsil ettiği dini sistem İsa’nın rahiplik
görevini gizlemekte ve onun yerini almaya çalışmaktadır.
Daniel 8:11 ayetindeki “günlük sunu,” törensel hizmetlerin (kurbanlar
ve arabuluculuk dahil olmak üzere) çeşitli ve sürekli özelliklerini belirtmek
için dünyasal tapınakta yapılanların hatırlatıcısıdır. Bu hizmetler aracılığıyla
günahkârlar bağışlanır ve tapınma çadırında günahlarla ilgilenilirdi. Bu
dünyasal sistem, Mesih’in göksel tapınaktaki şefaat hizmetini temsil ediyor.
Yani, peygamberlik sözünün öngördüğü gibi, papalık Mesih’in arabuluculuğu
yerine rahiplerin arabuluculuğunu getiriyor. Küçük boynuz bu sahte ibadet
aracılığıyla Mesih’in şefaat görevini kaldırıyor ve temsilen Mesih’in tapınağını
yıkıyor.
“Gerçek ayak altında çiğnendi. Küçük boynuz yaptığı her şeyde başarılı
oldu” (Dan. 8:12). İsa gerçeğin Kendisi olduğunu bildiriyor (Yuhanna 14:6)
ve Allah’ın Sözü’ne de gerçek olarak işaret ediyor (Yuhanna 17:17). Buna karşın, papalık Kutsal Kitap’ın halkın diline tercüme edilmesini yasakladı, Kutsal
Kitap’ın yorumlanmasını kilisenin yetkisine verdi ve en üstün iman kuralı
olarak, geleneği teoride Kutsal Kitap’ın yanına, uygulamada ise üzerine koydu.
“Bu çalışma, insan geleneklerinin aksine Kutsal Kitap gerçeğine
dair bilginin gerçekte ne kadar değerli ve önemli olduğuna dair
bize ne anlatmalı?
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ÇARŞAMBA

26 Şubat

Tapınağın Arındırılması
Daniel 8:14 ayetini oku. Burada ne oluyor?

Boynuzun yıkıcı saldırısı sonrasında, tapınağın temizleneceği duyuruluyor.
Bu mesajı anlamak için, Daniel 8:14 ayetinde bahsedilen tapınağın arındırılmasının Daniel 7:9–14 ayetlerinde tasvir edilen yargılama sahnesine karşılık
geldiğini aklımızda tutmalıyız. Bu yargılama gökte gerçekleştiği için, tapınak
da gökte olmalı. Dolayısıyla, Daniel 7. bölüm Allah’ın insanların işlerine
müdahalesini ve bunlarla ilişkisini yargısal bir bakış açısından tasvir ederken, Daniel 8. bölüm aynı olayı tapınak bakış açısından tarif ediyor.
Dünyasal tapınak gökteki emsalinin örneği olarak tasarlanmıştı ve ana hatlarıyla kurtuluş tasarısını örnekliyordu. Günahkârlar her gün kurbanlarını
tapınağa getiriyorlardı, burada halkın itiraf ettikleri günahları bağışlanıyor
ve bir anlamda tapınağa aktarılıyordu. Bunun sonucunda tapınak kirleniyordu. Dolayısıyla, tapınağı içinde kayda geçen günahlardan temizlemek için
düzenli bir arınma süreci gerekiyordu. Buna Kefaret Günü deniyordu ve yılda
bir kez gerçekleşiyordu (bkz. Levililer 16).
Peki göksel tapınağın temizlenmesi niye gerekiyordu? Benzerlik kurarak,
tıpkı tövbe eden İsraillilerin günahlarının dünyasal tapınağa aktarıldığı gibi,
İsa’yı kabul edenlerin itiraf ettikleri günahların da göksel tapınağa “aktarıldığını” söyleyebiliriz. Dünyasal Kefaret Günü’nde İsa’nın gelecekteki ölümünü
simgeleyen çok sayıda hayvan kurban edilirdi, bu sayede günahkârlar Kefaret
Günü’ne dayanabilirlerdi.
Dünyasal Kefaret Günü’nde tapınak arındırılırken böyle olduysa, sadece
Mesih’in kanının bizi yargılamadan geçireceği göksel Kefaret Günü ne kadar
daha şiddetli olacaktır? Daniel 8:14 ayetinde tasvir edilen tapınağın arındırılması dünyasal hizmetin göksel karşılığıdır ve temel mesajı da şudur: günahkârlar olarak, günahlarımızın bağışlanması ve yargılamaya dayanabilmemiz
için Mesih’in kanına ihtiyacımız var.
İbraniler 9:23–28 ayetlerini oku. Bu ayetler İsa’nın bizim için kurbanlığı aracılığıyla O’nda sahip olduğumuz kurtuluşu ne şekilde
açıklıyor?
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PERŞEMBE 27 Şubat

Peygamberlik Zaman Çizelgesi
Daniel 8:13 ayetini oku. Burada hangi soru soruluyor ve bir sonraki
ayetteki yanıtı anlamamıza ne şekilde yardımcı oluyor?

2300 akşam ve sabahın zamanı nedir? İlk olarak, Daniel’e koç ile teke
görümü ve ardından küçük boynuzun işleri ve verdiği zararları gösterildikten
sonra, görümün Daniel 8:13 ayetindeki soruya döndüğüne dikkat etmeliyiz.
Bu soru özellikle bu peygamberlik döneminin sonunda ne olacağıyla ve
görümün tümünün kapsadığı süreyle ilgili. Ayrıca, bu zaman aralığı sadece
küçük boynuzun işlerinin süresiyle sınırlandırılamaz, zira görüm kavramı
koçtan küçük boynuzun işlerine kadar her şeyi kapsıyor. O halde bu gerçek
tarihin akışı içinde uzun bir dönem olmalı.
“Bu görümde... olanlar ne zamana dek sürecek” (koç [Med-Pers], teke
[Grek] ve küçük boynuzla işleri [putperest ve papalık dönemlerindeki
Roma]) sorusuna, diğer göksel varlık şöyle cevap verdi: “İki bin üç yüz
akşamla sabah oluncaya kadar; makdis [tapınak] o zaman tahir olacak
[temizlenecek]” (Daniel 8:14, KM). Daha önce belirtildiği gibi, bu zaman
aralığı çok uzun, çünkü Med-Pers İmparatorluğu döneminde başlayıp, Grek
İmparatorluğu ile putperest ve papalık dönemlerindeki Roma’ya kadar,
binlerce yıl boyunca sürüyor. Tarihsel yorumlama yöntemine göre (1. Derse
bak), peygamberlik sözündeki bu süre yıl-gün ilkesi uyarınca hesaplanmalı,
bu da 2300 akşam ve sabahın 2300 yıllık bir zaman aralığına karşılık gelmesi demek. Aksi halde, 2300 gün altı yıldan biraz uzun bir süreye karşılık
gelecekti, bu da görümdeki tüm olayların gerçekleşmesinin imkânsız olduğu
çok kısa bir süre. Bu nedenle, yıl-gün ilkesi geçerli olmalı.
Daniel 8. bölüm gerekli bilgiyi sağlayarak bu zaman aralığının ne zaman
başladığını ve elbette bu sayede ne zaman sonlandığını hesaplamamıza
yardımcı olmuyor. Fakat Daniel 9. bölüm kritik önemdeki bilgiyi bize veriyor
(gelecek haftanın dersine bak).
Bu peygamberlik sözünün 2300 yılı, Kutsal Kitap’taki en uzun
süreli zamana ilişkin peygamberlik sözünü oluşturuyor. Bir
düşün: 2300 yıl! Özellikle günümüzde ne kadar yaşadığımızla karşılaştırıldığında çok uzun bir süre. Bu karşılaştırma, Allah’a ve son
olayların tarihi ile ilgili kendi beklentilerimize karşı sabırlı olmayı
öğrenmemize ne şekilde yardımcı olabilir?
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CUMA

28 Şubat

EK ÇALIŞMA: Aşağıdaki tablo, bugüne kadar baktığımız, Daniel 2., 7. ve
8. bölümlerde tasvir edilen krallıkların sıralamasını gösteriyor. Bu, tapınağın
arındırılması hakkında bize ne söylüyor?
Daniel 2
Babil
Med-Pers
Grek
Putperest Roma
Papalık Roma’sı
–––––––––
İkinci Geliş
[El değmeden kesilen taş]

Daniel 7
Babil
Med-Pers
Grek
Putperest Roma
Papalık Roma’sı
Gökteki Yargılama
İkinci Geliş
[Kutsallar krallığı
alıyor]

Daniel 8
–––––––––
Med-Pers
Grek
Putperest Roma
Papalık Roma’sı
Tapınağın
Arındırılması
–––––––––
[El değmeden yok
ediliyor]

Burada gördüğümüz gibi, bölümler arasında paralellikler var. Sadece tasvir edilen uluslar değil, Daniel 7. bölümdeki –Roma’nın 1260 yıllık papalık
döneminden (ms 538–1798) sonra ortaya çıkan– yargılama sahnesi, Daniel
8. bölümde Roma’dan sonra ortaya çıkan tapınağın arındırılmasıyla doğrudan
paralellik gösteriyor. Kısacası, Daniel 7. bölümdeki bu göksel yargılama –dünyanın sonunun yolunu açan yargılama– Daniel 8. bölümdeki tapınağın arındırılmasıyla aynı şey. Burada aynı şeyin iki farklı tasviri verilmiş ve her ikisi de
küçük boynuz gücünün işlediği 1260 yıl süren zulümden sonra gerçekleşiyor.
TARTIŞMA SORULARI:

 Yukarıdaki tablo, tapınağın arındırılmasının küçük boynuzla
ilgili 1260 yıllık peygamberlik sözünden bir süre sonra, fakat
Allah’ın son krallığının kurulmasından önce gerçekleşmesi gereken, Daniel 7. bölümdeki yargılamayla aynı şey olduğunu bize
nasıl gösteriyor?
 Daniel 8. bölümdeki peygamberlik sözü, tarihi vahşetle ve
kötülükle dolu olarak tasvir ediyor. İki dünya imparatorluğunu
simgeleyen iki hayvan birbiriyle savaşıyor (Dan. 8:8–12). Onlardan
sonra ortaya çıkan küçük boynuz gücü vahşi ve zalim bir kuvvet
(Dan. 8:23–25). Dolayısıyla, Kutsal Yazı burada bu dünyada mevcut
olan acı gerçeğini önemsiz gibi göstermeye çalışmıyor. Bu, dört bir
yanımızda gördüğümüz kötülük gerçeğine rağmen Allah’a güvenmeyi öğrenmemize ne şekilde yardım etmeli?
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