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*12-18 Eylül

Paylaşmaya Değer
Bir Haber

Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: 2. Petrus 1:12, 16–21; Vahiy 19:11–18;
Vahiy 14:14–20; Vaiz 12:13, 14; Vahiy 14:6–12.
HATIRLAMA METNI: “Bundan sonra göğün ortasında uçan başka bir
melek gördüm. Yeryüzünde yaşayanlara –her ulusa, her oymağa, her dile,
her halka– iletmek üzere sonsuza dek kalıcı olan Müjde’yi getiriyordu.
Yüksek sesle şöyle diyordu: “Tanrı’dan korkun! O’nu yüceltin! Çünkü O’nun
yargılama saati geldi. Göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana tapının!”
(Vahiy 14:6, 7).
Mesih’in kefaret edici ölümü evrenseldi. Yani, nerede ve ne zaman yaşadığına bakmaksızın gelmiş geçmiş tüm insanlar içindi. Bu yüzden müjde her
dilden, her kültürden ve geçmişten insan gruplarına hitap eder. Etnik farklılıklar arasına köprü kurar. O, İsa’nın yaşamı, ölümü ve dirilişiyle cehennemin ilkeleri ve güçleri üzerine zafer kazandığının inanılmaz derecedeki
iyi haberidir. Müjde tamamıyla İsa hakkındadır. O bizim için öldü ve şimdi
bizim için yaşıyor. Bir kere bizi günahın cezası ve gücünden kurtarmaya geldi
ve bizi günahın varlığından kurtarmak için tekrar geliyor. O’nun hak ettiği
yaşamı biz yaşayabilelim diye bizim hak ettiğimiz ölümle O öldü. Mesih’te
aklanırız, kutsanırız ve bir gün yüceltiliriz.
Kutsal Kitap İsa’nın iki gelişi üzerine odaklanır. Bir kez bizi kurtarmak için
geldi ve böylesine sonsuz bir bedelle satın aldıklarını eve götürmek için geri
dönecek. Kutsal Kitap’ın son bölümü olan Vahiy, özellikle dünyayı İsa’nın
dönüşüne hazırlamak için yazıldı. O, bu nesil için acil bir mesajdır. Bu haftanın dersinde Vahiy’in 21. yüzyılın modern toplumu ile ilişkisini çalışacağız.
İsa’nın son zaman kilisesine O’nun son zaman mesajını duyurmaları için
yaptığı çağrıyı hep birlikte yeniden keşfedeceğiz.
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*19 Eylül Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.

PAZAR

13 Eylül

Petrus’un “Mevcut Gerçek” Haberi
Tanrı kurtuluş tarihi boyunca, peygamberlik Sözü aracılığıyla düzenli
olarak insanları gelmekte olan şeye hazırlamak için özel bir haber göndermiştir. Tanrı asla hazırlıksız yakalanmaz (Yeşaya46:9-10). Halkını geleceğe
hazırlamak için yargı gelmeden önce peygamberlerini yollayarak mesajını
iletir (Amos 3:7). Tanrı Tufan’dan önceki günlerde Nuh aracılığıyla Tufan’ın
gelmekte olduğuna dair bir haber yolladı. Tanrı Mısır’da yedi yıllık bolluk
boyunca gelmekte olan kıtlık için Yusuf’u yükseltti. Yahudi peygamberler
İsraillileri Babil orduları tarafından gerçekleştirilecek olan Yeruşalim’in
yıkılışı için uyardı. Vaftizci Yahya’nın tövbe mesajı bir ulusu İsa’nın ilk gelişi
için hazırladı.

2.Petrus 1:12 ayetini oku. Petrus Tanrı’nın mesajını kendi çağdaşlarına tanımlamak için hangi ifadeyi kullanıyor?
2. Petrus 1:16–21 ayetlerini oku. Petrus ve öğrencilerin ilan ettiği
bu “mevcut gerçek” mesajı neydi?
Birinci yüzyılın sonsuz önemdeki mesajı Mesih’in gelmiş olduğuydu.
Baba’nın sevgisi Mesih’in çarmıhtaki ölümü ile gösterilmişti. “Günahın
ücreti ölüm” olsa da, sonsuz yaşam Mesih aracılığıyla herkes için güvenceye alınmıştı. İmanla onu kabul edip etmeyeceğimiz bizim seçimimizdir
(Romalılar 3:23, Romalılar 6:23, Efesliler2:8). İsa’daki bu kurtuluş haberi
asla geçerliliğini yitirmeyecektir. Bu her nesil için mevcut gerçektir.
Kutsal Kitap’ın son bölümü olan Vahiy İsa’yı ve bir halkı O’nun yakında
gerçekleşecek olan gelişine hazırlamak için, O’nun sonsuz kurtuluşunu son
zamanlar bağlamında gösterir. İnsan geleneğinin ve benmerkezci dindarlığın
yanlışlığını açığa çıkarır. Vahiy başlangıçtan sona kadar İsa’yı ve O’nun insanlık için işini ortaya koyar.
İsa, Baba’nın karakterinin gerçek tanıklığıdır. O “dünya krallarına egemen
olan” dır. O “bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi
bir krallık haline getirip Babası Tanrı’nın hizmetinde kâhinler yapmış olan”
Mesih’dir (bkz. Vahiy 1:1-6). Vahiy tamamıyla İsa ve yakında gerçekleşecek
dönüşü için halkını hazırlamaya yönelik O’nun son zaman mesajı hakkındadır.
Vahiy kitabı hakkında düşündüğünde aklına ne geliyor?
Düşüncelerin İsa’dan çok canavarlar ve peygamberlik sembolleri
üzerine mi? Sence İsa neden Vahiy kitabında bize peygamberlikler
verdi? Bunlar O’nun insanlık için sevgi dolu planlarını nasıl ortaya
koyuyorlar?
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PAZARTESI

14 Eylül

Vahiy’in Son Zamanlara Odaklanması
Müjdeler öncelikle Mesih’in ilk gelişine odaklanırlar. O’nun doğumu,
yaşamı ve hizmeti, ölümü ve dirilişinin hikâyesini anlatırlar. O’nun ikinci
gelişinden bahsetseler de, bu onların vurguladığı ana konu değildir. Fakat
Vahiy’in öncelikli odağı yüzyıllardır süren çağların çatışmasının doruk noktasıdır. Onun tüm büyük peygamberlikleri Rabbimiz’in yücelik içinde gelişiyle
sona erer.

Vahiy 1:7, Vahiy 11:15, Vahiy 14:14–20, ve Vahiy 19:11–18 ayetlerini
oku. Bu ayetlerin her birinde hangi benzer sonucu görüyorsun?

Vahiy’in ilk bölümünden son bölümüne kadar her peygamberliğin doruk
noktası İsa’nın gelişidir. “Boğazlanmış Kuzu” (Vahiy 5:12) tekrar “Kralların
Kralı ve Rablerin Rabbi” (Vahiy 19:16) olarak geliyor. Halkına baskı ve
zulüm uygulayan tüm düşmanları yenecek (Vahiy17:14). Onları bu günahın
kâbusundan kurtaracak ve onlara yücelik getirecek. İyi ve kötü arasındaki
büyük mücadele sona erecek. Dünya yenilenecek ve kurtulmuş olanlar
Rableri ile birlikte sonsuza dek yaşayacaklar (Vahiy 21:1–4).
Vahiy 22:7 ayetinde (ayrıca bkz. 12, 17 ve 20), İsa şöyle diyor: “İşte tez
geliyorum! Bu kitaptaki peygamberlik sözlerine uyana ne mutlu!” Bu yüzden, İsa’nın tüm insanlığa çağrısı O’nun sevgisine cevap, lütfunu kabul ve
yakında gerçekleşecek olan gelişi için O’nun gerçeğini takiptir. Vahiy İsa’nın
daveti ile biter, “Ruh ve Gelin, “Gel!” diyorlar. İşiten, “Gel!” desin. Susayan
gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın” (Vahiy 22:17).
Rabbimiz sonsuz yaşam arayan herkesi O’na gelmeye davet eder. Sonra,
kurtuluş mesajını kabul etmiş ve içtenlikle O’nun dönüşünü bekleyen
bizleri diğer İnsanları O’nun sevgi mesajını kabul etmeye davet etme işinde
O’na katılmaya çağırıyor. Bizi O’nun yakında gerçekleşecek dönüşü için
dünyayı hazırlamak üzere mesajını iletme görevine gönderiyor. İsa ile O’nun
dünyadaki görevine katılmaktan daha büyük bir ödül yoktur. Mesih’in son
günlerdeki kurtuluş planında O’nunla işbirliği yapmaktan daha tatmin edici
bir şey yoktur.
Mesih, tez geliyor mu? Yuhanna bu sözleri 2.000 yıl önce yazdı.
Fakat ölülerin durumuyla ilgili anlayışımız doğrultusunda, neden
Mesih’in ikinci gelişi her birimiz için kişisel bir tecrübedir ve asla
ölümümüzden sonra geçen bir andan daha fazlası değildir? Bu
gerçek aslında Mesih’in gelişinin ne kadar yakın olduğunu anlamamıza nasıl yardımcı olur?
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SALI

15 Eylül

Vahiy’in Son Zaman Mesajı
Vahiy’in merkez üssü 14. bölümdür. Bu bölüm insanlık tarihinin son
günlerinde yaşayan Tanrı’nın halkı için olağanüstü önemdedir. Tanrı’nın
son zaman mesajını insanlığa açar. Bu son zaman mesajı Tanrı’nın halkı ve
insanlık için hayati önemdedir.

Vahiy 14:14–20 ayetlerini oku. Rabbimiz’in dönüşünü resmetmek
için burada hangi sembol kullanılmış?

Biçim vakti veya hasat zamanı Kutsal Kitap boyunca Mesih’in dönüşünü
tanımlamak için kullanılmıştır (Matta 13:37–43, Markos 4:29). Vahiy 14.
bölümdeki olgunlaşmış ekinin hasadı doğruların kurtuluşunu temsil ederken, fazlasıyla olmuş üzümlerin hasadı kötülerin yok oluşunu tasvir eder.
Vahiy 14:6–12 erkek ve kadınları dünyanın nihai hasadına hazırlamak için
acil bir son zaman mesajı içerir.

Vahiy 14:6, 7 ayetlerini oku. Bu iki ayette bulunan mesajın özü
nedir? Yedinci Gün Adventistleri olarak kim olduğumuzu anlamamıza nasıl yardımcı oluyorlar?

Vahiy 14’deki ilk meleğin mesajı yaşamlarında bir amaca sahip olma
özlemi çeken 21. Yüzyıl nesline hitap etmektedir. Herkes için bağışlanma
sağlayan Tanrı’nın lütfunun müjdesini sunar. O bizim günah suçumuzu
temizler ve bize galip gelenler olma gücünü verir. Bu mesaj Mesih’in bizi
yarattığı ve kurtardığı gerçeğinde herkese şahsi değer için bir temel sağlar.
Bir gün, Tanrı’nın son yargısında tüm adaletsizliklerin sona ereceğini işaret
eder. Bu inanılmaz derecede iyi haberdir çünkü adaletsizliğin sonsuza dek
sürmeyeceğini ortaya koyar.
“Özel bir anlamda, Yedinci Gün Adventistleri dünyada gözcüler ve
ışık taşıyıcılar olarak atanmışlardır. Mahvolmakta olan dünyaya
verilecek son uyarı onlara teslim edilmiştir. Allah’ın Sözü’nden
çıkan muhteşem ışık onların üzerinde parlar. Onlara en ciddi
önemdeki bir iş verilmiştir: birinci, ikinci ve üçüncü meleğin
mesajlarının duyurulması. Bunun kadar önem taşıyan ikinci bir iş
daha yoktur. Dikkatlerini başka hiçbir şeyin çekmesine müsaade
etmemelidirler.”—Ellen. G. White, Evangelism (Müjdecilik), s. 119,
120. Kilise olarak, fakat daha önemlisi kişisel olarak, bu sözleri
nasıl kalbimize yazabiliriz?
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ÇARŞAMBA

16 Eylül

Tanrı’nın Mesajını Daha Dolu Anlamak
Vahiy’in son zaman mesajı İsa’yı tüm insanlık için kurtarıcı lütfunun
doluluğunda sunar (Vahiy 14:6). Tanrı’dan “korkun” veya O’nun emirlerine
saygı göstererek ve O’nun yargısının ışığında yasasına uyarak yaptığınız her
şeyde O’nu yüceltin çağrısı içten bir çağrıdır (Vahiy 14:7). “Tanrı’dan kork[mak]” nasıl düşündüğümüz ile de bağlantılıdır. O, Tanrı’yı hoşnut etmek
ve tüm düşüncelerimizde O’nu birinci sıraya koymamız için bir çağrıdır.
O bizi Tanrı’nın isteğine göre yaşamaya yönlendiren bir itaat düşüncesidir
(Mezmur 3:7, Elçilerin İşleri9:31, 1. Petrus2:17). Bu mesaj bizi Tanrı’yı
yüceltmeye de davet eder. Tanrı’ya yücelik vermek yaşamlarımızın her alanında ne yaptığımız ile ilgilidir.

Vaiz 12:13, 14 ve 1.Korintliler 6:19, 20 ayetlerini oku. Bu ayetler
Tanrı’dan korkmanın ve O’na yücelik vermenin ne demek olduğunu
anlamamıza nasıl yardımcı olurlar?
Ahlaki sorumluluğun olmadığı, milyonlarca insanın sadece kendilerine
hesap vermek zorunda olduklarını hissettiği bir çağda bu yargı saati mesajı
bizlere yaptıklarımız için sorumlu olduğumuzu hatırlatır. Tanrı’ya saygı
gösterme, Tanrı’ya itaat etme tavrı ile yargı arasında bir ilişki vardır. İtaat İsa
ile kurtarıcı bir ilişkinin meyvesidir. Sadece O’nun doğruluğu yargıyı geçmek
için geçerlidir ve O’un doğruluğunda güvendeyiz. O’nun doğruluğu aracılığıyla yaptığımız her şeyde O’nun adını yüceltmek için yaşarız.

Vahiy 14:7, Vahiy 4:11, Yaratılış 2:1–3 ve Mısır’dan Çıkış 20:8–11
ayetlerini oku. Tanrı’ya doğru ibadet etmenin tüm temeli nedir ve
Sebt Günü bu anlayışı nasıl yansıtır?
Şeytan Sebt Günü’ne saldırdı çünkü O’nun ibadetin tam kalbi olduğunu
biliyordu. Sebt Günü Mesih’i yaratıcı olarak yüceltir ve her yerdeki insanları
“göğü, yeri, denizi, su pınarlarını yaratana” tapınmaya çağırır (Vahiy 14:7).
Evrim çağıyla ilgili konuşur. Bizi yaratmış ve O’nda gerçek değerimizi anlamamızı sağlamış olan İsa’ya tapınmaya bizleri geri çağırır.
Tanrı’nın Yaratıcımız olduğunu, böylece kimin sadece tapınmaya
layık olması gerektiğini bize hatırlatan Sebt Günü’nün ne kadar
önemli olduğunu düşün. Sonuçta, O’nun Yaratıcımız olduğunu
hatırlamamıza yardımcı olmak için her hafta yaşamlarımızın
yedide birini O’na ayırmamızı emreden emir kadar önemli diğer
emirler nelerdir?
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PERŞEMBE

17 Eylül

Tanrı’nın Son Çağrısı
Vahiy 14:8, Vahiy 17:3–6, ve Vahiy 18:1–4 ayetlerini oku. Bu ayetlerden ruhsal Babil hakkında ne öğreniyoruz?

Vahiy kitabında “Babil” terimi, insan çabaları, insan yapımı gelenekler ve
sahte doktrinler üzerine kurulu sahte bir dini sistemi simgeler.
Babil, insanları ve onların şahsi doğruluklarını İsa’nın ve O’nun günahsız
yaşamının üzerine yükseltir. Dini liderlerin emirlerini Tanrı’nın emirleri üzerine koyar. Babil putperestliğin, güneşe tapınmanın ve ruhun ölümsüzlüğü
ile ilgili yanlış öğretinin merkeziydi. Bu sahte dini sistem Babil’in kadim dini
uygulamalarına ve ibadetlerine sinsice entegre oldu. Tanrı’nın ölmekte olan
gezegenimize son zaman mesajı İsa’nın ve O’nun doğruluğunun mesajıdır.
Göğün çağrısını yansıtır, “Yıkıldı! Büyük Babil yıkıldı!... Ey halkım!... çık
oradan!” (Vahiy 18:2, 4). Tanrı Yedinci Gün Adventist Kilisesi’ni tüm doluluğuyla Mesih’in mesajını yükseltsin diye ilahi olarak ortaya çıkardı. İsa’yı
yüceltmek demek O’nun öğrettiği her şeyi yükseltmek demektir. O “yol,
gerçek ve yaşam” (Yuhanna 14:6) Olan’ı duyurmaktır. İsa’nın gerçeğinin
karşıtı olan Babil’in yanlışlarını ortaya çıkarmaktır.

Vahiy 14:7, 9–11 ayetlerini oku. Bu ayetlerde ibadetin hangi karşıt
öğelerinin altı çiziliyor?

Vahiy 14 iki farklı tapınmayı tanımlar: Yaratıcı’ya tapınma ve canavara
tapınma. Bu iki tapınma Tanrı’nın tapınma gününün etrafına odaklanır,
gerçek Sebt Günü ve sebt Günü’nün yedeği veya taklit Sebt Günü. Sebt Günü
Yaratıcımız, Kurtarıcımız ve gelecek Kralımız olan Mesih’te sahip olduğumuz
rahatı, güvenceyi ve güveni temsil eder. Taklit gün insan düşüncesi ve insan
yapımı kanunlara dayalı bir insanı ve taklit bir yedeği temsil eder.
Vahiy 14:12 ayeti. Özellikle önceki ayetlerin bağlamında bu ayet
ne diyor? Bu ayette hem yasa hem de lütuf nasıl ortaya konuyor
ve bu bize yasa ve lütfun nasıl müjdenin iki ayrılmaz yanı olduğu
konusunda ne öğretmeli?
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CUMA 18 Eylül
EK ÇALIŞMA: “Tanrı eski İsrail’i çağırdığı gibi bugün de kilisesini dünyada
bir ışık olmaya çağırıyor. Gerçeğin güçlü satırı aracılığıyla (birinci, ikinci
ve üçüncü meleğin mesajları) onları dağıttığı kiliselerden ve dünyadan
Kendisi’ne kutsal bir yakınlığa çağırıyor. Onları yasasının emanetçileri yaptı
ve bu zaman için peygamberliğin büyük gerçeklerini onlara teslim etti. Kutsal
vahiylerin İsrail’e teslim edilmesi gibi, dünyaya duyurulması gereken kutsal
bir emanettir bunlar.”
“Vahiy 14’ün üç meleği Tanrı’nın mesajının ışığını kabul eden ve dünyanın
dört tarafında uyarıyı duyuran temsilcileri olarak ilerleyen insanları temsil
eder. Mesih takipçilerine ilan eder: “Dünyanın ışığı sizsiniz.” Matta 5:14.
İsa’yı kabul eden her cana Golgota’nın çarmıhı şöyle der: (Canın değerine
bakın). “Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun.”
Markos 16:15. Hiçbir şeyin bu işi gizlemesine izin verilmez. Bizim için en
önemli iş budur. Bu sonsuzluk gibi geniş kapsamlı bir iştir. İsa’nın insanların canlarının kurtuluşu için kurbanlıkta ortaya koyduğu sevgisi O’nun tüm
takipçilerini harekete geçirecek.”
“Mesih kendisini O’na teslim eden her insanı kabul eder, ah, ne kadar da
sevindirici! İnsanı ilahi olan ile birliğe taşır ki beden almış sevgisinin sırlarını
dünyaya açıklayabilsin. O’nu konuş, O’nun hakkında dua et, O’nun şarkısını
söyle, O’nun gerçeğinin mesajı ile dünyayı doldur ve sınırların dışına çıkmak
için çabalamaya devam et.” —Ellen G. White, Counsels for the Church
(Kilise İçin Tavsiyeler), s. 58, 59.
TARTIŞMA SORULARI:

Ê Vahiy 14. bölümdeki üç meleğin mesajı Yedinci Gün Adventist
Kilisesi’nin özünü nasıl tanımlar?

Ë Sebt Günü ve temsil ettiği şeyin önemi hakkında düşün. Bu

hafta gördüğümüz üzere mesajın içeriği çok önemlidir. Tanrı O’nu
Yaratıcımız ve Kurtarıcımız olarak hatırlamamız için yaşamlarımızın
yedide birini O’na ayırmamızı emreder. Ayrıca, kutsal dağın veya
kutsal şehrin aksine, ibadet etmek için ona gitmemiz gerekmiyor.
Sebt Günü her hafta saatte bin kilometre hızla (en azından ekvator
yakınında) bize gelmektedir. Bu gerçek bize günün önemini ve neyi
işaret ettiğini anlamamıza nasıl yardımcı olur?

Ì Babil’in düşüşü fikrini veya canavarın işareti konusunu en güzel
şekilde nasıl açıklayabiliriz? Yani, tüm çabamıza rağmen bazı insanların yine de alınacağını anlamamız gerekse de, bu gerçekleri mümkün olan en barışçıl şekilde nasıl gösterebiliriz?
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