
Fahiþe Babil ve uçurumdan canavar

Vahiy 17:3  Bundan sonra melek beni Ruh'un yönetiminde 
çöle götürdü. Orada yedi baþlý, on boynuzlu, üzeri küfür 
niteliðinde adlarla kaplý kýrmýzý bir canavarýn üstüne oturmuþ 
bir kadýn gördüm. 
4  Kadýn, mor ve kýrmýzý giysilere bürünmüþ, altýnlar, deðerli 
taþlar, incilerle süslenmiþti. Elinde iðrenç þeylerle, fuhþunun 
çirkeflikleriyle dolu altýn bir kâse vardý. 
5  Alnýna þu gizemli ad yazýlmýþtý: BÜYÜK BABÝL, DÜNYA 
FAHÝÞELERÝNÝN VE ÝÐRENÇLÝKLERÝNÝN ANASI
 6  Kadýnýn, kutsallarýn ve Ýsa'ya tanýklýk etmiþ olanlarýn 
kanýyla sarhoþ olduðunu gördüm. Onu görünce büyük bir 
þaþkýnlýða düþtüm. 

Vahiy 17:8  Gördüðün canavar bir zamanlar vardý, 
ama þimdi yok. Biraz sonra dipsiz derinliklerden 
çýkacak ve yýkýma gidecek. Yeryüzünde yaþayan ve 
dünya kurulalý beri adlarý yaþam kitabýna yazýlmamýþ 
olanlar canavarý görünce þaþacaklar. Çünkü o bir 
zamanlar vardý, þimdi yok, ama yine gelecek. 
9  ‹‹Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baþ, 
kadýnýn üzerinde oturduðu yedi tepedir; ayný 
zamanda yedi kraldýr. 
10  Bunlarýn beþi düþtü, biri duruyor, ötekiyse henüz 
gelmedi. Gelince kýsa süre kalmasý gerek. 

Vahiy 17:12  Gördüðün on boynuz henüz egemenlik sürmemiþ on kraldýr; canavarla birlikte bir saat 
egemenlik sürmek üzere yetki alacaklar. 13  Düþünce birliði içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini 
canavara verecekler. 

Fahiþe kim

"Büyük Babil" i betimleyen kadýn dini bir sistemdir. Bu, fahiþe ve zina 
adýyla açýkça ifade edilir. Ýsrail sadakatsiz olsaydý, bu affedilmeyle 
eþdeðerdi. Jeremiah þöyle yazar:

Yeremya 13:27   Kýrdaki tepeler üzerinde Yaptýðýn iðrençlikleri -
zinalarýný, Çapkýn çapkýn kiþneyiþini, yüzsüz fahiþeliklerini- gördüm. Vay 
baþýna geleceklere, ey Yeruþalim! Ne zamana dek böyle kirli 

Temel olarak bunlar Hýristiyan, Müslüman ve ayný zamanda Yahudi din 
sistemleri olabilir, çünkü bunlar Ýbrahim'in Tanrýsýna atýfta bulunmaktadýr.

Vahiy18:4    Gökten baþka bir ses iþittim: ‹‹Ey halkým!›› diyordu. ‹‹Onun günahlarýna ortak olmamak, 
Uðradýðý belalara uðramamak için çýk oradan! 

Hristiyanlýðýn baþlangýcýnda Yahudi topluluklarýydý, o zamanlar büyük Hristiyan topluluklarý gerçek 
Hýristiyanlara zulmetti ve onlarý öldürdü. Daha önce tarif edilen
3 1/2 yýl boyunca, bu dini örgütler gerçek Hýristiyanlarý baþtan çýkarmada büyük rol oynayacak.
Bu, uçurumdan çýkan hayvanla baðlantýlý olarak yapacaklardýr.



Uçurumdan gelen hayvan

Uçurum þeytanlarýn hapishanedir. Þeytanlar Vahiy'in 9.2 
bölümünde açýklandýðý gibi serbest býrakýlýr.
Vahiy 13'ün canavarýna ve Vahiy 12'nin Þeytanýna benzer 
olarak, politik bir iþlevi vardýr.

Vagiy 17:9   ‹‹Bunu anlamak için bilgelik gerek. Yedi baþ, 
kadýnýn üzerinde oturduðu yedi tepedir; ayný zamanda 
yedi kraldýr. 
10  Bunlarýn beþi düþtü, biri duruyor, ötekiyse henüz 
gelmedi. Gelince kýsa süre kalmasý gerek. 

Daniel'in Ýncil kitabýndan þeytanlarýn her birinin 
imparatorluklarýn hükümdarlarýnýn üstünde olduðunu 
biliyoruz.

Dan 10:13  Pers krallýðýnýn önderi yirmi bir gün bana karþý durdu. Sonra baþ önderlerden Mikail bana 
yardýma geldi, çünkü orada, Pers krallarýnýn yanýnda alýkonulmuþtum. 

Dan 10:20   Bunun üzerine, ‹‹Sana neden geldiðimi biliyor musun?›› dedi, ‹‹Çok yakýnda dönüp Pers 
önderiyle savaþacaðým. Ben gidince Grek önderi gelecek. 

Zaten düþmüþ olan ilk beþ kral Ýsrail ile yapmak zorunda kalan imparatorluklardý. Bunlar; Mýsýr; Asur; 
Babylon; Pers; ve Yunanistan. Roma Ýmparatorluðu, elçi Yuhanna zamanýnda iktidardaydý. 7. baþ, bu 
hayvan uçurumdan salýndýðýnda ortaya çýkacaktýr. Hayvanýn tamamý, 13. bölümün hayvanlarýyla bir 
arada bulunacaðýndan sekizinci bir kraldýr.

Özel ilgisi Hristiyanlar olacaktýr, çünkü fahiþe Babylon ile birlikte insanlarý Tanrý'dan uzaklaþtýrmak 
isteyeceklerdir.

Vahiy 11:7  Tanýklýk görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çýkan canavar onlarla savaþacak, onlarý 
yenip öldürecek.

Bu yapýldýðýnda, bu hayvan artýk fahiþe Babil'e ihtiyaç duymayacak ve onu öldürmeyecek.

3 buçuk yýlýn sonunda, bu hayvan 2 tanýk tarafýndan temsil edilen Hýristiyanlarý öldürecek.

Vahiy 17:13  Düþünce birliði içinde olan bu krallar güçlerini ve yetkilerini canavara verecekler. 
14  Kuzu'ya karþý savaþacaklar, ama Kuzu onlarý yenecek. Çünkü Kuzu, rablerin Rabbi, krallarýn 

Kralý'dýr. O'nunla birlikte olanlar, çaðrýlmýþ, seçilmiþ ve O'na sadýk kalmýþ olanlardýr.›› 

Vahiy 17:16   ‹‹Gördüðün canavarla on boynuz fahiþeden nefret 
edecek, onu periþan edip çýplak býrakacaklar. Etini yiyip kendisini 
ateþte yakacaklar. 
17  Çünkü Tanrý, amacýný gerçekleþtirme isteðini onlarýn yüreðine 
koymuþtur. Öyle ki, Tanrý'nýn sözleri yerine gelinceye dek 
krallýklarýný canavara devretmekte sözbirliði edecekler. 
18  Gördüðün kadýn dünya krallarý üzerinde egemenlik süren 
büyük kenttir.››
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