
2 Vahiyin Þahidi bölüm 11

Vahiy 11:3 Ýki tanýðýma güç vereceðim; çul giysiler içinde bin iki yüz altmýþ 
gün peygamberlik edecekler.›› 4  Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran 
iki zeytin aðacýyla iki kandilliktir. 5  Biri onlara zarar vermeye kalkýþýrsa, 
aðýzlarýndan ateþ fýþkýracak ve düþmanlarýný yiyip bitirecek. Onlara zarar 
vermek isteyen herkesin böyle öldürülmesi gerekir. 6  Peygamberlik 
ettikleri sürece yaðmur yaðmasýn diye göðü kapamaya yetkileri vardýr. 
Sularý kana dönüþtürme ve yeryüzünü, kaç kez isterlerse, her türlü belayla 
vurma yetkisine sahiptirler. 7  Tanýklýk görevleri sona erince dipsiz 
derinliklerden çýkan canavar onlarla savaþacak, onlarý yenip öldürecek. 8  
Cesetleri, simgesel olarak Sodom ve Mýsýr diye adlandýrýlan büyük kentin 
anayoluna serilecek. Onlarýn Rabbi de orada çarmýha gerilmiþti. 9  Her 
halktan, oymaktan, dilden, ulustan insan üç buçuk gün cesetlerini 
seyredecek, cesetlerinin mezara konulmasýna izin vermeyecekler. 10  

Yeryüzünde yaþayanlar onlarýn bu durumuna sevinip bayram edecek, birbirlerine armaðanlar 
gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber yeryüzünde yaþayanlara çok eziyet etmiþti. 11  Üç buçuk gün 
sonra iki peygamber, Tanrý'dan gelen yaþam soluðunu alýnca ayaða kalktýlar. Onlarý görenler dehþete 
kapýldý. 12  Ýki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin, ‹‹Buraya çýkýn!›› dediðini iþittiler. Sonra 
düþmanlarýnýn gözü önünde bir bulut içinde göðe yükseldiler. 

Bu 2 tanýk, son zamanlarýn Hýristiyanlarýdýr!
Bu ifade için argümanlar:

Hýristiyanlarýn son zamanlarda bir görevi var:

 Ýki tanýðýma güç vereceðim; çul giysiler içinde bin iki yüz altmýþ gün peygamberlik edecekler.››

Matta 24:14   Göksel egemenliðin bu 
Müjdesi bütün uluslara tanýklýk olmak 
üzere dünyanýn her yerinde duyurulacak. 
Ýþte o zaman son gelecektir. 

Vahiy  14:6   Bundan sonra göðün ortasýnda uçan baþka bir melek 
gördüm. Yeryüzünde yaþayanlara -her ulusa, her oymaða, her dile, her 
halka- iletmek üzere sonsuza dek kalýcý olan Müjde'yi getiriyordu. ! 
8  Ardýndan gelen ikinci bir melek, ‹‹Yýkýldý! Kendi azgýn fuhuþ þarabýný 
bütün uluslara içiren büyük Babil yýkýldý!›› diyordu. 
9-10  Onlarý üçüncü bir melek izledi. Yüksek sesle þöyle diyordu: ‹‹Bir 
kimse canavara ve heykeline taparsa, alnýna ya da eline canavarýn 
iþaretini koydurursa, Tanrý gazabýnýn kâsesinde saf olarak hazýrlanmýþ 
Tanrý öfkesinin þarabýndan içecektir. Böylelerine kutsal meleklerin ve 
Kuzu'nun önünde ateþ ve kükürtle iþkence edilecek. 

Son zamanlarýn hristiyanlarý yastalar
Vahiy  13:7 Kutsallarla savaþýp onlarý yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her 

ulus üzerinde yetkili kýlýndý.



Hýristiyan topluluklar þamdanlarla karþýlaþtýrýlýr

Vahiy  11:4   Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin aðacýyla iki kandilliktir. 

Vahiy  1: 12-13  Bana sesleneni görmek için arkama döndüm. Döndüðümde 
yedi altýn kandillik ve bunlarýn ortasýnda, giysileri ayaðýna kadar uzanan, 
göðsüne altýn kuþak sarýnmýþ, insanoðluna benzer birini gördüm. 

Vahiy  1:20  Sað elimde gördüðün yedi yýldýzla yedi altýn kandilliðin sýrrýna 
gelince, yedi yýldýz yedi kilisenin melekleri, yedi kandillikse yedi kilisedir.››

Hristiyanlar kutsal ruhlara sahip krallar ve rahipler olarak görevlendiriliyor
Vahiy 11:4    Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin aðacýyla iki kandilliktir.
 Rol modelinde yüksek rahip Joshua ve vali Zerubbabbel oldu. 
Zekeria 4:2 ‹‹Ne görüyorsun?›› diye sordu. ‹‹Som altýn bir kandillik görüyorum›› diye yanýtladým, 
‹‹Tepesinde zeytinyaðý için bir tas, üzerinde yedi kandil, kandillerde yediþer oluk var. 3  Ayrýca 
kandilliðin yanýnda, biri zeytinyaðý tasýnýn saðýnda, öbürü solunda iki zeytin aðacý da var.›› 4  Benimle 
konuþan meleðe, ‹‹Bunlarýn anlamý nedir, efendim?›› diye sordum.   
4:14   Melek, ‹‹Bunlar bütün dünyanýn Rabbi'ne hizmet eden, zeytinyaðýyla kutsanmýþ iki kiþidir›› diye 
açýkladý.

1Petrus  2:9   Ama siz seçilmiþ soy, Kral'ýn kâhinleri, kutsal ulus, Tanrý'nýn öz halkýsýnýz. Sizi karanlýktan 
þaþýlasý ýþýðýna çaðýran Tanrý'nýn erdemlerini duyurmak için seçildiniz. 

Hýristiyanlar 3/2 yýl sonunda öldürülüyor

11:7 Tanýklýk görevleri sona erince dipsiz derinliklerden çýkan canavar onlarla savaþacak, onlarý 
yenip öldürecek.  6:10 Yüksek sesle feryat ederek þöyle diyorlardý: ‹‹Kutsal ve gerçek olan 
Efendimiz! Yeryüzünde yaþayanlarý yargýlayýp onlardan kanýmýzýn öcünü almak için daha ne kadar 
bekleyeceksin?›› 
11  Onlarýn her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrý kullarýnýn ve 
kardeþlerinin sayýsý tamamlanýncaya dek kýsa bir süre daha beklemeleri istendi. 

13:7  Kutsallarla savaþýp onlarý yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her 
ulus üzerinde yetkili kýlýndý.
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Hristiyanlarýn cennetsel bir diriliþi var
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 11:11  Üç buçuk gün sonra iki peygamber, Tanrý'dan gelen yaþam soluðunu alýnca ayaða kalktýlar. 
Onlarý görenler dehþete kapýldý. 12  Ýki peygamber gökten gelen yüksek bir sesin, ‹‹Buraya çýkýn!›› 
dediðini iþittiler. Sonra düþmanlarýnýn gözü önünde bir bulut içinde göðe yükseldiler. 

11:15  Yedinci melek borazanýný çaldý. Gökte yüksek sesler duyuldu: ‹‹Dünyanýn egemenliði 
Rabbimiz'in ve Mesihi'nin oldu. O sonsuzlara dek egemenlik 
sürecek.›› 

1.Korintliler 15,51-52  Ýþte size bir sýr açýklýyorum. Hepimiz 
ölmeyeceðiz; son borazan çalýnýnca hepimiz bir anda, göz açýp 
kapayana dek deðiþtirileceðiz. Evet, borazan çalýnacak, ölüler 
çürümez olarak dirilecek, ve biz de deðiþtirileceðiz. 53  Çünkü bu 
çürüyen beden çürümezliði, bu ölümlü beden ölümsüzlüðü 
giyinmelidir. 
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