
Ve gökten düþen yýldýzlar

Görüldüðü gibi, ilk 4 mührün açýlýþýyla birlikte sürücüler 
serbest býrakýlýyor, ancak yine de tutuldular.
Bu, 5. mührün açýlýþýnda belirginleþir, çünkü idam edilen 
þikayet henüz baþlamamýþtýr.

Vahiy 6:9   Kuzu beþinci mührü açýnca, sunaðýn altýnda, Tanrý'nýn sözü ve sürdürdükleri tanýklýk 
nedeniyle öldürülenlerin canlarýný gördüm. 
10  Yüksek sesle feryat ederek þöyle diyorlardý: ‹‹Kutsal ve gerçek olan Efendimiz! Yeryüzünde 
yaþayanlarý yargýlayýp onlardan kanýmýzýn öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin?›› 

Bununla birlikte, altýncý mührün açýlmasýyla, Dünyada farkedilir bir þey olur.

Vahiy 6:12  Kuzu altýncý mührü açýnca, büyük bir 
deprem olduðunu gördüm. Güneþ keçi kýlýndan 
yapýlmýþ siyah bir çul gibi karardý. Ay baþtan aþaðý 
kan rengine döndü. 
13  Ýncir aðacý, güçlü bir rüzgarla sarsýldýðýnda 
nasýl ham incirlerini dökerse, gökteki yýldýzlar da 
öylece yeryüzüne düþtü. 
14  Gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktý. 
Her dað, her ada yerinden sökülüp alýndý. 

7. mühür açýldý ve 7 trompet daðýtýldý.

Vahiy 8:7  Birinci melek borazanýný çaldý. Kanla karýþýk dolu ve 
ateþ oluþtu, yeryüzüne yaðdý. Yerin üçte biri, aðaçlarýn üçte biri 
ve bütün yeþil otlar yandý. 
8  Ýkinci melek borazanýný çaldý. Alev alev yanan, dað gibi 
büyük bir kütle denize atýldý. Denizin üçte biri kana dönüþtü. 

Vahiy 8:12   Dördüncü melek borazanýný çaldý. Güneþin üçte biri, ayýn üçte biri, yýldýzlarýn üçte biri 
vuruldu. Sonuç olarak ýþýklarýnýn üçte biri söndü, gündüzün ve gecenin üçte 
biri ýþýksýz kaldý. 

Þimdi çok kötü, çünkü bir kartal yeryüzünde üç sýkýntý olduðunu 
duyuruyor, yani son 3 trompet

Vahiy 9:1  Beþinci melek borazanýný çaldý. Gökten yere düþmüþ 
bir yýldýz gördüm. Dipsiz derinliklere açýlan kuyunun anahtarý ona 
verildi.

Vahiy 8:10   Üçüncü melek borazanýný çaldý. Gökten meþale gibi yanan büyük bir yýldýz ýrmaklarýn üçte 
biri üzerine ve su pýnarlarýnýn üzerine düþtü.

Beþ trompetle birlikte cennetten dünyaya bir þey düþüyor; Dolu, ateþ kan, dað, yýldýz ve dünya 
karardý.



“Vahiyin Kronolojisi ve Ýçeriði” adlý tez çalýþmasýnda, 6-11 ve 12-19 arasýndaki bölümlerin farklý bakýþ 
açýlarýyla eþzamanlý olduðunu tartýþtýk. Dolayýsýyla, Vahiy bölüm 8 ile Vahiy bölüm 12 arasýnda iliþki 
kurduðumuzda, dünya üzerindeki bu görünümler cennetteki savaþýn etkileridir.

Vahiy 12:7-8  Gökte savaþ oldu. Mikail'le 
melekleri ejderhayla savaþtýlar. Ejderha kendi 
melekleriyle birlikte karþý koydu, ama gücü 
yetmedi. Bu yüzden gökteki yerlerini yitirdiler. 
9  Büyük ejderha -Ýblis ya da Þeytan denen, 
bütün dünyayý saptýran o eski yýlan- 
melekleriyle birlikte yeryüzüne atýldý. 

5. trompet ile birlikte son yýldýz gökten düþer. Uçurumun açýlmasýna izin verilen þeytan þeytandýr.

Ayný resimler bize Ýsa 24:29 ve Joel 3,2 + 4'te de gösterilmiþtir.
Luk 10:18   Ýsa onlara þöyle dedi: ‹‹Þeytan'ýn gökten yýldýrým gibi düþtüðünü gördüm. 

Ýþte ilk sýkýntý baþlýyor.
Vahiy 12:12  Bunun için, ey gökler ve orada yaþayanlar, Sevinin! Vay halinize, yer ve deniz! Çünkü Ýblis 
zamanýnýn az olduðunu bilerek Büyük bir öfkeyle üzerinize indi.›› 

Vahiy 9:2  Dipsiz derinliklerin kuyusunu açýnca, kuyudan 
büyük bir ocaðýn dumaný gibi bir duman çýktý. Kuyunun 
dumanýndan güneþ ve hava karardý. 3  Dumanýn içinden 
yeryüzüne çekirgeler yaðdý. Bunlara yeryüzündeki 
akreplerin gücüne benzer bir güç verilmiþti. 

Abyss, Nuh döneminde ilahi alanlarýný terk eden ve Sel sýrasýnda hapsedilen þeytanlarýn 
hapishanesidir.Yaratýlýþ 6,1 + 2; 2.Petr.2,4 + 5'tir; Yahuda 1,6
ayrýca bakýnýz Vahiy 20: 1-3

Vahiy 9:4 Çekirgelere yeryüzündeki otlara, herhangi bir bitki ya da aðaca deðil de, yalnýz alýnlarýnda 
Tanrý'nýn mührü bulunmayan insanlara zarar vermeleri söylendi.
 5  Bu insanlarý öldürmelerine deðil, beþ ay süreyle iþkence etmelerine izin verildi. Yaptýklarý iþkence 
akrebin insaný soktuðu zaman verdiði acýya benziyordu. 

Vahiy 9:12   Birinci ‹‹vay›› geçti, iþte bundan sonra iki ‹‹vay›› daha geliyor. 

Vahiy 9:13  Altýncý melek borazanýný çaldý. Tanrý'nýn önündeki altýn 
sunaðýn dört boynuzundan gelen bir ses iþittim. 
14  Ses, elinde borazan olan altýncý meleðe, ‹‹Büyük Fýrat Irmaðý'nýn 
yanýnda baðlý duran dört meleði çöz›› dedi. 

Bu resim makalede
"Kýyamet Binicileri" tedavi edildi.



Vahiy 9 bölümünde okuduðumuz gibi, insanlýðýn 
üçte biri Tanrý'nýn büyük savaþý tarafýndan öldürülür, 
ancak bu tam olarak tamamlanmamýþ ikinci þeydir.
Hala 3 1/2 yýl kaldý.
Bu 3 1/2 yýl veya 42 ay, "Üç buçuk yýl" yazýsýnda
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