3 1/2 yýl
Þeytan gökten atýldýktan sonra
ve þeytanlarý uçurumdan kurtardý

bkz:
ve gökten düþen yýldýzlar

Kýyamet sürücülerinin
çözülmesinden sonra
ve Tanrý'nýn savaþý
dünyadan barýþý aldý
bkz:
kýyamet binicileri

þimdi 3 1/2 yýl baþlayacak.
Bu zamanýn oyuncularý
Vahþi hayvan
Vahiy 13
þeytanýn yanýnda

bkz:
Kronoloji ve vahiy içeriði

Vahiy13:5 Canavara, kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir
aðýz ve kýrk iki ay süreyle kullanabileceði bir yetki verildi.
6 Tanrý'ya küfretmek, O'nun adýna ve konutuna, yani gökte
yaþayanlara küfretmek için aðzýný açtý.
7 Kutsallarla savaþýp onlarý yenmesine izin verildi. Canavar her
oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kýlýndý.

ve
Vahiy11:3 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.

2 tanýk dýþarý
Vahiy 11
tanrý tarafýnda

Vahiy 13'ün canavarý, 3 1/2 yýl için son dünya gücüdür
“Nesli Tükenmekte Olan Hayvan” da daha önce tartýþtýðýmýz
gibi, bu hayvan Daniel 7'de açýklandýðý gibi bugünün 4
dünya gücünden oluþuyor.
3 1/2 yýlda bu devletlerin birleþmesi olacak. Bu, dört
hayvanýn sembolü olan bir hayvan olduðu gerçeðiyle temsil
edilir.
Bu ayný zamanda Daniel bölüm 2 kitabýnda da anlatýlmýþtýr.
Dan.2,37 Sen, ey kral, krallarýn kralýsýn. Göklerin Tanrýsý sana egemenlik,
güç, kudret, yücelik verdi. 38 ...... Seni hepsine egemen kýldý. Altýndan
baþ sensin.

Babil

Ýran

Yunanistan

Rom

Dan.2, 39 Senden sonra senden daha aþaðý
durumda baþka bir krallýk çýkacak. Sonra bütün
dünyada egemenlik sürecek tunçtan üçüncü bir
krallýk çýkacak.
40 Dördüncü krallýk demir gibi güçlü olacak. Çünkü
demir her þeyi kýrýp ezer. Demir gibi tümünü kýrýp
parçalayacak.

Dan 2:41 Ayaklarla parmaklarýn bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin
demirden olduðunu gördün; yani bölünmüþ bir krallýk olacak bu. Öyleyken onda
demirin gücü de bulunacak, çünkü demiri kille karýþýk gördün.
42 Ayak parmaklarýnýn bir kesimi demirden, bir kesimi kilden olduðu gibi,
krallýðýn da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayýf olacak.
43 Demirin kille karýþýk olduðunu gördüðüne göre halklar evlilik baðýyla
birbirleriyle karýþacaklar, ama demirin kille karýþmadýðý gibi onlar da birbirine
baðlý kalmayacaklar.

Dan 2:44 ‹‹Bu krallar döneminde Göklerin Tanrýsý hiç yýkýlmayacak, baþka halkýn eline geçmeyecek bir
krallýk kuracak. Bu krallýk önceki krallýklarý ezip yok edecek, kendisiyse sonsuza dek sürecek.

Ýki tanýk, bu zamandaki Hýristiyanlarý temsil ediyor.
Vahiy 11:4 Bunlar yeryüzünün Rabbi önünde duran iki zeytin aðacýyla iki
kandilliktir.
Kral tayinli Kudüs Valisi Zerubbabel ve tayinli rahip Joshua üzerinde
modellenmiþtir. (Ýncil kitabý Sachhaja)
Sac 4:3 Ayrýca kandilliðin yanýnda, biri zeytinyaðý tasýnýn saðýnda, öbürü
solunda iki zeytin aðacý da var.›› 4 Benimle konuþan meleðe, ‹‹Bunlarýn
anlamý nedir, efendim?›› diye sordum.
Sac 4:12 ‹‹Altýn gibi yað akýtan iki altýn oluðun yanýndaki bu iki zeytin dalý
nedir?›› 13 ‹‹Bunlarýn anlamýný bilmiyor musun?›› diye karþýlýk verdi. ‹‹Hayýr,
efendim›› dedim. 14 Melek, ‹‹Bunlar bütün dünyanýn Rabbi'ne hizmet eden,
zeytinyaðýyla kutsanmýþ iki kiþidir›› diye açýkladý.

Son zamanlarda, Hristiyanlar her ikisi de kutsal ruhla görevlendirilmiþ 2 tanýktýr.
krallar ve rahipler olarak
1Pe 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.
Elçilerin Ýþleri 1:8 ‹‹Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksýnýz. Yeruþalim'de, bütün Yahudiye
ve Samiriye'de ve dünyanýn dört bucaðýnda benim tanýklarým olacaksýnýz.››
Karar bir sorudan oluþuyor
Vahiy 13:11 Bundan sonra baþka bir canavar gördüm.....
Vahiy 13:15 Canavarýn heykeline yaþam soluðu vermesi için kendisine

güç verildi. Öyle ki, heykel konuþabilsin ve kendisine tapmayan herkesi
öldürebilsin. 16 Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sað
eline ya da alnýna bir iþaret vurduruyordu. 17 Öyle ki, bu iþareti, yani
canavarýn adýný ya da adýný simgeleyen sayýyý taþýmayan ne bir þey satýn
alabilsin, ne de satabilsin. 18 Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen,
canavara ait sayýyý hesaplasýn. Çünkü bu sayý insaný simgeler. Sayýsý
666'dýr.
Vihiy 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.
Vahiy14:7 Yüksek sesle þöyle diyordu: ‹‹Tanrý'dan korkun! O'nu yüceltin! Çünkü O'nun
yargýlama saati geldi. Göðü, yeri, denizi, su pýnarlarýný yaratana tapýnýn!›› 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.
3 1/2 yýl içinde Hristiyanlara özellikle zulmedilmektedir:
Vahiy 13:5 Canavara, kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir aðýz ve kýrk iki ay süreyle
kullanabileceði bir yetki verildi.
6 Tanrý'ya küfretmek, O'nun adýna ve konutuna, yani gökte yaþayanlara küfretmek için aðzýný açtý.
7 Kutsallarla savaþýp onlarý yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus
üzerinde yetkili kýlýndý.
Vahiy 14:13 Gökten bir ses iþittim. ‹‹Yaz! Bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu!›› diyordu.
Ruh, ‹‹Evet›› diyor, ‹‹Uðraþlarýndan dinlenecekler. Çünkü yaptýklarý onlarý izleyecek.››

Ýki þahit tarafýndan temsil edilen son zamanlardaki Hýristiyanlar,
meleklerin gücünü iktidardan ilan edecekler.
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.

Son dünya gücü insanlarý Tanrý'dan uzaklaþtýrmak için her þeyi yapacaktýr.
Vahiy 13:15 Canavarýn heykeline yaþam soluðu vermesi için kendisine
güç verildi. Öyle ki, heykel konuþabilsin ve kendisine tapmayan herkesi
öldürebilsin.
16 Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sað eline ya da
alnýna bir iþaret vurduruyordu.
17 Öyle ki, bu iþareti, yani canavarýn adýný ya da adýný simgeleyen
sayýyý taþýmayan ne bir þey satýn alabilsin, ne de satabilsin.
18 Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayýyý
hesaplasýn. Çünkü bu sayý insaný simgeler. Sayýsý 666'dýr.

666 sayýsýyla ilgili olarak, resmin iþareti yalnýzca bugün tahmin edilebilir (2018).
Zamaný geldiðinde anlayacaðýz.
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