Kronoloji ve vahiy içeriði
Vahiyin 22 bölümü var. Bu 22 bölümün seyri Kronolojik deðildir ve 4 tematik bloða ayrýlmýþtýr.
Her bir tema bloðunun sonu, 24 iþte aþaðý iniþ ve ibadet ile iþaretlenmiþtir.
24 büyükleri 4. bölümde tanýtýldý.
Vahiyin 4: 4 Tahtýn etrafýnda dört yirmi tane taht gördüm ve tahtlar üzerinde yirmi dört yaþlý
oturdu, beyaz elbiseler giydirdi ve baþlarýnda altýn kronlar vardý.
Okuduðumuz 24 büyüklerin düþüþü
Vahiyin 5:14 Ve dört canlýlar aradý. “Amin.” Sonra yaþlýlar kendilerini sonsuza dek yaþayanlardan
önce ibadet ettiler.
Vahiyin 11:16 Sonra tahtlarýnda oturan yirmi dört yaþlý Tanrý yüzlerine düþmeden önce; Allah'a
ibadet ettiler
Vahiyin 19: 4 Ardýndan yirmi dört yaþlýyý ve dört canlýyý aþaðý düþtü; tahtta oturan Tanrý'ya ibadet
ettiler ve “Amin! Alleluia! "
Dolayýsýyla, açýklamanýn 4 bloðu aþaðýdaki gibidir.
1. blok Fasýl 1 - 5
2. blok Fasýl 6 - 11
3. blok Fasýl 12 - 19
4. blok Fasýl 20 - 22
Bu, Vahiy ile ilgili bölümlerin içeriði ile de tutarlýdýr.

1. konu bloðunun içeriði

Fasýl 1 Vahiy, bu vahiyi bir melekten alan
gönderen John ile baþlar. Melek, bu vahiyi
doðrudan Tanrý'dan alan Ýsa Mesih tarafýndan
gönderildi. Muhataplar Küçük Asya'daki yedi
topluluktur.
Fasýl 2 + 3 John'dan, daha sonra Küçük
Asya'daki yedi kiliseye Ýsa Mesih'in her kilisesini
deðerlendiren bir mektup yazmasý istenir.

Fasýl 4 + 5 Yuhanna, Tanrý'nýn tahtýný ve Kuzu Ýsa Mesih'i görür. Bu,
Vahiy Kitabýný kapalý tutan yedi mührü açmaya deðer olarak kabul edilir.

Ýbadet ile
24 büyükler biter
1. konu bloðu

2. tema bloðundan içerik

Fasýl 6, Ýlk dört mührü açarak, John dört atlý ve
Hades'i görür. Beþinci mühür, sadýk müritlerin
katledilen ruhlarýnýn Ýsa'yý sunaktan sabýrsýzlýkla
çaðýrmasýna neden olur. Altýncý fokun açýlýþý
yeryüzündeki insanlar tarafýndan algýlanýr, çünkü
gökyüzü kararýr ve yýldýzlar gökten düþer. Ýnsanlar
panik

Fasýl 7 bize, meleklerin
Tanrý'nýn bütün hizmetkarlarý
mühürlenene kadar dört rüzgarý
nasýl tuttuðunu gösterir. John,
her birinin Ýsrailli kabilelerden
144.000, 12.000 olmasý gereken
mühürlü sayýsýný duyuyor. Daha
sonra cübbelerini Ýsa'nýn
kanýnda yýkayan büyük bir

Fasýl 8 Yedinci mühür açýldý yedi trompet yedi meleðe
daðýtýlmýþtýr. Baþka bir melek sigara içen ile birlikte geliyor. Bu
füme namlu ateþle ateþlenir. Ýlk melek trompetini patlatýr. Dolu
ve ateþ kan ile karýþýk dünyaya gelir. Dünyanýn üçte biri,
aðaçlar ve çimler yakýlýr (bölüm 8,7). Ýkinci melek trompet
çalýyor. Ateþle yanan bir dað dünyaya düþer. Denizin üçte biri
kanlaþýyor (bölüm 8,8 - 9). Üçüncü melek trompet çalýyor.
Absinthe adýnda büyük bir yanan yýldýz yere düþer. Tatlý suyun
üçte biri acý hale gelir (bölüm 8, 10 - 11). Dördüncü melek
trompet çalýyor. Ayýn üçte biri, yýldýzlar ve güneþ kararýyor
(bölüm 8, 11-12).

Bir kartal yükselir ve son üç trompet için üç acý ilan eder (Fasýl 8:13)

Fasýl 9 Beþinci trompet ile John, uçurumun anahtarlarýný alan
gökten bir yýldýz düþüyor. Ýnsanlara iþkence eden çekirge benzeri
yaratýklar salýyor. Bu ilk sýkýntý.

Altýncý trompet ile dört melek Fýrat'tan serbest býrakýldý. Üç
kiþiden biri 20.000.000 yaratýkla öldürüldü. Sünnet
edilmeyenler tövbe etmiyor (Fasýl 9, 13-21).

Fasýl 10 Þimdi bir melek güçlü bir sesle çýkýyor. Yedinci trompetten
esinlenerek gizemin sona erdiðini duyurdu. Sonra melek John'a tatlý bir tat
veren, ancak midede acý bir yemek yiyen bir kitap veriyor. John'dan
peygamberliðe devam etmesi istenir.
Ýki tanýk ayný anda çulda peygamberlik edecek. Kehanet zamaný için, iki
tanýk iktidara sahiptir. Fasýl 11.3-6

Son 3 1/2 yýl baþlýyor

Fasýl 11 John'a tapýnaðý avlu olmadan yargýlamasý için bir
standart verilir, çünkü bunlar Gentiles'e 42 ay verilir.

Ýki tanýk ayný anda çulda peygamberlik edecek. Kehanet zamaný için, iki
tanýk iktidara sahiptir. Bölüm 11.3-6

Bu saatten sonra öldürülürler. Üç gün sonra tekrar hayata
dönerler ve Yükseliþe geçerler. Bu ikinci acýdýr (Fasýl 11.1-14).

(Fasýl 11.1-14). Mesih iktidara gelir. Dünyayý bozanlarý mahvediyor.
Mahkemenin zamaný geldi. Bu üçüncü alemdir (bölüm 11: 15-19).

24 yaþlý düþmek ve ibadet etmek.
Bu biter
2. tema bloðu

Üçüncü tema bloðu, ikinci tema bloðu ile ayný zamanda
Ýlk kýsmý biter
Son trompet üflenir.
Ýþte ayrýntýlý bir açýklama

Fasýl 12 Gökyüzünde hamile bir kadýn belirir.
Bir çocuðu doðurmak üzere. Ateþ kýrmýzýsý bir
ejderha doðuþtan onu yutmasýný bekler, ancak
çocuk yakalanýr ve kadýn çöle kaçar. Sonra
Michael, bu ejderha ile savaþýr ve onu yeryüzüne
atar; bunun üzerine þeytan Þeytan olan bu
ejderha, Ýsa'nýn havarilerinin zulmüyle baþlar.

Fasýl 13 Denizden vahþi bir hayvan çýkar. Ejderha bu
hayvan gücünü verir, bunun üzerine hayvan
ejderhaya bayýlýr. Ayrýca, bu hayvan kutsal savaþa
giriyor. Ýki boynuzlu baþka bir hayvan ortaya çýkar.
Bu hayvan ilk hayvanýn fotoðrafýný çekiyor. Tüm
insanlar bu görüntüye ibadet etmek zorunda kalýyor.
Ayrýca, her insan hayvanýn görüntüsünün bir iþareti
almalýdýr. Bu iþareti kabul etmeyi reddeden herkes
zulüm görecek ve öldürülecektir.

Fasýl 14 John, Zion Daðý'ndaki Kuzu ile ayakta 144.000 kiþi
görüyor. Bu 144.000, dünyadan satýn alýnan ilk meyvelerdir.
Bunlar lekeli deðil. (Bölüm 14,1 - 5)

Ýyi haberlerle gökyüzünde bir melek uçuyor. Baþka bir melek, Büyük
Babil’in düþtüðünü açýklar. Üçüncü bir melek, bu insanlar Tanrý'nýn
gazabýný hissederken, vahþi hayvanýn görüntüsüne tapmaya karþý
uyarýrlar. Vahþi hayvan tarafýndan ölenler þanslý olabilir. (Bölüm 14,6 -13)

Üzüm hasat zamaný geldi. Üzümler winepress'e atýlýr ve çok
miktarda kan akar. (Bölüm 14; 15-20)

Fasýl 15 Yedi Tanrý'nýn veba ile yedi melek vardýr.
John, vahþi canavarý yenenlerle birlikte Tanrý'nýn
tapýnaðýný görür. Bunlar Tanrýyý övüyor. Tapýnak
dumanla dolu.

Fasýl 16 Tanrý'nýn gazabýnýn 7 kasesi yeryüzüne
dökülür. Þimdi ejderha tarafýndan karþý saldýrý
düzenlenir. Üç kurbaða veya hayalet, Tanrý'ya karþý
savaþmak için dünyanýn krallarýný toplar. Yedinci kabuk
havaya dökülür. Tarihin en büyük depremleri oldu.
Ayrýca, yüzlerce kilo aðýrlýðýndaki ton taþlarý insanlara
düþüyor.

Fasýl 17 Yedinci kaseye sahip melek, Yuhanna'ya Babil'in yýkýmýný
gösterir. Johannes, mor bir kýzýl hayvanýn üzerinde oturan bir kadýn
görüyor. Bu Büyük Babil'dir, kadýna fahiþenin annesi denir. Fahiþenin
oturduðu hayvan, vahþi hayvana çok benziyor. Uçurumdan çýkar ve
oraya gider.

Bu hayvan, vahþi hayvanla bir saatlik güce sahip
olacak. Bu bir sekizinci kraldýr. Kuzu Ýsa Mesih'e
karþý savaþacak. Uçurumdan gelen bu hayvan
fahiþeyi mahvedecek.

Fasýl 18 Daha sonra, fahiþe Babylon'a dikkat edin. Tanrý'nýn insanlarý
Babil'den çýkmak için uyarýldý. Babil yok edildi. Bu dünyanýn tüccarlarý
onlar için üzülüyor. Bir meleðin Büyük Babil'in nasýl ezildiðini göstermek
için denize bir deðirmen taþý atýyor. Azizlerin kanýyla sarhoþtu.

24 yaþlýlarýn hayranlýðý sona erdi
3. konu bloðu
Vahiyin 19:4,4 Yirmi dört ihtiyarla dört yaratýk
yere kapanýp, ‹‹Amin! Haleluya!›› diyerek tahtta
oturan Tanrý'ya tapýndýlar.

Fasýl 19 Cennetteki büyük bir kalabalýk sevinir. Mutlular, çünkü
Kuzularýn evliliði geldi, gelin damat için yaptý. Mutlu, düðün
yemeðine davet kabul etmiþ. Ýsa Mesih beyaz bir ata biniyor ve
Tanrý'nýn bütün düþmanlarýnýn dünyasýný temizliyor.

Yine, Tanrý'nýn yargýsý Fasýl 11'deki gibi sona ermektedir.
Dördüncü blok þimdi nimetler ile ilgileniyor
Fasýl 20 Bir melek Þeytan'ý uçuruma atar. Tahtlar, Ýsa'nýn sadýk müritleri için
kurulmuþtur. Rahip ve kral olarak Mesih'le birlikte 1000 yýl hüküm sürecekler. (Bölüm
20: 1-6) 1000 yýl sonra, uluslarý bir kez daha baþtan çýkarmak için uçurumdan Þeytan
serbest býrakýlýr. Ardýndan, ikinci ölüm olan ateþ gölüne atýlýr.

Hem adil hem de haksýz olan diðer insanlara
yönelik yargý baþlar (1000 yýlýn baþýnda)
(Fasýl 20.11-15)

Fasýl 21 Yeni Kudüs, Mesih'in
gelini, dünyaya geliyor. Tüm
insanlar canlý su kaynaðýna
gelmeye davet edilir. Her
gözyaþý gözlerden silinecek.
Aþaðýda bu Yeni Kudüs'ün bir
açýklamasý bulunmaktadýr.

Vahiyin 22:1 Melek bana Tanrý'nýn ve Kuzu'nun tahtýndan çýkan billur gibi berrak yaþam suyu ýrmaðýný
gösterdi.

Fasýl 22 Nimetler gösterilir. Bu sözleri tutma isteðini takip eder, çünkü onlar doðrudur.

Evet, yakýnda geliyorum Amin, gel Tanrým, Ýsa!

