Kýyamet sürücüleri

Vahiyin 6:1 Sonra Kuzu'nun yedi mühürden birini açtýðýný gördüm. O
anda dört yaratýktan birinin, gök gürültüsüne benzer bir sesle, ‹‹Gel!››
dediðini iþittim.

Vahiyin 6:2 Bakýnca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayý vardý.
Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çýktý.
Vahiyin 6:3 Kuzu ikinci mührü açýnca, ikinci yaratýðýn ‹‹Gel!›› dediðini
iþittim.

Vahiyin 6:4 O zaman kýzýl renkte baþka bir at çýktý ortaya. Binicisine
dünyadan barýþý kaldýrma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar
birbirlerini boðazlayacaklar. Atlýya ayrýca büyük bir kýlýç verildi.

Vahiyin 6:5 Kuzu üçüncü mührü açýnca, üçüncü yaratýðýn ‹‹Gel!›› dediðini
iþittim. Bakýnca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardý. 6
Dört yaratýðýn ortasýnda sanki bir sesin þöyle dediðini iþittim: ‹‹Bir ölçek
buðday bir dinara, üç ölçek arpa bir dinara. Ama zeytinyaðýna, þaraba zarar
verme!››

Vahiyin 6:7 Kuzu dördüncü mührü açýnca, ‹‹Gel!›› diyen dördüncü
yaratýðýn sesini iþittim.
8 Bakýnca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adý Ölüm'dü. Ölüler diyarý
onun ardýnca geliyordu. Bunlara kýlýçla, kýtlýkla, salgýn hastalýkla,
yeryüzünün yabanýl hayvanlarýyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri
üzerinde yetki verildi.

Ýkinci, üçüncü ve dördüncü sürücülerin anlamý bize savaþ, yani savaþ ve bunun sonucunda ortaya çýkan
etkiler, açlýk ve ölüm olarak açýklanmaktadýr.
Bu üç sürücü þahýs olmadýðýndan savaþ, açlýk ve ölüm için sembolize semboller olduðu için, ilk
sürücünün ayný zamanda kiþiselleþtirilmiþ bir sembol olmasý muhtemeldir. Beyaz bir ata bürünerek
(doðruluk renginde beyaz), elinde bir yay (savaþý kazanacak, ayný zamanda bir kavgaya iþaret eden,
ayný zamanda bir savaþa iþaret eden) ve baþýndaki bir tacý vardýr. Ýktidarýn sembolünü taçlandýrýn), bu
dört atlýlarýn Tanrý'nýn doðru savaþýný temsil etmesi muhtemeldir.

Vahiy sembolleri genellikle Eski Ahit'te açýklanmaktadýr.
Benzer atlar Ýncil kitabýnda Zekeriya 6 bulunabilir
Zekeriya 6,1 Yine gözlerimi kaldýrýp baktým, iki tunç
daðýn arasýndan çýkýp gelen dört savaþ arabasý
gördüm. 2 Birinci savaþ arabasýnýn kýzýl, ikincisinin
siyah, 3 üçüncüsünün beyaz, dördüncüsünün
benekli atlarý vardý. Atlarýn hepsi güçlüydü.
Bir melek Sachharja'ya bu vizyonun anlamýný
açýklar.

Zekeriya 6,4 Benimle konuþan meleðe, ‹‹Bunlar ne, efendim?›› diye sordum. 5 Melek þöyle karþýlýk
verdi: ‹‹Bunlar bütün dünyanýn Rab'bine hizmet ettikleri yerden çýkan göðün dört ruhudur1.

Zekeriya'nýn atlarý, Tanrý'nýn önünde yeryüzünün Rabbinin önünde duruyordu.
Daniel tahtýný Daniel'in Ýncil kitabýnda görür ve kaç
tanrýnýn tahtýndan önce durduðunu görür.
Dan 7:9 ‹‹Ben bakarken Tahtlar kuruldu, Eskiden beri var Olan yerine oturdu. Giysileri kar gibi beyaz,
Baþýndaki saçlar yün gibi apaktý. Tahtý alev alev, Tekerlekleri kýzgýn ateþ gibiydi.
10 Önünden ateþten bir ýrmak çýkýp akýyordu. Binlerce binler O'na hizmet ediyordu; On binlerce on
binler Önünde duruyordu. Mahkeme kuruldu, Kitaplar açýldý.
Buna göre, Ýncil kitabýndaki atlarýn savaþçýlarý, ayný zamanda rüzgarlar olarak da adlandýrýlan
Zekeriya melekleridir.
Vahiy'de, Kýyametçi Biniciler gibi, savaþla iliþkilendirilen iki vizyona sahibiz. Vahiy 7'de rüzgarlar ve
melekler ve Vahiy 9'da Ýncil kitabýndaki Daniel'lerle ayný sayýda melek, Tanrý'nýn tahtýndan, yani 200
milyondan önce durur, Her iki vahiy vizyonu da savaþla iliþkilendirilir.

Vahiyin 7:1 Bundan sonra yeryüzünün dört köþesinde duran dört melek
gördüm. Bunlar karaya, denize ya da herhangi bir aðaç üzerine esmesin
diye, yeryüzünün dört rüzgarýný tutuyorlardý.
2 Sonra gündoðusundan yükselen baþka bir melek gördüm. Yaþayan
Tanrý'nýn mührünü taþýyordu. Karaya, denize zarar vermek için yetki verilen
dört meleðe yüksek sesle baðýrdý:

Vahiyin 9:14 Ses, elinde
borazan olan altýncý meleðe,
‹‹Büyük Fýrat Irmaðý'nýn yanýnda
baðlý duran dört meleði çöz›› dedi.
15 Tam o saat, o gün, o ay, o yýl
için hazýr tutulan dört melek,
insanlarýn üçte birini öldürmek
üzere çözüldü.

Vahiyin 9:16 Atlý
ordularýnýn sayýsý iki yüz
milyondu, sayýlarýný
duydum.

Öyleyse kýyametçi binicilerin, Tanrý'nýn adil savaþýnýn
sembolü olduðunu varsayabiliriz.
Zekeriya'da atlarýn ayný renklere sahip rüzgarlar olduðu ve
Tanrý'dan geldiði için Kýyametçi Binicilerin bile rüzgar olarak
tanýmlanmasý muhtemeldir. Ayrýca onlar Tanrý tarafýndan
gönderilen meleklerdir. Bu rüzgarlar hâlâ Vahiy 7'ye
kaydedilir ve sonra Tanrý'nýn savaþýný dünyaya getirmek için
Vahiy 9'da serbest býrakýlýr.
Fakat ondan önce, "ve gökten düþen yýldýzlar" makalesinde
bir sonraki aþamaya bakacaðýmýz þeyler olmalý.

Yoel 2:11 RAB ordusunun baþýnda gürlüyor. Sayýsýzdýr O'nun ordularý Ve
buyruðuna uyan güçlüdür. RAB'bin o büyük günü ne korkunçtur! O güne
kim dayanabilir?

