Armageddon; Tanrý'nýn intikamý
3 1/2 yýl bitti.
Canavar, Ahir Zamanýn Hýristiyanlarýný
temsil eden 2 Þahidi öldürdü.
Hristiyanlar 3/2 gün sonra yükseldiler ve
Ýsa gibi yükseliþlerini yaþadýlar.
Vahiy 11,7-12
Artýk dünyada hiç Hýristiyan yok

Tanrý'nýn intikamý baþlar.
Vahiy 15:6 Yedi belayý taþýyan yedi melek temiz, parlak
keten giysiler giymiþ, göðüslerine altýn kuþaklar sarýnmýþ
olarak tapýnaktan çýktý.
7 Dört yaratýktan biri yedi meleðe, sonsuzluklar boyunca
yaþayan Tanrý'nýn öfkesiyle dolu yedi altýn tas verdi.
8 Tapýnak Tanrý'nýn yüceliðinden ve gücünden ötürü
dumanla doldu. Yedi meleðin yedi belasý sona erinceye
dek kimse tapýnaða giremedi.

Vahiy 16:1 Sonra tapýnaktan yükselen gür bir sesin yedi
meleðe, ‹‹Gidin, Tanrý'nýn öfkesiyle dolu yedi tasý yeryüzüne
boþaltýn!›› dediðini iþittim.
2 Birinci melek gidip tasýný yeryüzüne boþalttý. Canavarýn
iþaretini taþýyýp heykeline tapanlarýn üzerinde acý veren
iðrenç yaralar oluþtu.
3 Ýkinci melek tasýný denize boþalttý. Deniz ölü kanýna
benzer kana dönüþtü, içindeki bütün canlýlar öldü.
4 Üçüncü melek tasýný ýrmaklara, su pýnarlarýna boþalttý;
bunlar da kana dönüþtü.
Vahiy 16:8 Dördüncü melek tasýný güneþe boþalttý. Bununla güneþe insanlarý yakma gücü verildi.
............
16:10 Beþinci melek tasýný canavarýn tahtýna boþalttý. Canavarýn egemenliði karanlýða gömüldü.
Ýnsanlar ýstýraptan dillerini ýsýrdýlar. ........................
16:12 Altýncý melek tasýný büyük Fýrat Irmaðý'na boþalttý. Gündoðusundan gelen krallarýn yolu açýlsýn
diye ýrmaðýn sularý kurudu.

Vahiy16:13 Bundan sonra ejderhanýn aðzýndan, canavarýn
aðzýndan ve sahte peygamberin aðzýndan kurbaðaya
benzer üç kötü ruhun çýktýðýný gördüm. 14 Bunlar
doðaüstü belirtiler gerçekleþtiren cinlerin ruhlarýdýr. Her
Þeye Gücü Yeten Tanrý'nýn büyük gününde olacak savaþ
için bütün dünyanýn krallarýný toplamaya gidiyorlar.

Vahiy 16:16 Üç kötü ruh, krallarý Ýbranice Armagedon
denilen yere topladýlar.

19. Bölüm bize Armageddon savaþýný gösteriyor.
Ýsa milletlerle savaþýyor.

Vahiy 19:11 Bundan sonra göðün açýlmýþ olduðunu, beyaz bir atýn
orada durduðunu gördüm. Binicisinin adý Sadýk ve Gerçek'tir.
Adaletle yargýlar, savaþýr.
12 Gözleri alev alev yanan ateþ gibidir. Baþýnda çok sayýda taç var.
Üzerinde kendisinden baþka kimsenin bilmediði bir ad yazýlýdýr.
13 Kana batýrýlmýþ bir kaftan giymiþti. Tanrý'nýn Sözü adýyla anýlýr.
14 Beyaz, temiz, ince ketene bürünmüþ olan gökteki ordular, beyaz
atlara binmiþ O'nu izliyorlardý.
15 Aðzýndan uluslarý vuracak keskin bir kýlýç uzanýyor. Onlarý demir
çomakla güdecek. Her Þeye Gücü Yeten Tanrý'nýn ateþli gazabýnýn
þarabýný üreten masarayý kendisi çiðneyecek.
16 Kaftanýnýn ve kalçasýnýn üzerinde þu ad yazýlýydý: KRALLARIN
KRALI VE RABLERÝN RABBÝ
17-18 Bundan sonra güneþte duran bir melek gördüm. Göðün
ortasýnda uçan bütün kuþlarý yüksek sesle çaðýrdý: ‹‹Krallarýn,
komutanlarýn, güçlü adamlarýn, atlarla binicilerinin, özgür köle,
küçük büyük, hepsinin etini yemek için toplanýn, Tanrý'nýn büyük
þölenine gelin!››
19 Sonra canavarý, dünya krallarýný ve onlarýn ordularýný, ata binmiþ
Olan'la O'nun ordusuna karþý savaþmak üzere toplanmýþ gördüm.
20 Canavarla onun önünde doðaüstü belirtiler gerçekleþtiren sahte
peygamber yakalandý. Sahte peygamber, canavarýn iþaretini alýp
heykeline tapanlarý bu belirtilerle saptýrmýþtý. Her ikisi de kükürtle
yanan ateþ gölüne diri diri atýldý.
21 Geriye kalanlar, ata binmiþ Olan'ýn aðzýndan uzanan kýlýçla
öldürüldü. Bütün kuþlar bunlarýn etiyle doydu.
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Sel'den sonra olduðu gibi dünya da
temizlendi. Dünya boþ. Hýristiyanlar
cennette
Vahiy 19:7 Sevinelim, coþalým! O'nu yüceltelim! Çünkü Kuzu'nun düðünü baþlýyor, Gelini hazýrlandý.
Þimdi Þeytan onun cezasýný alýr
Vahiy 16:17 Yedinci melek tasýný havaya boþalttý. Tapýnaktaki tahttan yükselen gür bir ses,
‹‹Tamam!›› dedi.
Vahiy 20:1 Sonra bir meleðin gökten indiðini
gördüm. Elinde dipsiz derinliklerin anahtarý ve
büyük bir zincir vardý.
2 Melek ejderhayý -Ýblis ya da Þeytan denen o
eski yýlaný- yakalayýp bin yýl için baðladý.
3 Bin yýl tamamlanýncaya dek uluslarý bir daha
saptýrmasýn diye onu dipsiz derinliklere attý, oraya
kapayýp giriþi mühürledi. Bin yýl geçtikten sonra
kýsa bir süre için serbest býrakýlmasý gerekiyor.

