
Kuzu ile Aslan
Açıklama 5

 Bölüm 4 ve 5 bir bütündür, tek bir szenadır. 4 durgundur, ekşen yok - 5 
hareketlidir, yenilik oluyor;  4 Eski Antlaşmayı gösteriyor - 5 YA; 4 yaratılışla 
ilgilidir - 5 kurtuluşla ilgili

 4'te ne gördük? - Allahı taht odası, ALlah oradan bütün evreni, kosmosu yönetiyor: 
rengi, gök kuşağı (sonsuz antlaşması)

 4 malük: Kutsallık - dxamdan deniz: ayrım - 24 ihtiyar: Allah halkının temsilcileri, 
kahinler - onlar da saygın kişiler - ama kendi taçlarını yere atıyorlar

 Allaha durdamadakka övgü getiriliyor - konu: yaratılış

 5. bölüme geçtik mı, konu oluyor kurtuluş: ikisi Allahın büyük işleri

 Ayhan'ın gemisi - model gemisi yapıyor, akıntı onu alıp götürüyor - üzülüyor - 
başka birisi onu bulup bir dükkan sahibine satıyor - bir gün Ayhan çarşıda onu 
vitrinada görüyor ve çok heyecanlanıyor - dükkana girip bağırıor: "Bu gemi benim, 
ben onu yaptım !" - dükkan sahbi: "Belki sen yaptım ama gemi benim, ben onu 
satın aldım" - Ayhan kırık eve gidiyor ve başlıyor para toplamaya - 2 ay sonra gidip 
kendi yaptığı gemiyi satın alıyor - "Şimdi ikinci defa onun sahibi oldum: birinci 
kere ben onu yarattım - ikinci kere, onu satın aldım"

A. Ferman kağıdı
1 Ve kral iskemlesinin üstünde Oturan'ın sağ elinde bir ferman kâğıdı gördüm. O içerden 
ve arkadan yazılı idi ve yedi mühürle mühürlenmiş idi.

2 Ve kuvvetli bir melek gördüm. O yüksek sesle şunu ilan etti: "Kim layıktır ferman 
kâğıdını açsın ve onun mühürlerini çözsün?"

3 Ve ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yerin altında, hiç kimse ferman kâğıdını açıp içine 
bakamadı.

4 Ben de çok ağlamaya başladım, madem kimse layık bulunmadı, ferman kâğıdını açıp 
okusun ya da içine baksın.

ferman kağıdı: Allahın isteği, padişahlar, kendi isteklerini öyle yerine getiriyorlardı: 

 fermanlarını yazdırıp onu helallarla her kasabaya gönderirdiler o da onu çarşı 
meydandanlarında okurdu. "Duyduk duymadk demeyin !" ... ya bu kişiye yolda bir 
şey olursa, ya da oyalanırsa, ... padişahın isteği yerine getirilmez.

 Bugün: vasiyetname... bir kişi son isteğini yazdırıyor - saklı, mühürlü bir mektuba 
- öldükten sonra advokat o mühürü kırıyor, ve mektubun içindeki sözleri okuyor. 
Öylece ölenin isteği yerine getiirliyor

 Allahın elinde tomar, ferman: - bu ferman Allahin isteği bütün dünya için: kader - 
ama hellal kim olacak, ulak? 

 Bu tomar: içerden ve dışarıdan yazılı - dışarıdan bir parça okuyabilirsin, özet 
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oknurdu, ama full versyonu saklı. Biz gelecek hakkında aacık anlıyoruz, ama ancak
İsa onu açıncaya kadar: o zaman tam anlayacaz.

 7 mühür: değil gizlilik - sanki Açıklama kitabını anlayamayacaz - ama yetki 
meselesi: bir mühürü kırmak büyük sagınlık ve yetki gösteriyor: 7 tane hepten, 1 
tane kırmak: advokat - 7 tane? kmet, minister, belki en büyük 

 Onun için soruluyor: "Kİm layıktır?" - 4. bölüm tamamen gökte geçiyor, dünya hiç 
konu değildir - Ama 5'te fermanla Allah dünya ile bağlantı kuruyor - kim bu aracı 
olacak: o 4 maluklardan birisi mi? o 24 ihtiyarlardan biri mi? Birhangi melek mi?

 Kimse bulunamadı: Yuhanna ağlıyor? Neden? Bu ferman içinde Allah ne yazdı 
acaba: bu aynı zaman Kurtuluş planı. İnsanlık sonsuzluk içinde ne olacak acaba? 
Kilisenin sonu ne olacak? 

 O ferman açılmazsa ne olacak: Allah buyurdu, ama onun isteği yerine 
getirilmeyecek. Ama onun isteği otomatik olmuyor mu? Hayır - onun için dua 
ediyor: "Ey gökteki babamız: adın kutsal bilinsin - senin krallığın gelsin - senin 
istediğin olsun"

 TR'de müslüman düşüncesi: "Allahın dediği olur" - yani ne olursa, Allahın dediği 
imiş. Allah kendi isteğini yerine getiriyor, insanın hiç katkısı olmadan. Ama KK'ta 
insan robot değildir, "Allahın isteği" söz konusu oldu mu, onu işitiyoruz ve onu 
yerine getirmek bizim görevimiz.

B. Aslan-Kuzu
5 Ama ihtiyarlardan biri bana dedi: "Ağlama artık! Bak, Yahuda cinsinden gelen Aslan, 
Davud'un kökü Olan, o yendi. Öyle ki, ferman kâğıdını açsın ve onun yedi mühürünü 
çözsün."

6 Ben de baktım ve, işte, kral iskemlesinin ve dört malüğün ortasında bir Kuzu dururdu. 
Sanki kesilmiş gibi idi. Onun yedi boynuzu, hem de yedi gözü vardı (bunlar bütün 
dünyaya gönderilmiş olan Allahın yedi ruhudur).

7 Kuzu gelip, kral iskemlesinin üstünde Oturanın sağ elinden o ferman kâğıdını aldı

 Yaratılış 49 - Yakubun ölüm yatağındaki bereketleme, 12 soy için peygamberlik

1 Yakup oğullarını çağırarak, "Yanıma toplanın" dedi, "Gelecekte size neler olacağını 
anlatayım. 2 "Yakupoğulları, toplanın ve dinleyin, Babanız İsrail'e kulak verin.

3 "Ruben, sen benim ilk oğlum, gücümsün, Kudretimin ilk ürünüsün, Saygı ve güç 
bakımından en üstünsün. 4 Ama su gibi oynaksın, Üstün olmayacaksın artık. Çünkü 
babanın yatağına girip Onu kirlettin. Döşeğimi rezil ettin.

5 "Şimon'la Levi kardeştir, Kılıçları şiddet kusar. 6 Gizli tasarılarına ortak olmam, 
Toplantılarına katılmam. Çünkü öfkelenince adam öldürdüler, Canları istedikçe sığırları 
sakatladılar. 7 Lanet olsun öfkelerine, Çünkü şiddetlidir. Lanet olsun gazaplarına, Çünkü 
zalimcedir. Onları Yakup'ta bölecek Ve İsrail'de dağıtacağım.

8 "Yahuda, kardeşlerin seni övecek, Düşmanlarının ensesinde olacak elin. Kardeşlerin 
önünde eğilecek.

9 Yahuda bir aslan yavrusudur. Oğlum benim! Avından dönüp yere çömelir, Aslan gibi, dişi 
bir aslan gibi yatarsın. Kim onu uyandırmaya cesaret edebilir?
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10 Sahibi gelene kadar Krallık asası Yahuda'nın elinden çıkmayacak, Yönetim hep onun 
soyunda kalacak, Uluslar onun sözünü dinleyecek.

11 Eşeğini bir asmaya, Sıpasını seçme bir dala bağlayacak; Giysilerini şarapta, Kaftanını 
üzümün kızıl kanında yıkayacak. 12 Gözleri şaraptan kızıl, Dişleri sütten beyaz olacak.

- Yahuda sadece 4. siradaydi - ama kardeşlerinin arasında birinci yerde olacak, krallık 
onun olacak - Davud Yahuda cinsinden idi ve bütün krallar onun soyundan, Yahudadan 
geldiler.

- krallıklarının sembolü hep güçlü bir hayvan: en yaygın aslan ve kartal - güç, kuvvet, 
herkesi yenmek, yetki sahibi olmak, korkudan kimse ona yaklaşmayacak

Davudun kökü - İsa'nın zamanında Davud'un soyu çoktan krallık sürmezdi, 587 senesinde 
Babillerle sonu buldu. Ama Yeşaya ve Yeremya peygamberlik yaptılar, o soydan bir daha 
bir kral, bir süper kral çıkacak

Isa 11:1 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak, Kökünden bir fidan meyve verecek. 

Isa 11:2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu 
ruhu Onun üzerinde olacak. 

Isa 11:10 O gün İşay'ın kökü ortaya çıkacak, Halklara sancak olacak, Uluslar ona 
yönelecek. Kaldığı yer görkemli olacak. 

Yer 23:5 "İşte Davut için doğru bir dal Çıkaracağım günler geliyor" diyor RAB. "Bu kral 
bilgece egemenlik sürecek, Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

 ormanda gezerken bir kesik aacı görüyorsun, kocaman geniş, ama sade gövdesi 
kaldı... yok oldu... ama içinden incecik bir filiz, bir tohum, o kadar zayıf, ama 
ağacı çatladı ve yavaş yavaş büyüyor ... ve en sonunda gene kocaman ağaç olacak 

 İsa bu filiz, ve kilise o kocaman ağaç.

Mat 2:23 Gidip Nasıra denilen bir kasabaya yerleşti. Öyle ki, peygamberlerin söylediği söz
yerine gelsin, hani 'Ona Nasıralı diyecekler'.

 Tam öyle ayet yok: ama 'filiz' sözü, İbranice 'netser'  =  'Nasıra' sözüne benziyor

 Yuhannaya dönelim: "o yendi. Öyle ki, ferman kâğıdını açsın ve onun yedi 
mühürünü çözsün."

 ve şimdi beklioruz bize o aslana anlatsın, tarif etsin: güçlü bir emperator, bir 
general, şanlı bir kral, herkese kontrol eden bir diktator, sözünü geçiren bir 
prezident ... ama ne görüyor?

 kral iskemlesinin ve dört malüğün ortasında bir Kuzu dururdu. Sanki kesilmiş gibi 
idi. Onun yedi boynuzu, hem de yedi gözü vardı (bunlar bütün dünyaya 
gönderilmiş olan Allahın yedi ruhudur)

 KUZU - büyük sürpriz ... hani aslan idi. Nasıl olacak, daha büyük kontrast yok: 
hani kartal, ayı, boğa deseydi anlardık... ya da koç diyelim OK... ama kuzu ... bu 
nasıl olabilir?

 hayvanların arasında kuxu kadar yavaş biri var mı? güçsüz, kuvvetsiz, yavaaaş

 yetmiyor bu, bir de diyor kesilmiş kuzu: artık hepten şaşıyoruz: kesilmiş kuzu 
yendi diyor!
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 hemen açıktır: bu İsa Yuh 1:36  " Yahya "Dünyanın günahını ortadan kaldıran Allah 
kuzusu"

 Apo 8:32 ve Yeşaya 53: bir kuzu gibi kesilmeye götürüldü

 1.Petrus 1:19-20  

1.Pet 1:19 Hayır, Mesihin kıymetli kanıyla kurtuldunuz. Onun kanı, kusursuz ve lekesiz bir
kuzunun kanı gibidir. 20 Sahi, O dünya kurulmadan önce bile bellendi; ama artık tarihin 
sonunda sizin faydanız için ortaya çıktı.

 Antihrist - Açık 13:8 Yeryüzünde oturanların hepsi ona taptılar. Her kimin adı 
Kuzu'nun yaşam kitabında yazılmamış ise, onlar ona taptılar. O Kuzu, dünya 
kurulmazdan önce bile kesilmişti.

 Artık Aslan Kuzu oldu - dünyaya gelirken - aslan taraflarını örttü, asıl gücünü 
kullanmadı, krallık şanını göstermedi, sakladı - sıradan bir insan gibi aramızda 
yaşadı

 ve sonra kuzu gene aslan oldu: kesilmekle ... değil kesmekle; dayanmakla ... değil
düşmanlarını yok etmekle

 Bu Mesihin yoludur, ve özellikle son günlerde bu kilise için büyük önem taşıyor - 
Antihristi bekliyoruz sanki br aktör gibi, ama hiç anlamıyoruz, onun sistemi çok 
hızlı olarak ilerliyor - ve imanlılar onu ancak Kuzunun kuvvetiyle yenecekler - 
değil aslan gibi: ordular, silahlar, devletin gücüyle

 Açık 12:10 Kuzu'nun kanıyla ve kendi şahitlik sözleriyle onu yendiler. Kendi 
canlarını da sevmediler, öyle ki ölümü bile göze aldılar.

 İşte KUZU öyle yendi:  Onun yedi boynuzu, hem de yedi gözü vardı : bütün güç, 
bütün anlayı bilgi onda: herşeyi görüyor, herşeyi kontrol ediyor - Kuzu yeniden 
aslan oldu

 Kuzu Allahın kral iskemlesinin ORTASINDA:  değil kenarda, değil yanında, değil 
etrafında - o 100% Allahtır, hiç ayrım yok - kral iskemlesinden çıktı ve oraya 
döndü.

C. Allahın taht odasındakiler tapıyor
8 Ve ne vakıt ferman kâğıdını aldı, dört malük ve yirmi dört ihtiyar Kuzu'nun önünde yere
kapandılar. Her birinde gitaralar ve tütüzle dolu altın taslar vardı (onlar kutsalların 
dualarıdır).

 O Kuzu / Aslan ferman kağıdını aldi? O Allahın planını yerine getirecek

 Ve şimdi göktekiler nasıl bölüm 4'te Allaha taptılar - şimdi o kuzuya tapıyorlar

 Mezmur 141:2 "Duam önünde yükselen buhur gibi, El açışım akşam sunusu gibi 
kabul görsün!" - bie dilek ama emin değil

 AMa şimdi artık Açık 5'te kesin görüyoruz dualarımız Allahın tahtının önüne çıkıyor.
Artık Allahın taht odasına bir girişimiz var - o da Kuzanun sayesinde oldu.

9 Ve şu yeni ilahiyi söylediler: 

 Her zaman kurtuluş konusunda - Mezmur 98:1 "Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be. 
Çünkü harikalar yaptı, Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla."
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"Sen layıksın ferman kâğıdını almaya ve onun mühürlerini açmaya. Çünkü sen kesilmiştin,
ve kendi kanınla her bir cinsten, her dilden, her halktan ve her milletten kişiler Allah için
satın aldın.

10 Onları bizim Allahımız için krallar ve kutsal hizmetçiler yaptın. Ve dünya üzerine 
krallık sürecekler."

 İnsanları satın aldın:  onlar artık kendi kafasına göre aydayamazlar hayatını. Sen 
onlara şef oldun

1.Kor 7:23   "Bir fiyatla satın alındınız. İnsanlara köle olmayın."

 her bir cinsten, her dilden, her halktan ve her milletten - devlet, halk dil, kasaba 
- misyonun amacı: Allah şan getirilsin, ona övgü sunulsun - o Allah olarak tanınsın -

 tsentır na vnimanie: değil insanların kurtuluşu, ama Allahımızın şanı

D. Melekler tapıyor
11 Bir baktım, ve çok meleklerin seslerini işittim. Kral iskemlesinin, malüklerin ve 
ihtiyarların etrafını sarmışlardı. Onların sayısı binlerce binler ve milyonlarca milyonlar 
idi.

12 Yüksek sesle şöyle dediler: "Kuvvet, zenginlik, bilgilik, kudret, saygınlık, şanlılık ve 
övgü - evet, kesilmiş Kuzu bunları almaya layıktır."

E. Herkes tapıyor
13 Ve işittim nasıl gökte, yeryüzünde, yerin altında ve denizde, bütün bunların içinde 
bulunan her varlık şöyle dedi: "Kral iskemlesinin üstünde Oturana ve Kuzu'ya sonsuzlara 
kadar övgü ve saygı ve şanlılık ve kudret olsun."

14 O dört malük, "Amin!" dediler. Yirmi dört ihtiyar da yere kapanıp sonsuzlara kadar 
Yaşayana taptılar. 

 4 bölümde de tapınmak, övgü var - 5 bölümde daha fazla, daha canlı : neden: 
yaratılış ve kurtuluş

 herkes anasına saygı gösteriyor, minnetarız o bizi dünyaya getirdi .. ama bu zayıf 
kalıyor, içimizden analarımıza ilahi söylemek gelmiyor.

 Sanki, beni dünyaya getrmeseydin, onun farkına bile varmayacaktım ,,, 
hissetmeyecektim

 ama diyelim, senin evinde  yangın çıkıyor... sen de kaçamıyorsun - itfayeci geliyor,
kendini korkusuzca alevlerin içine atıyor, sen bayılmışın, o seni gene çekiyor 
güvenliğe, son gücüyle - ama kendisi de çok ağır yanıyor ... 3 sene hastanelerde 
doktorlarla, fizioterapi ... ve yüzünde korkunç yaralar kalıyor

 öyle bir kişiye karşı çok daha fazla minnetarsın, çok daha fazla onu övmek gelecek
yüreğinden

 İşte, bütün imanlılar çağrılıyor, bizi kurataranı, Kuzuyu övsünler gece gündüz

 ve hayatını ona sunsunlar, ona hizmet etsinler,... onu şef olarak tanısınlar
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