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Üçüncü Mesaj 
Daniel ve Yoldaşlarıyla Görülen Galip Gelenlerin Zaferi 

Kutsal Kitap Okuma : Dan. 1—6 
I. “Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi 

sonsuza dek parlayacaklar” — Dan. 12:3; krş. 1.—6. bölüm: 

A. Yerel kiliselerdeki herkes, gökteki Mesih’in Diri Yıldız olarak bir kopyası olan 
parlayan bir yıldız olmalıdır (Say. 24:17; Va. 22:16; krş Mat. 2:2); yıldızlar 
karanlıkta parlayan ve insanları yanlış yoldan doğru yöne çevirenlerdir (Va. 
1:20). 

B. Parlayan yıldız olarak galip gelenler kiliselerin habercileridir, onlar Tanrı’nın 
Habercisi olan Mesih’le bir olur ve Tanrı’dan halkına gönderdiği diri ve taze 
haber olarak şimdiki Mesih’e sahip olur — a. 20-2:1; Mal. 3:1. 

C. Galip gelinen bir yıldız olmanın iki yolu vardır - birincisi Kutsal Kitap’la ve 
ikincisi yedi kat kuvvetlendirilmiş Ruh’la: 
1. “Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp 

sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya 
benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz” — 2Pe. 1:19: 
a. Petrus, Kutsal Yazılar’daki peygamberlik sözünü karanlık bir yerde 

parlayan bir çıraya benzetti; bu, (1) bu çağın karanlık gecede karanlık bir 
yer olduğunu (Rom. 13:12) ve bu dünyadaki tüm insanların karanlıkta 
hareket ettiğini ve davrandığını gösterir (krş. 1Yu. 5:19) ve (2) Kutal 
Yazılar’ın peygamberlik sözleri, inananlara parlayan çıra gibi, onların 
karanlığında parlayan ruhsal ışığı (sadece zihinsel kavrama için harflerle 
bilgiyi değil) getirir ve onları Rab’bin görünen günün şafak sökmesine 
kadar karanlık geceden geçerek parlak güne girmesine yönlendirir. 

b. Rab’bin ortaya çıktığı ağarma gününden önce sabah yıldızı, Kutsal 
Yazılar’daki peygamberlik sözüne kulak vererek aydınlanan ve aydınlatılan 
inananların yüreklerindedoğar; eğer karanlık bir yerde bir çıra gibi 
Kutsal Kitap’taki sözüne kulak verirsek sabah yıldızı olarak O’nun gerçek 
görünmesi önce bugün olduğumuz döneklik karanlığında parlamak üzere 
yüreklerimizde O’nun doğmasına sahip olacağız — Va. 2:28; 22:16; 2Ti. 
4:8. 

2. “Tanrı’nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor:” — Va. 3:1: 
a. Yedi Ruh, yedi yıldızla birdir ve yedi yıldız, yedi Ruh’la birdir . 
b. Tanrı’nın yedi Ruhu, kilisenin kuvvetli bir şekilde yaşamasını sağlar ve 

yedi yıldız, onun kuvvetli bir şekilde parlamasını sağlar. 
c. Yedi kat kuvvetlendirilmiş Ruh diridir ve asla bilginin ölü harfleri ile 

değiştirilemez — 2Ko. 3:6. 
d. Yedi yıldız, kiliselerin habercileridir; onlar kiliselerdeki ruhsal kişilerdir, 

İsa’nın tanıklığının sorumluluğunu taşıyanlar; göksel nitelikte olmalı ve 
yıldızlar gibi göksel bir konumda olmalıdır — Va. 1:20. 

II. Rab’bin geri kazanmasının ilkesi, Şeytan’ın araçlarına karşı galip 
gelmelerinde Tanrı’yla kesinlikle bir olan “Daniel ve yoldaşları” (Hananya, 
Mişael, Azarya) ile görülmektedir — Dan. 2:13, 17; krş. Va. 17:14; Mat. 22:14: 

A. Daniel ve yoldaşlarını şeytani ayırtmasında Nebukadnessar, onların Tanrı’ya 
ait olduklarını gösteren isimlerini, onları putlarla bir olmayı yapan isimlerle 
değiştirdi — Dan. 1:6-7: 
1. “Tanrı benim yargıcımdır” anlamına gelen Daniel adı, “Bel’in prensi” veya 

“Bel’in sevgilisi” anlamına gelen Belteşassar olarak değiştirildi — Yşa. 46:1. 
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2. “RAB nezaketle verdi” veya “RAB’bin lütfunda” anlamına gelen Hananya 
adı, “güneş tanrısı tarafından aydınlatılmış” anlamına gelen Şadrak olarak 
değiştirildi. 

3. “Tanrı’nın olduğu gibi kimdir?” anlamına gelen Mişael adı, “tanrıça Şak’in 
olduğu gibi kimdir?” anlamına gelen Meşak olarak değiştirildi. 

4. “RAB yardım etti” anlamına gelen Azarya adı, “ateş tanrısı Nego’nun sadık 
hizmetkârı” anlamına gelen Abed-Nego olarak değiştirildi . 

B. Daniel ve yoldaşları şeytani diyete karşı galip geldi — Dan. 1: 
1. Nebukadnessar’ın şeytani ayartması, öncelikle Tanrı’nın yenilmiş seçilenin 

soyundan dört keskin zekalı genç olanı, yani Daniel ve onun üç yoldaşını 
baştan çıkarması ve onları putlara sunulan kirli yiyeceklerinden kirletmesidir. 

2. Daniel ve yoldaşlarının bu yemeği yemeleri, kirlenmeyi, putları ele geçirmeleri 
ve böylece Şeytan’la bir olmalarını sağlayacaktı — krş. 1Ko. 10:19-21. 

3. Daniel ve yoldaşları Nebukadnessar’ın kirli yiyeceklerini yemeyi 
reddettiklerinde ve bunun yerine sebze yemeyi seçtiklerinde (Dan. 1:8-16) 
ilke olarak iyile kötüyü bilme ağacını reddettiler (krş. Yar. 3:1-6) ve Tanrı ile 
bir olmalarına neden olan yaşam ağacını aldılar (krş. 2:9, 16-17). 

4. Rab’bin geri kazanması, kilisenin inşası için İsa’yi yeme yolunun yeniden 
bulunmasıdır — aa. 9, 16-17; Va. 2:7, 17;3:20. 

5. O’nun sözlerini yiyerek ve dikkat ederek O’na saf bir yürekle çağıranlarla 
temas kurarak ve birlikte olarak İsa’yı yiyebiliriz — Yer. 15:16; 2Ti. 2:22; 
1Ko. 15:33; Özd. 13:20. 

C. Daniel ve yoldaşları, insanlık tarihindeki ilahi tarih olarak büyük heykelini ve 
çarpan taşı görmelerini engelleyen şeytani körlemeden galip çıktılar — Dan. 2: 
1. Taş ve dağ olan toplu Mesih, Damat O’nun gelini, yani Tanrı’nın nefesiyle 

Tanrı’nın toplu insan ile Mesih’in Karşıtı ve onun ordusunu O’nun ağzından 
nefes, kılıç tarafından ezlecek ve öldürecek — aa. 34-35, 44-45; 2Se. 2:8; Va. 
19:11-21; Yar. 11:4-9; krş. Yşa. 33:22. 

2. Mesih büyüme, dönüştürme ve olgunlaştırma yoluyla yeni yaratılış olarak 
O’nun gelini meydana getirir; bu nedenle olgunlaştırmaya ihtiyacı vardır — 
Kol. 2:19; 2Ko. 3:18; Rom. 12:2; İbr. 6:1a. 

3. Tanrı’nın yapısının diri ve değerli taşı, temel taşı, köşe taşı ve üstteki taşı 
olan Mesih, O’nun inşası amacıyla bizi diri ve değerli taşlara dönüştürmek 
için kendisini içimize döker — 1Pe. 2:4-8; Yşa. 28:16; Zek. 3:9; 4:7, 9-10. 

D. Daniel ve yoldaşları, puta tapmanın baştan çıkarılmasına galip geldi — Dan. 3; 
krş. Mat. 4:9-10: 
1. Yeniden doğmuş ruhumuzdaki gerçek Tanrı olmayan şey, Tanrı’nın yerini 

alan bir puttur; ruhun veya ruhta olmayan her şey bir puttur — 1Yu. 5:21. 
2. Beden’in düşmanı, kişisel çıkarları, kendini yüceltmesi, kendini övmesi, 

kendini güzelleşmesi ve kendini güçlendirmesi ile Tanrı’nın yerini alan 
benliktir ; Beden’de ve Beden için benliğimizi reddederiz ve kendimizi değil 
ama Rab olan Mesih İsa’yı tavsiye ediyoruz — Mat. 16:24; 2Ko. 4:5. 

3. Daniel’in yoldaşlarının gerçek bir şehitlik ruhu vardı; Nebuchadnessar’ın 
emriyle ateşli bir fırına atılarak putlara tapınmaya karşı tek Tanrı olarak 
Rab için kendi hayatları pahasına ayakta durdular — Dan. 3:19-23. 

4. Nebukadnessar fırına baktığında , ateşin ortasında yürüyen dört kişi gördü 
(aa. 24-25); dördüncüsü , üç acı çeken zulmetmiş galip gelenle birlkte olmak 
için gelip ateşi yürünebilir hoş bir yer haline getiren İnsanoğlu olarak 
mükemmel Mesih’ti. 

5. Üç galip gelenin Tanrı’dan onları fırından kurtarmasını istemesine gerek 
yoktu (krş.a. 17); Mesih, İnsanoğlu, yani nitelikli ve her konuda Tanrı’nın 
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halkına sempati duyabilen Kişi olarak O’nun huzurunda acı çektikleri yeri 
hoş bir duruma dönüştürerek onların Yoldaşı oldu ve acılarında onlarla 
ilgilenmeye başladı. 

E. Daniel ve yoldaşları, göklerin Tanrısı tarafından göklerin hükmedilmesini 
görmekten insanları engelleyen örtümenin üstesinden geldiler — Dan. 4: 
1. Mesih üstün olmak için Tanrı tarafından O’nun halkı olarak seçilmiş olan 

bizler Mesih’i üstün kılmak amacıyla Tanrı’nın göksel yönetimi altındayız — 
a. 18, 23-26, 30-32; Rom. 8:28-29; Kol. 1:18b; 2Ko. 10:13, 18; Yer. 9:23-24. 

2. “Kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter. ” — Dan. 4:37b. 
F. Daniel ve yoldaşları, Tanrı önündeki sefahattan ve O’nun kutsallığına yapılan 

hakaretten kaynalayan cehalet karşısında galip geldi — 5. bölüm: 
1. Belşassar’ın Yeruşalim’deki kutsal tapınakta Tanrı’ya tapınmak için kullanılan 

kapları alıp putlara tapmak için kullanması, Tanrı’nın kutsallığına hakaretti 
(a. 4); Nebukadnessar’ın deneyiminden ders alması gerekirdi (4:18-37); ancak 
dersi almadı ve sonuç olarak acı çekti (5:18, 20, 24-31). 

2. “Kralın Belteşassar diye çağırdığı Daniel olağanüstü bir ruha, bilgiye, 
sağduyuya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlama, bilmeceleri çözme, gizemleri 
açıklama yeteneği de vardır” — a. 12a. 

3. “Ama ey sen, onun torunu Belşassar, bunların hepsini bildiğin halde 
alçakgönüllülüğü benimsemedin. Bunun yerine göğün Rab’bine karşı 
kendini yükselttin. O’nun tapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. 
Sen, karıların, cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen, 
duymayan, anlamayan altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, 
taştan ilahları övdün. Soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gözeten Tanrı’yı 
ise yüceltmedin” — aa. 22-23, krş. 20. 

G. Daniel ve yoldaşları Tanrı’ya tapmanın sadakatini yasaklayan kurnazlık 
karşısında galip geldi — 6. bölüm: 
1. Daniel 6. bölümün merkezi, Tanrı’nın tasarısını gerçekleştirmesi için insanın 

duasıdır; insanın duaları, Tanrı’nın hareketinin devam etmesine zemin 
hazırlayan demiryolu gibidir; Tanrı’nın tasarısının doluluğuna getirmesi ve 
tamamlaması için duadan başka yol yoktur; bu, bu bölümün iç sırrıdır. 

2. Daniel, Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıp dua etti; Tanrı, nazik 
duasıyla İsrail’i atalarının ülkesine geri getirdi — a. 10; krş. 1Kr. 19:12, 18. 

3. “Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının 
Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün 
üç kez diz çöküp dua etti, Tanrısı’na övgüler sundu”— Dan. 6:10. 

4. Dualarımız, Tanrı’nın ebedi tasarısının amacı olarak Kutsal Ülke tarafından 
simgelenen Mesih’e, kutsal kent tarafından simgelenen Tanrı’nın Egemenliği’ne 
ve kutsal tapınak tarafından simgelenen Tanrı’nın evine doğru olduğu zaman 
Tanrı dualarımızı yanit verecktir — 1Kr. 8:48-49. 

 


