
Yeni Yeruşalim (Vahiy 21:2-8) 

 

 

 
 Biz bu dünyada yalnız değiliz. Rab bizimle birliktedir ve bizleri görkemli olan göklerin 

egemenliğine yönlendirmektedir. Vahiy 21:2 gelecekte bizi gideceğimiz Tanrı‟nın egemenliği 

hakkında “Kutsal kentin, yeni Yeruşalim`in gökten, Tanrı`nın yanından indiğini gördüm. 

Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi” diye söyledi. Rab bizi O‟nun egemenliğine 

götürmek için gece gündüz bizi savunmaktadır, yardım etmektedir, bizim için dua etmektedir. 

Biz yeryüzündeyken Rab‟bin yönetiminde olalımki geçmişte Yeruşalimdeki o tapınaktan 

daha sağlam ve mükemmel tapınağı oluşturalım.  

Öğrencilerden biri Yeruşalimdeki tapınağın muhteşem olduğunu görerek „Öğretmenim şu 

yapılar görkemli değil mi?‟ diye sorduğunda İsa „Bu büyük yapıları görüyor musun? Burada 

taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!‟ (Markos 13:1-2) diye söyledi. Yeruşalimdeki 

tapınak sadece İsa Mesih‟in gelişine dek geçerliydi. Çünkü Kutsal Yasa sadece yeni düzenin 

başlangıcına kadar geçerli olan bedensel kurallardır (İbraniler 9:10). Mesih, gelecek iyi 

şeylerin başkâhini olarak ortaya çıktı. İnsan eliyle yapılmamış, yani bu yaratılıştan olmayan 

daha büyük, daha yetkin çadırdan geçti (İbraniler 9:11-12). Böylece her yıl bağışlanmak için 

sunulmuş olan kurban bir kerede tamamlandı, ve elle yapılmış olan tapınak artık gerekmiyor.  

Yeruşalimdeki tapınak İsa‟nın gelişine dek sadece işlevini yapıyordu. Mesela bilmediğiniz 

bir yeri bulmak için yol haritasını kullanıyorsunuz ama o yeri bulunca artık yol haritası 

gerekmiyor. Aynı şekilde ilerde gelecek diye peygamberlikte bulunmuş olan O geldikten 

sonra artık tapınak gerekmiyor. Bu nedenle İsa „Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden 

kuracağım‟dedi.  

Öte yandan İsa „bu tapınağı yıkın‟ dediği zaman kendi ölümünden bahsediyor. Ve „üç 

günde onu yeniden kuracağım‟ derken kendi dirilişinden bahsediyor. Ölüp dirilmiş olan 

İsa‟nın bedeni bu dünyada kısa bir süredir olup yok olacak tapınak değil sonsuza kadar yok 

olmayacak gerçek tapınaktır.  

İsa Mesih göğe alındı. Ama şimdi de yeryüzünde Tanrı‟nın tapınağı vardır. Bu Tanrı‟nın 

bize verdiği imandır. İçimizde o iman varken Tanrı içimizde kalır. İçimizde iman olması 

Yeruşalimden daha sağlam ve güzel olan tapınağın içimizde olmasıdır. Dolaysıyla Vahiy 

21:3‟te “İşte, Tanrı`nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar 

O`nun halkı olacaklar, Tanrı`nın kendisi de onların arasında bulunacak” diye söyledi.  

Vahiy 21:2 “Kutsal kentin, yeni Yeruşalim`in gökten, Tanrı`nın yanından indiğini gördüm. 

Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi” diye söyledi. Vahiy 19:7-8 sözü vahiy 

21:2‟yle alakalıdır: “Kutsal kentin, yeni Yeruşalim`in gökten, Tanrı`nın yanından indiğini 

gördüm. Güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibiydi.” Kuzunun gelini için temiz ve parlak 

ince keten giysiler gereklidir. Keten giysiler derken kutsalların adil işlerini simgeler.  

Aslında İsraililer 40 yıldır çöldeyken kurulmuş olan tapınma çadırı da ketenle yapıldı. Biz 

tapınağız. Biz de o gelin gibi parlak ve temiz ince keten giysileri hazırlayalım. Rab bizleri  

üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey olmayan gelin yapmak ister (Efesliler 

5:25-27). Dolaysıyla biz de parlak ve temiz keten giysileri yapmak için gayret etmeliyiz.  

Biz kiliseye gelerek sunuları yapıyoruz, hizmet ediyoruz, müjdeliyoruz. Bunların hepsi 

keten giysileri hazırlamaktır. Kiliseye geldiğimiz zaman birbirlerimizi sevmeliyiz, iyi şeyleri 

paylaşmalıyız, birbirimize iyilik yapmalıyız. Hasta olan biri varsa herkes onun için dua 

etmelidir, üzüntülü olan biri varsa onun kaygısı ne olduğunu işitmeli ve teşvik etmelidir. Ve 

ibadet ederken sadece kendisi değil bütün kilise ibadeti başarabilmesi için çalışmalıdır. İsa 

yeryüzündeyken nasıl çalıştıysa biz de öyle yapmalıyız. Rab İsa Baba‟nın isteğini yerine 



getirmek için kendisini alçalttı ve esirgemeden kendisini feda etti ve sonuna kadar sabır 

ederek merhamet ve sevgisini gösterdi. Biz de öyle yapmalıyız.  

Bazı insan kilisenin kendisine ihtiyacı duyduğunu bilerekte yardım etmiyor. Çünkü hiç 

zarar görmek istemiyor. Biz Rab‟bin elçi Yuhanna aracılığıyla gösterdiği cennetle ilgili 

umuda sahip olmalıyız. Biz geçmişte çok günah işlemiş olabiliriz, ama artık kendi ısrar, 

inatçılık ve teorimizden vazgeçip güzel ve sağlam bir çadır olmayı istemeliyiz. Parlak ve 

temiz keten giysiyle güveyini bekleyen bir gelin olalım.  

Kardeşlerimizi uyarıp umudunu hatırlatarsak onları cesaretlendirirsek, onlar cennete doğru 

yolculuk yaparken sonuna kadar dayanabilmeleri için yardım edersek onlar da zorluk 

çektiğimiz zaman bize teşvik edecekler. Dünyada yaşadığımız zaman ne kadar çok sıkıntılarla 

karşılaşıyoruz? Bedenimizin geçinmesi de zor ama Mesihçiler ruhsal düşmanlarla da 

savaşmak lazım. Böyle durumda kendi aralarında birbirine karşı duşman olmamak lazım. 

Kutsalların adil işleri lazım. Tanrı‟yı tanımadığımız zamanki yanlış eylemlerimizden 

ayrılmalıyız, keten giysiyi giymeye çalışalım. Rab bizimle birlikte olacak bize yardım 

edecektir.    
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