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Vaaz Taslağı – Konuya Hazırlık:  
 
Mesih ilk gelişinde yüceliğini, görkemini bırakmış, bizden 
biri gibi olmuş ve kendini alçaltarak aramıza gelmiştir. 
Ama O çarmıh ölümünden sonra dirilmiş, göğe yükselmiş 
(Luka 24:50-51) ve Tanrı’nın sağına oturmuştur.1 Böylece 
Mesih’in alçalışla aramıza gelmesi, mezarda oldu. Yani 
Mesih dirilerek ve göklere yükselip Tanrı’nın sağına otu-
rarak yüceliğini bir kısım da olsa bizlere göstermiş oldu. 
Ve Mesih’in görkemi ve yüceliği ikinci gelişinde tam mü-
kemmel bir şekilde açıklanacaktır.  
 
Mesih’in göğe yükselişi ve ikinci gelişi arasındaki bu za-
man kilisenin bütün dünya uluslarına Müjde’yi götürdüğü; 
ve aynı zamanda Mesih’in dönüşünü beklediği bir hazırlık 
dönemidir. İçinde bulunduğumuz bu zamana sonsuzluktan 
bakarsak, Mesih’in kilise için aracılık yaptığı, kilisesini bir 
gün göklere bir gelin gibi almak için olan hazırlıkların 
tamamlanmasının beklendiği bir zamandır: 
 

Romalılar 8:34 … Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih 
İsa, Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmek-
tedir. 

 
Böylece Mesih’in kahinsel aracılığı ile (İbraniler 4:14-16) 
Tanrı’ya yaklaşanların kabul edildiği ve bir gün göklere 
alınmak üzere bekleyen kilise topluluğuna katıldığı bir 
dönemi yaşamaktayız. Bu bekleme ve hazırlanma dönemi 

                                                 
1 Efesliler 1:20-21 O kudret ile ki, Mesih’i ölüler arasından dirilte-
rek, her hakimiyetin ve yetkinin ve kudretin ve egemenliğin, hem 
yalnız bu çağda değil, ama gelecek çağda da ad taşıyan her bir adın 
çok üstünde, O’nu göksel yerlerde sağında oturtarak, Mesih’te 
işledi; 



içinde insanların işlerini, dualarını, hizmetlerini Tanrı’ya 
makbul kılan, Tanrı’nın görkemine kabul edilebilir kılan 
şey ise Mesih’in sonsuz bir başkahin olmasıdır (İbraniler 
9:24):  
 

İbraniler 7:24 Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kâ-
hinliği süreklidir.  
25 Bu nedenle O'nun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanla-
rı tümüyle kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık 
etmek için hep yaşamaktadır.  

 
Böylece kilise dirilişten itibaren, Müjde’yi vaaz etmekle 
ve Müjde’yi uluslara duyurmak için çalışmakla Rab’bin 
lütuf çağını ilan ediyor. Aynı zamanda kutsal 
sakramentler (vaftiz ve Rab’bin Sofrası) ile de Tanrı hal-
kını hazırladığı gibi, şimdiki lütuf çağının Mesih’in ikinci 
gelişi ile tamamlanacağını ilan etmiş oluyor. 
 
Mesih bir gün2 aracılığıyla dünyayı yargılamak3 için tekrar 
gelecektir. Herkes O’na hesap vermek üzere yargı kürsüsü 
önünde duracaktır.4 Bu son yargıda Tanrı’nın merhameti 
ve adaleti açıkça görülecektir. Mesih’te olanlar sonsuz 
yaşamı Mesih’e iman etmeyenler sonsuz yargıyı alacak-
lardır. 5 Böylece Kutsal Kitap günahın dizginlenmesi ve 
iman edenlerin teselli bulması için Mesih’in tekrar gelişi 

                                                 
2 Elçilerin İşleri 17:31 
3 Yuhanna 5:22, 27 
4 II.Korintliler 5:10, Vaiz 12:14, Romalılar 2:16; 14:10, 12, Matta 
12:36-37 
5 Matta 25:31-46, Romalılar 2:5-6; 9:22-23, Matta 25:21, Elçilerin 
İşleri 3:19, II.Selanikliler 1:7-10 



ve yargı hakkında bizleri bilgilendirmiştir:6 Rab’bin ne 
zaman geleceğini bilmediğimizden7 O’nun tekrar gelişi 
hakkında bilgisiz olmamak, yani her an O’nun gelişine 
hazır olmakla hem Müjde’yi ilan etmemiz hem de Müj-
de’yi yaşamamız için bir teşvik ve tesellidir (WİA. 
XXXIII). 
 

WUİ. 52. Mesih dirilişinde nasıl yüceltilmiştir? 
Mesih, ölümde çürümeyerek [ki bunun gücü altın-

da tutulması mümkün değildi],8 kendisine has tüm 
özellikleriyle birlikte, içinde acı çektiği aynı bedene 
sahip olmasında,9 (ancak ölümlü bir şekilde ya da 
ölümlü yaşamın bilinen zayıflıkları olmaksızın) ca-
nıyla gerçekten birleşmesiyle,10 üçüncü gün ölüm-
den kendi gücüyle dirilmesiyle yüceltilmiştir;11 ki 
bu şekilde yapmakla kendisinin Tanrı Oğlu olduğu-
nu,12 Tanrısal adaleti tatmin ettiğini,13 ölümü ve 
ölüm gücüne sahip olanı yok ettiğini14 ve yaşayan 
ve dirilerin Rab’bi olduğunu15 ilan etti: tüm bunların 
hepsini bir temsilci16 ve kilisesinin başı olarak,17 on-

                                                 
6 II.Petrus 3:11, 14, II.Korintliler 5:10-11, II.Selanikliler 1:5-7, 
Luka 21:27-28, Romalılar 8:23-25 
7 Matta 24:36, 42-44, Markos 13:35-37, Luka 12:35-36, Vahiy 
22:20 
8 Elçilerin İşleri 2:24, 27 
9 Luka 24:39 
10 Romalılar 6:9, Vahiy 1:18 
11 Yuhanna 10:18 
12 Romalılar 1:4 
13 Romalılar 8:34 
14 İbraniler 2:14 
15 Romalılar 14:9 
16 I.Korintliler 15:21-22 
17 Efesliler 1:20-23, Koloseliler 1:18 



ların aklanmaları,18 lütufta yenilenmeleri,19 düşman-
ları karşısında desteklenmeleri20 ve son günde 
ölümden dirileceklerine dair onlara güvence vermek 
için yaptı.21 

 
WUİ. 53. Mesih göğe çıkışında nasıl yüceltilmiş-
tir? 
Mesih, dirilişinden sonra sık sık öğrencilerine gö-
rünmesi ve onlarla konuşup, onlara Göklerin Ege-
menliğine ilişkin konulardan bahsetmesi22 ve Müj-
de’yi tüm uluslara duyurma görevini onlara verme-
si,23 dirilişinden kırk gün sonra bizim doğamızda ve 
bizim başımız olarak,24 düşmanlar üzerinde zaferli 
bir şekilde,25 görünür bir durumda en yüksek gökle-
re çıkarak insanlardan armağanlar almak,26 duygula-
rımızı oraya çekmek,27 dünyanın sonundaki ikinci 
gelişine kadar kendisinin de bulunduğu ve bulun-
maya devam edeceği,28 bir yeri bizlere hazırlamasıy-
la29 yüceltilmiştir.  

 
WUİ. 56. Mesih dünyayı yargılamak için tekrar 
gelişinde nasıl yüceltilecektir? 

                                                 
18 Romalılar 4:25 
19 Efesliler 2:1, 5-6 
20 I.Korintliler 15:25-27 
21 I.Korintliler 15:20 
22 Elçilerin İşleri 1:2-3 
23 Matta 28:19-20 
24 İbraniler 6:20 
25 Efesliler 4:8 
26 Elçilerin İşleri 1:9-1, Efesliler 4:10, Mezmur 68:18 
27 Koloseliler 3:1-2 
28 Elçilerin İşleri 3:21 
29 Yuhanna 14:3 



Kötü insanlar tarafından haksız yere yargılanmış ve 
mahkum edilmiş olan Mesih,30 son günde büyük bir 
güçle31 kendisinin ve Babası’nın ve tüm kutsal me-
leklerinin yüceliğinin eksiksiz sergilenişiyle,32 Tan-
rı’nın borazanının baş melek tarafından yüksek sesle 
çalınmasıyla,33 dünyayı doğruluk içinde yargılamak 
için tekrar gelmesiyle34 yüceltilecektir. 

 
WUİ. 191. İkinci ricada ne için dua ediyoruz? 
İkinci ricada (Egemenliğin gelsin),35 kendimizin ve 
tüm insanlığın doğal olarak günahın ve Şeytan’ın 
egemenliği altında olduğunu bildirerek,36 günahın 
ve Şeytan’ın krallığının yıkılması,37 Müjde’nin bü-
tün dünyaya yayılması,38 Yahudilerin çağrıl-ması,39 
[öteki] ulusların sayısının tamamlanması,40 kilisenin 
Müjde’nin bütün hizmetçileriyle ve Müjdesel düzen-
lemelerle[41] dolması, [kilisenin] çürümekten arın-
ması,42 hükümet tarafından desteklenerek korunma-

                                                 
30 Elçilerin İşleri 3:14:15 
31 Matta 24:30 
32 Luka 9:26, Matta 25:31 
33 I.Selanikliler 4:16 
34 Elçilerin İşleri 17:31 
35 Matta 6:10 
36 Efesliler 2:2-3 
37 Mezmur 68:1, 18, Vahiy 12:10-11  
38 II.Selanikliler 3:1 
39 Romalılar 10:1 
40 [ulusların sayısının tamamlanması: Yahudi olmayanların iman 

etmesi] Yuhanna 17:9, 20, Romalılar 11:25-26, Mezmur 67 
41 düzenlemelerle (ordinances): Sözün okunması, vaaz edilmesi, 

dinlenmesi, Sakramentlerin uygulanması, dua, ilahi, tapınma v.s 

(108.soru). Matta 9:38, II.Selanikliler 3:1 
42 Malaki 1:11, Tsefanya 3:9 



sı,43 Mesih’in düzenlemelerinin paklıkla etkin bir 
şekilde yapılması (verilmesi), [Mesih’in düzenleme-

leri aracılığı ile] günah içinde yaşayanların dönmesi 
(tövbe etmesi) ve halen tövbe etmiş olanların onay-
lanması, teselli ve bina edilmesi,44 Mesih’in yürek-
lerimizde hüküm sürmesi,45 ikinci gelişinin ve 
O’nunla sonsuza dek hüküm sürmemizin çabuklaştı-
rılması,46 O’nun gücünün krallığının en iyi bir şe-
kilde sonuçlanarak, [Tanrı’yı] hoşnut edici bir şe-
kilde bütün dünyada hüküm sürmesi için dua ediyo-
ruz. 

                                                 
43 I.Timoteyus 2:1 
44 Elçilerin İşleri 4:29-30, Efesliler 6:18-20, Romalılar 15:29-30, 
32, II.Selanikliler 1:11; 2:16-17 
45 Efesliler 3:14-20 
46 Vahiy 22:20 



 
 
 
I. Bölüm 
 
Mesih’in ikinci gelişi üzerinde niçin düşünürüz? 
Mesih’in ikinci gelişi tek tek her bir Hristiyan için ne ifade 
ediyor? 
 
 
1. Tanrı’nın halkı ile birlikte olma vaadi 
 

Çıkış 6:7 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız ola-
cağım. O zaman sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan 
çıkaran Tanrınız RAB'bin ben olduğumu bileceksiniz. 
II.Korintliler 6:16 Tanrı'nın tapınağıyla putlar arasın-
da ne anlaşma olabilir? Çünkü biz yaşayan Tanrı'nın 
tapınağıyız. Nitekim Tanrı şöyle diyor: «Aralarında 
oturacağım, aralarında yürüyeceğim. Onların Tanrısı 
olacağım, onlar da benim halkım olacak.» 
Vahiy 21:3 Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dedi-
ğini işittim: «İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasın-
dadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun 
halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında 
bulunacak.  

 
Tanrı’nın halkı ile birlikte olma isteğini kurtuluş tarihi 
boyunca yinelediğini görmekteyiz.47  

                                                 
47 Yeremya 24:7 Benim RAB olduğumu anlayacak bir yürek vere-
ceğim onlara. Onlar benim halkım olacaklar, ben de onların Tanrısı 
olacağım. Çünkü bütün yürekleriyle bana dönecekler. Yeremya 
30:22 "'Böylece siz benim halkım olacaksınız, Ben de sizin Tanrı-
nız olacağım.' [32:38]. Tesniye 33:27 Sığınağın çağlar boyu var 



 
Çıkış 3:7 RAB, "Halkımın Mısır'da çektiği sıkıntıyı 
çok iyi biliyorum" dedi, "Angaryacılar yüzünden ettik-
leri feryadı duydum. Acılarını biliyorum. 
8 Bu yüzden aşağıya indim. Onları Mısırlılar'ın elin-
den kurtaracağım, o ülkeden çıkarıp geniş ve verimli 
topraklara, süt ve bal ülkesine, Kenanlılar'ın, 
Hititler'in, Amorlular'ın, Perizliler'in, Hivliler'in, 
Yevuslular'ın topraklarına götüreceğim. 
10 Gel, halkım İsrail'i Mısır'dan çıkarmak için seni Fi-
ravun'a göndereyim." 
11 Musa, "Ben kimim ki Firavun'a gidip İsrailliler'i 
Mısır'dan çıkarayım?" diye karşılık verdi. 
12 Tanrı, "Kuşkun olmasın, ben seninle olacağım" de-
di, "Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı 
Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapacaksı-
nız."48 

 
Tanrı’nın halkı ile birlikte olma isteğinin en belirgin ifade-
si tapınma toplantısıdır.  
 
Bu yüzden Tanrı kendi halkını Mısır’dan çöle çağırırken 
öncelikle bir tapınma toplantısı için çağırıyor (Çıkış 7:16; 
8:1, 20; 9:1, 13; 10:3): 
 

Çıkış 4:22 Sonra Firavun'a de ki, 'RAB şöyle diyor: 
İsrail benim ilk oğlumdur. 

                                                                                                
olan Tanrı'dır (Levililer 26:12, Tesniye 4:20; 29:12-13, Yeremya 
31:33, Zekerya 8:8). 
48 Mezmur 89:15 Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, 
ya RAB! Yüzünün ışığında yürürler. 



23 Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama 
sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğ-
lunu öldüreceğim.'" 
Çıkış 10:7 Görevlileri Firavun'a, "Ne zamana dek bu 
adam bize tuzak kuracak?" dediler, "Bırak gitsinler, 
Tanrıları RAB'be tapsınlar. Mısır harap oldu, hâlâ an-
lamıyor musun?" 
8 Böylece, Musa'yla Harun'u Firavun'un yanına geri 
getirdiler. Firavun, "Gidin, Tanrınız RAB'be tapın" 
dedi, "Ama kimler gidecek?" 
9 Musa, "Genç, yaşlı hep birlikte gideceğiz" dedi, 
"Oğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı 
yanımıza alacağız. Çünkü RAB'be bayram yapmalı-
yız." 

 
Böylece sonsuzlukta Tanrı halkının “Musa'nın ve Kuzu'-

nun (Mesih’in) ezgisini” tapınmada kullanmaları daha da 
açıklığa kavuşuyor: 
 

Vahiy 15:3-4 Tanrı'nın kulu Musa'nın ve Kuzu'nun 
ezgisini söylüyorlardı: 
«Gücü her şeye yeten Rab Tanrı,  
senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.  
Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir.  
Rab, senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim 
var?  
Çünkü kutsal olan yalnız sensin.  
Çünkü bütün uluslar gelip senin önünde tapınacaklar.  
Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.» 

 
Vahiy 19:5 Sonra tahttan yükselen bir ses şöyle dedi: 
«Ey Tanrımızın bütün kulları!  
Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz,  



O'nu övün!»  
6 Sonra büyük bir kalabalığın sesini, gürül gürül akan 
suların ve güçlü gök gürlemelerinin sesini andıran ses-
ler işittim. «Haleluya!» diyorlardı. «Çünkü gücü her 
şeye yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. 

 
Tanrı’dan (Tanrı’nın tahtından) gelen tapınma çağrısına 
büyük bir kalabalık “Halelluya” diyerek cevap veriyor.–
kalabalığın sesi güçlü şelalelerin sesine ve güçlü gök gür-

lemelerinin sesine benziyor. Bütün yaratılışın Tanrı’ya 
sunduğu bu tapınmadan tam bir tatmin aldıklarını görmek-
teyiz. Çünkü yaşam amacımız budur –Tanrı’ya tapınmak 

ve O’ndan zevk almak (Westminster Kısa İlmihal 1).49  
 
 
2. Tanrı’nın tapınağa gelme vaadi 
 

Malaki 3:1 İşte ulağımı gönderiyorum. Önümde yolu 
hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gele-
cek; görmeyi özlediğiniz antlaşma ulağı gelecek" di-
yor Her Şeye Egemen RAB. 

 
Tanrı lütuf ve gerçek ile dolu olarak Mesih’te aramıza 
geldiğinde bu vaat gerçekleşmeye başlamış oldu. Mesih 
İsa’nın tapınakta Tanrı’ya adanmak üzere getirilmesinde 
(Luka 2:22-39) Şimon’un ve Anna’nın peygamberlikleri 
bu tapınağa gelişin önemini vurgulamaktadır.  
 
Tanrı, kendi halkı ile beraber olma isteğini ve halkının 
arasındaki varlığını toplanma (buluşma) çadırında fiziksel 
bir işaret ile (Çıkış 25:22; 40:34-37) göstermişti –antlaşma 

sandığı ve bulut. Süleyman’ın yaptığı tapınakta da aynı 
                                                 
49 Rev. Robert Lynn, Vahiy Semineri, Şubat 2000, İstanbul. 



şekilde kendisinin fiziksel olarak halkı ile beraber olma 
isteğini tapınağa bulut göndererek (II.Tarihler 5:13-14; 
I.Krallar 8:6-16, 27) göstermiş oldu. İsa Mesih’in aramıza 
gelmesi (Yuhanna 1:14) ile görünmez Tanrı’nın görüntüsü 
fiziksel olarak bizlerin arasına girdi (Koloseliler 1:15). 
 
Ancak sürgünle birlikte yıkılan tapınak daha sonra restore 
edildiği halde Tanrı’nın tapınakta görkemli bir varlığı gö-
zükmemişti: 
 

Hagay 2:3 Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle 
gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç 
olarak görünmüyor mu?50 

 
Böylece kendi bedenini önceki tapınağın yerine koyan 
(Yuhanna 2:19) İsa Mesih, kendisini düğün törenindeki bir 
damada benzettiği (Markos 2:19-20) sözlerinde Tanrı’nın 
Eski Ahit’ten bu yana vurguladığı gerçeklerin artık kendi-
sinde tamamlanmış ve mühürlenmiş olduğunu ilan etmiş 
oldu: 
 

Yuhanna 2:19 İsa şu yanıtı verdi: "Bu tapınağı yıkın, 
üç günde onu yeniden kuracağım." 
Markos 2:19 İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey araların-
da olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey ara-
larında oldukça oruç tutmazlar! 20 Ama güveyin ara-
larından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, 
o gün oruç tutacaklar. 

 

                                                 
50 Ezra 3:12 Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kâhin, Levililer ve 
boy başları tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra 
ağladılar... 



Böylece Mesih’in aramıza gelmesi ile Tanrı’nın daha önce 
tapınakta kendisini fiziksel bir şekilde beyan etmesinin 
ötesinde bir yücelikle açıkladığını görüyoruz –Baba'dan 

gelen, lütuf ve gerçekle dolu bir yücelik (Yuhanna 1:14). 
 
Böylece Tanrı’nın halkı ile birlikte olma ve tapınağa 
gelme vaadi, Mesih’in birinci gelişinde görkemle açık-
lanmış ve ortaya çıkmış olduğu için Mesih’in ikinci 
gelişine olan bakış açımız şu anki kiliseye bakış açımızı 
belirler.  
 
Hristiyanlar olarak Mesih’in ikinci gelişine bakarak bu 
günümüzü düzenleriz. Mesih’in kiliselere yönelik övgü, 
uyarı, görev ve vaatlerine (Vahiy 2:1-3:22) bakarak bu 
günün adımlarını belirleriz. Yani içinde yaşadığımız 
zamana sonsuzluktan bakarak Kelamı yorumlar; ta-
pınma, tanıklık ve hizmetimiz dahil gündelik yaşamı 
buna göre belirleriz.   
 


