
FİLADELFİYA kilisesine mektup
 Bugünkü ad: Alaşehir - "yüce kasaba". Manisa'ya bağlı - 50.000 nüfus (Asenovgrad)

 Geçen sefer Sardis - en eski kasaba. Bugün: Filadelfiya - en yeni kasaba. İ.Ö. 189 
senesinde kuruldu kral 2.Eumenes tarafından. O kardeşini çok severdi ve istedi 
kendisinden sonra o kral olsun ve onun için o adını verdi: Filadelfiya "kardeş 
sevgisi" demektir.

 o kasaba planlı ve amaçla kuruldu: nasıl Bulgaristan'da komunist rejim 
Dimitrovgrad (Georgi Dimitrov) - istediler bütün dünyaya göstersinler nasıl 
komunist sistemi üstündür. Aynı biçimde Filadelfiya bütün Anadolu'da Greklerin, 
Grek kültürünün üstün olduğunu göstermek istediler.

 Filadelfiya kasabası sanki grek kültürü için açık bir kapı oldu. 

(1) Tanıtma:
Açık 3:7

 Filadelfiya kasabasındaki topluluğun meleğine yaz: kutsal ve hakikat Olan, Davud'un 
anahtarına sahip Olan (hani, açtı mı, hiç kimse kapamayacak, ve kapadı mı, hiç kimse
açamayacak), şöyle diyor:

a) Kutsal ve hakikat olan: 

 'Kutsal Olan' EA'da hep Allahın kendisi için kullanılan bir ad? Mezmur 89:18, Yeşaya 
30:11, 41:14, 16, 20, 48:17, 49:7, 54:5 ... İsa'nın sesini işitenler hemen anlasınlar 
ki, orada konuşan birhangi peygamber ya da melek değil, ama Allahın kendisidir.

 e gerçeği konuşan Odur - ona kulak verelim !

(b) Davudun anahtarına sahip olan:

 Bu da birinci bölümde geçmiyor

 Bakalım KK'ta kapalı kapılar arkasında neler olurdu:

 Onuncu bela - Mısırdaki ölüm meleği eden eve gezerken bütün ilk doğanları 
öldürdü. Ama kapalı kapıların arkasında duran İsrailliler kapıdaki kuzunun kanı 
sayesinde güvenlik içinde idiler.

 Nuhun gemisi   Yar 7:16  - "Gemiye giren hayvanlar Tanrı'nın Nuh'a buyurduğu gibi 
erkek ve dişiydi. RAB Nuh'un ardından kapıyı kapadı."

 2. Petrus 2:5 Allah eski dünyayı da kollamadı. Nuh doğruluğun habercisi idi. Allah 
onu ve daha yedi kişiyi kolladı. Ama Allahsız kişilerin dünyasının üzerine bir sel 
getirdi." - Nuh uzun yıllar halka konuştu, dönsünler kötü yollarından.

 binlerce kişi gemiye girmek istedi, ama Rab dedi:  Geç oldu, kurtuluşun kapısı 
kapandı. Vakıt varken gireceksin!

 Ama İsa demýor Musa'nın anahtarı,  demýor Nuh'un anahtarı ... diyor DAVUD'un 
anahtarı:

 O da Yeşaya 22'e bağlanıyor; o söz orada geçiyor
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 Orada iki kahya, yani saray görevlisi için konuşuyor: birincisi: Şevna  -  sonra 
ikincisi: Elyakim. Birincisi Şevna, görevini kötü amaçla kullandığı için, işten 
atılıyor. Rab ona ağır bir ceza veriyor.

15  Rab, Her Şeye Egemen RAB diyor ki, "Haydi, o kâhyaya, Sarayın sorumlusu Şevna'ya 
git ve de ki, 16  'Burada ne işin var? Kimin var ki, kendine burada mezar kazdın, Yüksekte
kendine mezar, kayada konut oydun?

17  Ey güçlü kişi, RAB seni tuttuğu gibi şiddetle savuracak. 18  Top gibi evirip çevirip 
Geniş bir ülkeye fırlatacak. Orada öleceksin, Gurur duyduğun arabaların orada kalacak. 
Efendinin evi için utanç nedenisin! 19  Seni görevden alacam, Makamından alaşağı 
edeceğim.

 Ama ikincisi Elyakim övülüyor. O 750 sonra gelecek olan Mesih İsa için bir 
semboldur.

Yeşaya 22:15-22
20  "'O gün Hilkiya oğlu kulum Elyakim'i çağırıp 21  Senin cüppeni ona giydireceğim. Senin
kuşağınla onu güçlendirip Yetkini ona vereceğim. Yeruşalim'de yaşayanlara Ve Yahuda 
halkına o babalık yapacak.

22  Davut'un evinin anahtarını ona teslim edeceğim. Açtığını kimse kapayamayacak, 
Kapadığını kimse açamayacak.

 Yani: Rabbin halkının güdücüleri arasında Rab bir ayrım getirecek. Var önderler, 
Allahın onlara verdiği yetkiyi, ruhsal görevini, kullanıyorlar tek bir amaçla: kendi 
şanını ve şerefini büyütürmek için. 

 Ve EA'da zaten birçok ayetler var, nerede diyor: o Mesih geldi mi o benim halkıma 
iyi bir çoban olacak, ya da burada okuduğumuz gibi, "babalık yapacak". 
Koyunlarının iyiliğini düşünen bir çoban olacak.

 Bugünkü önderler ibret alsınlar: madem Rab birinci yüzyılda Ferisileri, Sadukileri, 
başkahinleri davaladı, Madem İsadan 40 sene sonra onların oyuncağı olan tapınağı 
yaktı, yıktı, yok etti ...

 ... o zaman korkun! Gün gelecek Rab İsa o koyunlarınızı, hani dakkada onlara 
diktatörlük yapıyorsunuz, sizin elinizden kurtaracak ve Allahın yüreğine uygun 
çobanlar yetiştirecek. Onlar sizin yerinizde önder olacaklar.

(2) Azarlama:
HİÇ YOK

(3) Övgü:
Açık 3:8  -  Ben senin işlerini biliyorum. Bak, senin önüne açık bir kapı koydum. Onu 
da kimse kapamayacak. Çünkü az bir kuvvetin var, ama benim sözüme sıkı tutundun 
ve adımı inkâr etmedin.

"Açık KAPI" - bu müjdelemek için fırsat   -   1.Kor 16:9; 2.Kor 2:12; Kol 4:3 

(4) Nasıhat ve cesaret:
Açık 3:9  - Bak, Şeytanın duahanesinden o kişiler var ya, hani kendilerine Yahudi 
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diyorlar, ama aslında Yahudi değildirler, yalan söylüyorlar; ben onları öyle yapacam, 
gelip senin ayaklarının önünde diz çökecekler. Ve anlayacaklar ki, ben seni sevdim.

Şeytanın sinagogu (duahanesi)

 Bu laf bugünkü insana çok ağır geliyor: "Nasıl başka dine inanlara diyebilirsin, 
Şeytandan imişler?"

 Ama bu birhangi insanın küfürü değildir, Allahın değerlendirmesi. Bu insanlar 
İeytan tarafından güdülürmüşler. Biz de lazı o sözüü araştıralı ve kabul edelim.

 Bugünlerde Yahudiler hatta çoğu protestantlar bu lafı işitince diyecekler: bu 
antisemitizm, yani Yahudi düşmanlığıdır. Ve gerçekten de tarihe bakmış olursak, 
Yahudiler yüzyıllar boyunca hristiyan devletlerde eziyet ve baskı gördüler.

 Ama birinci yüzyılda, yani Yuhannanın zamannında durum tam tersi idi: Yahudiler 
Mesihçilere çok fazla baskı yapardılar. Onları Roma devletine teslim edip 
öldürmelerini istediler.

1.Sel 2:14 
Siz de Yahudiye sancağındaki Mesih İsa'da olan Allah toplulukları gibi oldunuz. Çünkü 
onlar Yahudilerden nasıl çeki çektilerse, siz de aynısını kendi ehalenizden çektiniz.

15 O Yahudiler hem Rab İsa'yı hem de kendi peygamberlerini öldürdüler, ve bizi de dışarı 
attılar. Onlar Allahı memnun etmiyorlar ve bütün insanlara düşman oluyorlar. 16 
Yahudiler bize engel oluyorlar, sırf milletlere konuşmayalım da, kurtulmasınlar. Öylelikle 
her zaman gibi kendi günahlarının ölçüsünü dolduruyorlar. Ama Allahın en büyük öfkesi 
onların üstüne çöktü.

Apo 7:51 
Siz dik kafalılar, yürekleriniz ve kulaklarınızda sünnetsiz olan adamlar! Siz her daim 
Kutsal Ruh'a karşı gidiyorsunuz. Dedeleriniz nasıl yaptı, siz de aynısını yapıyorsunuz. 52 
Dedeleriniz peygamberlerin hangisine fenalık yapmadılar ki? O peygamberler önceden 
bildirdiler, 'Doğru Olan' gelecek diye. Onu bildirenlerin katilleri dedeleriniz idi ve Onun 
kendisini ele verenler, Onun katilleri şimdi siz oldunuz.

 Evet, Yahudilerin suçunu anladık: kendi kuratarıcısını Mesihi redettiler, hatta 
öldürdüler. Ama nasıl diyebiliriz, onların Şeytanın sinagogu oldu? - İsa kendisi bunu
öğretti: 

Matta 12:43 
Şimdi, mundar ruh insandan çıktı mı, susuz yerlerden geçip rahat arıyor, ama bulamıyor. 
44 O zaman diyor: 'Geldiğim eve döneyim'. Gelince bir bakıyor, evde kimse oturmuyor, 
hem de süpürülmüş ve toplanmış. 4Mat 12:45 O vakıt gidip yanına kendisinden beter olan
yedi tane ruh daha alıyor. Ve gelip o evde otururlar. Adamın son hali de, evelki halinden 
daha kötü oldu. 

 Biz bu sözleri hep individualno, yani kişisel kabul ediyoruz. Sanki bir kişinin 
hayatında yer alıyor. O da doğrudur, gerçekten eğer ruhsal boşlukları Kutsal ruhla 
doldurmazsak, nun yerini kötü ruhla alıyor.

 Ama İsa burada aslında bambaşka bir ders vermek istiyor. Bakın bu meselenin 
sonunda ne diyor:

"Bu kötü kuşağın hali de aynı olacak."

 İsa burada demek istiyor ki: bizim Yahudi halkı beni Mesih olarak kabul etmedi mi,
onun hali çok fena olacak. 7 tane kötü ruh, yani Şeytanın bütün güçleri onun 
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üzerine gelecek.

 Yani: sinagoglarınız, toplantılarınız Şeytanın sinagogları olacak.

 Ve bugüne kadar bunun etkilerini görüyoruz: Yahudiler İsayı Mesih olarak kabul 
etmiyorlar. Tamam herkes kararında serbesttir. Ama İsayı kabul etmemekle 
kalmıyorlar, büyük nefret duyuyorlar, onu lanet ediyorlar.

 Kontrast müslümanlar - İsayı Allahın Oğlu olarak kabul etmezlerse de, ona saygı 
duyarlar.

Yahudiler ise bugüne kadar Talmud, yani büyük komentar kitabında, İsa'yı lanetliyorlar:

 Yeşu adını İbranice olarak şöyle açıklıyorlar: "Onun adı sonsuza kadar yok olsun"

 İsa zinacı ve taşlara tapan bir putperest imiş. Tövbe etmediği için Yahudi 
halkından kesilip atıldı.

 İsa'nın anası Meryem, kadınların saçını ören bir yolsuz kadın imiş. Çok erkeklerle 
zina işlemiş. İsanın babası da Pantera adında Romalı bir asker imiş.

 İsa cehenneme atıldı ve orada sonsuza kadar kaynayan dışkı içinde yanarak acı 
çekermiş.

 2:9 Rab aynı lafı kullanıyor İzmir kilisesinde: Şeytanın duahanesinden olanlar size 
baskı yapıyorlar. İzmir ve Filadelfiya hiç azarlama işitmeyen topluluklardır

 İzmir kilisesine Rab İsa diyor: "Senin fukaralıını biliyorum" - Filadelyaya gene 
diyor: "Biliyorum, sen zayıfsın" - deme k o iki topluluğun imanlıları sayıca az idiler,
çoğu da iş bulamadılar, müşteri bulamadılar. Aralarında okumuş, kuvvetleri kişiler 
yoktu. 

 Sen düşün: günden güne sürekli baskı var. Başına gelen zorlukların tek sebebi var: 
İsaya iman etmişin. Ondan vazgeç ve rahat ol.

 Sanıyorum biz o durumda olsak, her gün açlıktan ağlayan kızanların sesine hangi 
baba yüreği, hangi ana yüreği dayancak?

 Bütün akrabalar, bütün mahalle sana karşı her gün ifitra uydurursa, yüzüne 
tükürürse, seni polisin eline teslim ederseler... ne yapacan?

"Yahudi adını taşıyorlar, ama değiller, yalan söylüyorlar"

 Rab burada Mesihçilere büyük kuraj veriyor: "Siz sözde Allahsız milletlerden 
olanlar, İsaya iman etmekle yeniden doğdunuz, ve ikinci doğuşunuz sizi Yahudi 
yaptı. Artık Allahın halkı olmak beden şeylerine, kan bağlantılarına dayanmıyor.

Fil 3:3 
Çünkü asıl sünnetli olanlar biziz. Biz ki, Allaha ruhta hizmet ediyoruz, Mesih İsa'da 
seviniyoruz ve beden şeylere de güvenmiyoruz.

Efes 2:19
şte, böylelikle artık yabancılar ve misafirler değilsiniz. Ama kutsallarla birlikte 
vatandaşsınız, Allahın hanesindensiniz.

Efes 3:6 
Bu saklı bilgi de şuydu: 'iyi haber' yolu ile - milletler aynı mirası paylaşıyorlar, - aynı 
bedenin parçalarıdır, - Allah, Mesih İsa'da onlara da aynı sözünü verdi.

 Bugün de hiç kimse senin kafanı karıştırmasın. Ben sanmıyorum, Rab son 2000 
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sene içinde, yanı Pavlus bu ayetleri yazdıından bu yana, aklını değiştirsin. 

 Demek, bugünlerde Yeruşalim'de, Tel Aviv'de "Biz Yahudiyiz" diye bağıranlara 
bakmayacaksın, onlara 'Allahın seçili halkı' demeyceksin, onlara imrenmeyeceksin.

 Ve o düşünceyi destekleyen vaizlere kulak asmayacaksın. Onların törenlerine , 
bayraklarına, koç boynuzlu borularına bilmem ne sayg duymayacaksın. Asıl Yahudi 
sensin, onlar da yalan söylüyorlar.

Açık 3:10  -  "Ben zaten buyurmuştum, sıkıntıya dayanasınız. Ve sen madem benim 
bu sözümü korudun"

 İzmir ve Filadelfiya'daki kardeşlerimiz dayandılar, vazgeçmediler, yorulmadılar. 
Rab İsa da onlara 2 büyük söz veriyor:

(1)  O sahte yahudiler senin önünde diz çöktürecem - anlayacaklar, ben seni sevdim

 - bu vaat, Mesihin zamanı için söylenen peygamberlik sözlerine dayanıyor: 

Yeşaya 60:1 "Kalk, parla; Çünkü Işığın geliyor, RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor."

Yeşaya 60:14  "Seni ezenlerin çocukları Gelip önünde eğilecekler; Seni hor görenlerin 
hepsi, 'RAB'bin kenti, İsrail'in Kutsalı'nın Siyon'u Diyerek ayaklarına kapanacaklar."

 Nasıl Filipide Apo 16 Pavlus ve Silasa bakan hapishane direktörü, zelzeleden sonra 
diz çöktü, imana geldi ve onların ayaklarını yıkadı

Rab ikinci bir söz veriyor:

(2)  ben de seni o deneme zamanından koruyacam. O deneme zamanı tezlerde bütün
dünyanın üzerine gelecek, dünyada oturanları denemek için.

 Rab onları koruyacak ! Sıkıntı zamanı gelince, Rab izin vermeyecek imanlı perişan 
olsun.

 Ama tam olarak bu ne demek oluyor? - İşte burada iki anlayış var ve lazım onu 
iyice düşünelim.

 Rab imanlıyı korkunçluktan uzaklaitıracak mı? Öyle ki uzaktan seyredecek nasıl o 
belalar başka insanların üzerine geliyor?

 Yoksa imanlılar bütün insanlarla birlikte o belalardan etkilenecek, ama Rab bize 
garanti veriyor ki, en sonunda her şey iyi olacak.

 Hangisi doğru? Büyük bir fark, değil mi?

 Bunu anlamak için sormalıyız: Allah insanlara ne amaçla bela gönderiyor: denemek
mi, yoksa yargılamak mı? Denemek amacıyla ise, imanlılar imansızlarla birlikte 
çekecekler.

 Ama son davalama, son belalar gelince, Allah bütün öfkesini insanların üzerine 
dökünce, o zaman imanlılar ondan etkilenmeyecek. O zaman Rom 8:1 geçerli 
"Artık Mesih İsada olanlara hiç bir suçluluk, mahkumiyet yoktur"

 Bakalım Rab İzmir'e ne demişti: "Sen ölüm derecesine kadar sadikan ol. O zaman 
sana yaşam tacını verecem."  2:10 - demek Rab için ölmek var.

 İsa Babasına bizim için nasıl dua etmişti: Yuh 17:15  "Ben dilemiyorum, onları 
dünyadan kaldırasın, ama onları kötü Olandan kollayasın diye."

 Demek, bu yeryüzünde imanlıya ölmek bekliyor. Ve Rab bütün insanları nasıl 
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deneyecek? Zelzeleler, savaşlar, epidemyalar v.s. geldiği zaman insan ne yapabilir 
ki? Burada karar vermek, yani denenmek diye bir şey yok.

 Ama Mesih gelmeden hemen önce başka bir deneme var: o da Antihristin 
gelmesidir. Orada insan karar verebilir: ona inanıp boyun eğecem mi, yoksa 
inamayacam boyun eğmeyecem mi?

 İşte, İsa'nın anlamı odur zaten: kim sıkıntılara karşı direndiyse, kim İsa'nın ve daha
doğrusu, apostolların öğretişine sadikan kaldıysa, o en büyük aldatma gelince de 
sağlam kalacak.

(5) Uyarı:
Açık 3:11  -  Ben tezlerde gelecem. Sahip olduğun şeyi sıkı tut. Kimse senin tacını 
almasın.

 'tezlerde' ne demek oluyor? İsa Fladelfya kilisesini aldattı mı? 2000 sene tez değil 
bence?

 ama tezlerde aynı zaman şevik demek olabilir, ansızın:

 Albert Einstein'a sormuşlar, relativite teorisini anlatsın. O da sordu: sizce 5 dakka 
uzun bir zaman mı, kısa bir zaman mı? Değişiyor. delikanlı sevgilisiyle beraber el 
ele tutuşarak parkta gezerse, 5 dakka çok kısa bir zamandır.

 Ama seni harı harıl yanan bir sobanın üzerine oturtsam ve desem 5 dakka öyle dur 
- o zaman 5 dakka çok uzun bir zamandır.

 İsa'yı yürekten seven, onu 4 gözle keleyen kişi, kim derse: bu dünyada benim için 
hiç bir şey kalmadı... işte onlar için İsa'nın gelişi her zaman yakındır.

 "Kimse tacını almasın" = kimse seni saptırmasın, kurtuluşundan olmayasın

 70 senesinde tapınak ve Yeruşalim yıkılıca, yüzbinlerce Yahudi başka sancaklara 
kaçtı. Binlerce Yahudi Asya sancağına geldi ve İzmir ve Filadelfiya kasabaslarına 
da. Ve her yerde Mesihçilere gittike daha fazla baskılar yaptılar, onları Mesihten 
ayırmak istediler, yeniden kaunu tutsunlar diye.

(6) Yenenlere söz
Açık 3:12  -  "Kim yenerse, ben onu Allahımın evinde bir direk yapacam. O oradan bir
daha çıkmayacak. O kişinin üzerine Allahımın adını yazacam. Ve Allahımın 
kasabasının adını da yazacam, o da 'Yeni Yeruşalim'dir. O gene, gökten, hani 
Allahımın yanından iniyor. Hem de benim yeni adımı yazacam."

a. Allahın evinde direk

 direk sağlamlık, sarsılmaz durum anlatıyor ("evin direği")

 Allahın evinde direk olunca, kimse senin yerini alamaz - "bir daha çıkmayacaksın" 
sonsuzlara kadar Rabbin yanında duracan, onun yakınlığını hissedecen

 Filadefya'da 17 senesinde büyük zelzele oldu ve çoğu evler yıkıldı, sade bir 
tapınak kaldı. Rab İsa da o olayı kullanıyor ruhsal ders vermek için.

 kim sıkıntılara dayanırsa, daha yeryüzünde bir direk oluyor. Kilisenin direği oluyor.
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O söz zaten kullanılıyor Petrus Yakup ve öbür apostollar için (Gal 2:9)  

b. 3 ad yazacam: = sahiplik - Baba -Ruh-Oğul

(1) Allahımın adı = Baba, yeni ad odur, değil Yahve

(2) yeni kasabanın adı = gökten gelen Yeruşalim

(3) İsa'nın yeni adı

 "yeni ad" KK'ta  her zaman hayatında büyük değişiklik ve yeni tabiat gösteriyor: 
Avram - İbrahim, Saray - Sarah, Yakup - İsrail

 İsa'yı zayıflık içinde tanıyoruz. Ama gün gelecek onu bütün yücelğinde görecez.

(7) Dikkat:
Açık 3:13 -  Kimin kulağı varsa, seslesin, Ruh topluluklara ne diyor.

 Filadelya sadece övgü alıyor Rabden - neden? Çok işlediler mi Efes gibi? Çok büyük
peygamberler, ruhsal vergiler mş vardı, Tiyatira gibi? - Hayır - ama azla sadık 
kaldılar, onu kullandılar.

 baskılar altında müjdeyi yayan bir kilise oldular. Ve onu son zamanlarda gittikçe 
görüyoruz - kiliselere baskı arttıkça milyonlarca müslümanların ve hinduistlerin 
imana geldiğini görüyoruz.

 Biz de bu hareketin bir parçası olalım !!!
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