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Yeþaya, yirmi dördüncü bölüm

I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

A. Babil'in yükü: Rabbin Günü'nde tamamlanacak bir peygamberlik (13:1-22)

B. Moab'ýn yükü: Bir gecede biten yýkým (15:1-16:14)

C. Þam'ýn yükü (17:1-14)

Ç. Habeþ ilinin ýrmaklarý ötesindeki ülke (18:1-7)

D. Mýsýr'ýn yükü (19:1-24)

E. Habeþ ve Mýsýr'ýn sürgünlüðünün bildirisi (20:1-6)

F. Deniz çölünün (Babil'in) yükü (21:1-10)

G. Duma'nýn yükü (21:11-12)

Ð. Arab ilinin yükü (21:13-17)

H. Rüyet vadisinin (Yerusalem'in) yükü (22:1-25)

I. Sur'un yükü (23:1-18)

Ý. Genel olarak dünyanýn, özellikle de Yahuda ve kilisenin son günleri
(24-27)
1. Yahuda'nýn daðýtýlmasý ve üzerine gelecek olan sürekli yýkýmlar

(24:1-12)
2. Ýsrail'deki artakalanlar (24:13-16)
3. Büyük Sýkýntý: Tanrý'nýn düþmanlarý için belirlenen yargýlar

(24:16-20)
4. Yahudi olmayan krallarýn yýkýlmasý ve yoklanmasý (24:21-22)
5. Krallýk çaðýnýn baþlangýcý (24:23)
6. Ýmansýzlarýn yenilmesi üzerine övgü (25:1-12)
7. Doðrularýn sona ermeyecek bir esenlikte yerleþmesi (26:1-21)
8. Levyatan'ýn yargýlanmasý ve Mesih inanlýlarýnýn tümden

arýndýrýlmasý (27:1-13)
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24:1 Rab dünyayý boþaltýyor: On üçüncü bölümden yirmi üçüncü bölüme dek Yeþaya, belirli uluslarýn

-- Babil, Asur, Filistin Moab, Suriye, Þam, Mýsýr, Habeþistan, Duma, Arab ili, Yahuda ve Sur'un --

üzerine gelecek olan yargýlarý bildirdi.  Ancak 24.-27. bölümlerde tüm dünya için saptanan yargý

açýklanýr.

Tanrý, Aden Bahçesi'nden bu yana insanlarýn O'nunla doðru bir iliþki içinde bulunmasýný ister.

Ýnsanlarýn mutlu ve esenlik içinde yaþamalarý için Tanrý dünyayý güzel ve verimli yarattý.  Günahýn

bulunmadýðý o bahçede diken de yoktu.  Ne var ki, bu bölümde Tanrý'nýn dünyayý çöle dönüþtürüp

boþaltmak zorunda kaldýðý görülür.  Dünyanýn Yarataný onun Hakimi'dir.  Tanrý'nýn yargýlama

hakkýna karþý gelinemez; O'nun uygun gördüðü yargýyý yerine getirmeye gücü vardýr.  Tanrý'yý

bunca aðýr bir yargýya zorlayan nedenler 5. ve 6. ayetlerde açýklanýr:  «Yasalardan öte geçtiler;

kanunlarý ayak altýna aldýlar; sonsuz antlaþmayý bozdular.»  Bu yargý, insan soyunu günah

bataklýðýna sokan Adem'e okunan ilk lanetin devamýdýr:  «Toprak senin yüzünden lanetli oldu»

(Tekvin 3:17).

onu çöl ediyor: Kendi durumundan hoþnut olan bazý insanlar, dünyanýn sürekli bir geliþme ve

ilerleme içinde bulunduðunu savunur.  Bu ayette bildirilen yargý bu kurama tümüyle zýttýr.  Tanrý

yargýsý geniþ ve kesindir.  Ama ayný zamanda ümit verici niteliklerden de yoksun deðildir:

1. Geniþliði

a. Dünya baþtan baþa boþalacak ve zenginliði elinden alýnacak (24:3).

b. Issýz kentler yýkýlacak (24:10).

c. Dünyanýn nüfusu büyük oranda azalacak; geri kalanlar daðýtýlacak (24:6,13-16).

ç. Periþanlýk hüküm sürecek (24:7-13).

d. Her sýnýftan insanlar ezilecek (24:2).

e. Yaðmurdan kaçanýn doluya tutulmasý gibi bir felaketten kaçabilen baþka felaketin kucaðýna

atlamýþ olacak (24:18).

f. Ýhanet yaygýnlaþacak (24:16).

g. Yeryüzü insanlarýn günahýný artýk taþýyamayacak (24:20; Yeremya 23:10).

2. Kesinliði

a. Dünya baþtan baþa boþalacak (24:3).

b. Dünyada oturanlar yanacak (24:6; 30:27).

c. Dünya sarhoþ bir adam gibi düþecek ve yeniden kalkamayacak (24:20).

3. Verilen ümit

a. Artakalanlar az da olsa vardýr (24:6,13).

b. Artakalanlar Tanrý'yý övgülerle yüceltecektir (24:14-16).

alt üst ediyor: (Hezekiel 21:27).  Tanrý'nýn erdemli eylemler için tasarladýðý þeyler, iðrençlik

yolunda kullanýlan aletler oldu.  Bu hainlik yargýlanmalýdýr.  Tanrý dünyayý alt üst edince, ahlakýn

büsbütün bozulmuþ olduðu, insanlarýn yüreksizliði ve baþýboþluðu açýkça görünecektir.  Ýnsanlarýn

kurduðu sahte düzen yýkýlacaktýr.

24:2 kavim nasýlsa, kâhin de öyle: Tanrý insanoðlunu yargýlarken ayrým yapmaz.  Hem yüksek hem

alçak görevlerdekiler, hem zenginler hem yoksullar, hem özgür olan hem köle, ayrýmsýz herkes

Tanrý elinin aðýrlýðýný duyar (Hezekiel 7:12,13; Hoþea 4:9; Vahiy 6:15).  Bu bölümdeki bildiride

birbirine karþýt durumlarý karþýlaþtýrmak için olaylar birbirine örülmüþ olarak anlatýlýr.  Kötülerin
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yargýsý açýklanýr, az bir sayýda olmalarýna karþýn doðrularýn durumu da bildirilir (24:13-16; 3:10,11).

Yeþaya, Yasa'yý çiðneyenlerin üzerine gelecek yargýdan korkarken, doðru kiþileri de avutur.

24:3 bu sözü Rab söyledi: Tanrý Sözü'nün, en küçük bir noktasý bile gerçekleþecektir (14:24, «nasýl

düþündümse öyle olacak» notuyla ilgili bilgiyi inceleyin; 18:4; 21:16).

24:4 dünya, yer: «Yer» için kullanýlan sözcük Ýbranice'de «tâbêl»dir.  24:1, 3, 4 (2 kez), 6 (2 kez), 11

(«diyar» olarak çevrilmiþtir) 13, 16, 17, 18, 19 (3 kez), 20 ve 21 (2 kez «yer» olarak çevrilmiþtir)

ayetlerinde «dünya» için kullanýlan sözcük ise «'erets»tir.  Ýbranice'de bu iki sözcük eþ anlamlýdýr.

«Dünya» için betimlenen yargý, dünyanýn bir bölgesi üzerine deðil, bütün dünya üzerine gelecektir.

dünyanýn yüksek kavimleri zayýflýyorlar:  «O günde yalnýz Rab yükselsin» (2:11-17) diye herkes

bulunduðu yüksek konumdan indirilecektir.

yer zayýflýyor ve yüzü soluyor: (1:30; 28:1,4; 34:4; Mezmur 1:3; 37:2)

24:5 dünya kirlendi: Eðer bir peygamber Tanrý'nýn gerekli gördüðü bir yargýyý açýklarsa, onun nedenini

de bildirir.  Yeþaya'nýn bildirdiði yargýnýn nedeni þudur: «Üzerinde oturanlarýn altýnda dünya

kirlendi» (Tekvin 6:5-13; 2. Petrus 3:6,7).  Yasa'yý buyuran Tanrý'yla doðru bir iliþki içinde

yaþamayanlar, üstünde oturduklarý topraðý bile kirletirler (Levililer 18:25,27,28).  Kutsal Söz'de

özellikle kan dökülerek bir ülkenin kirletiliþi bildirilir (26:21; Tekvin 4:11,12; Sayýlar 35:33; Mezmur

106:38).

þeriatten önce geçtiler: Yahudiler, Yasa'yý bozarken bile yetenekli bir hileyle Yasa'yý tutarmýþ

gibi davranýyorlardý (Matta 15:3-9).

kanunlarý ayak altýna aldýlar: Tanrý, Yahudilik ve Hýristiyanlýk dýþýnda olan her insaný en azýndan

1. Yüreðinde yazýlý kanunlara (Romalýlar 2:15), 

2. Üzerinde bulunan hükümete (Romalýlar 13:1-5)

baðýmlý tutar.  Ne yazýk ki, çoðu insan bu iki yasayý sürekli olarak yerine getirmeye gerek duymaz.

Tanrý'nýn Sözü’nü dinlemeyi gerektiðinde reddedilebilen bir seçenek olarak görürler.

ebedi ahdi bozdular: Dünyanýn nüfusu, Tanrý'nýn Ýbrahim'le yaptýðý antlaþmadan (Tekvin 12:2,3)

yararlanmazsa bile O'nun Nuh'la yaptýðý sonsuz antlaþmadan yararlanýr (Tekvin 9:12 [8-17]).  Ama

çoðu insan, doðal güçlerin yýkýmýna bir sýnýr koyan Tanrý'ya karþý gönül borcu ve baðlýlýkla

yaþamaz.  Tanrý'ya boyun eðmeyenler er geç tanrýsýzlýklarýnýn sonucuyla karþý karþýya kalacaktýr.

Bu tür insanlarýn sayýsý arttýkça toplum için saptanan yargý büyük bir felaket niteliðinde olabilir.

Örneðin, burada açýklanan olaðanüstü yýkým gibi:

1. Rab dünyayý boþaltýyor (24:1),

2. Rab onu çöl ediyor (24:1),

3. Rab dünyayý altüst ediyor (24:1),

4. Rab oturanlarý daðýtýyor (24:1),

5. Dünya baþtan baþa boþalacak (24:3),

6. Dünyanýn zenginliði tümüyle elinden alýnacak (24:3),

7. Dünya yas tutuyor (24:4),

8. Dünyanýn yüzü soluyor (24:4),

9. Yer zayýflýyor (24:4),
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10. Geliþmiþ uluslar zayýflýyorlar (24:4),

11. Lanet ... dünyayý yiyip bitirdi (24:6),

12. Dünyada oturanlar ... yandýlar (24:6),

13. Artakalan az (24:6),

14. Yürekleri sevinçli olanlarýn hepsi inliyorlar (24:7),

15. Coþku sona eriyor (24:8),

16. Ýçenlere içki acý olacak (24:9),

17. Issýz kent yýkýldý (24:10),

18. Kimse girmesin diye her ev kapandý (24:10),

19. Her sevinç karardý (24:11),

20. Kentte yýkým kaldý (24:12),

21. Kapý vuruþlarla yýkýldý (24:12),

22. Dünyada oturanlar için dehþet, çukur ve tuzak uygun bulunmuþtur (24:17,18),

23. Dünyanýn temelleri titriyor (24:18),

24. Dünya ezildikçe ezildi, yarýldýkça yarýldý, sarsýldýkça sarsýldý (24:19),

25. Dünya ... sendeleyecek, salýncak gibi sallanacak (24:20),

26. Dünya düþecek ve bir daha kalkmayacak (24:20),

27. Rab ... yoklayacak (24:21,22).

24:6 Lanet bundan ötürü dünyayý yiyip bitirdi:  «Günahý kendi üzerine aðýr basacak, düþecek ve

bir daha kalkmayacak» (24:20).

bundan ötürü: Yaþamda kiþinin baþýna gelen sýkýntýlar bir rastlantý, bir kaza, atalarýndan miras

aldýðý bir olumsuzluk ya da baþkalarýnýn suçu olarak görünür.  Mesih inanlýsý, sorunlarýn sýkýdüzen

için olsun, imaný geliþtirmek için olsun Tanrý'nýn izniyle geldiðini bilmelidir (Romalýlar 8:28).  Bir

inanlý bunu kabul edinceye dek sorunlardan Tanrý'nýn vermeyi amaçladýðý dersleri gerektiði gibi

öðrenemez ve O'nu yüceltemez.

Yapýlan günahla cezasýyla arasýnda bazen kolay anlaþýlan bir baðlantý vardýr.  Ulusal günah,

ulusal felaketlere yol açar.  Bedensel günah, bedensel sýkýntýlara neden olur.  Davut bu ilkenin çok

belirgin bir örneðidir.  Zina iþledi ve zinadan oluþan bebek öldü.  Davut, bu olaylardan sonra

öldürttüðü ve eþini çaldýðý adamý nasýl unutabilirdi?  Günahýný nasýl örtebilirdi? (2. Samuel 11:1-

12:23).

yandýlar: Kiþi, önüne öfkeli biri çýkýnca korkuyla gerilemez mi, alttan almaya çalýþmaz mý?  Peki,

«dudaklarý kýzgýnlýkla dolu ve dili yiyip bitiren ateþ gibi» olan Tanrý, insaný günahý için yargýlarsa

bu adam nereye kaçsýn (30:27; Ýbraniler 10:27)?

24:7,9 Yeni þarap yas tutuyor, asma zayýflýyor: Asmanýn solup sarkmasý, sanki insanlarýn ümitsizliði

ve üzüntüsünü yansýtmaktadýr.

yürekleri sevinçli olanlarýn hepsi inliyorlar.... Türkü ile þarap içmeyecekler, içenlere içki acý
olacak: Kimi insanýn sevinci, bedensel zevklerini yerine getirip getirememesine baðlýdýr (Mezmur

4:7; Hoþea 2:11,12).  Tanrý bu zevkleri nasýl yok edeceðini bilir.  Birinin zenginliði elinden alýnsýn,

saðlýðý bozulsun, sevdiði kiþiyi yitirsin, onunla ilgili dedikodu herkesin dilinde olsun, kazaya

uðrasýn, iþsiz kalsýn, acý gözyaþlarý içtiði þaraba karýþsýn; iþte o zaman sevinç kaynaklarý kurur
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(24:11). Sevinçleri bedensel zevklere baðlý deðil, Tanrý'ya baðlý olanlarý bu kiþilerle karþýlaþtýrýn.

Onlarýn coþkusu sýkýntýda bile sarsýlmaz (24:14-16a; Habakkuk 3:17,18).

24:8 Teflerin coþkusu sona erdi: (Vahiy 18:22; Yeþaya 5:11'le ilgili nota bkz.)

24:11 Þarap için sokaklarda baðýrýþ var: Dünyada yargý görenler, þarap içerek týpký Yerusalem'in

kuþatma altýnda olduðu zamanki Yahudiler gibi sahte bir yürekliliðe mi kavuþmak istediler (22:13;

Yoel 1:5)?

24:13 artakalan:  Tanrý Kendine baðlý tüm insanlarýn yok olmasýna izin vermez (10:19-22; 17:5,6).

Tanrý'ya baðlý olup artakalanlara ne mutlu!

bað bozumu bitince artakalan üzümler nasýlsa: Doðrular, kötülerin yargýlandýðý gibi yargý

görmezler (17:4-6).  Günahlýlarla birlikte zor durumlarla karþý karþýya kalsalar da Tanrý onlarý

kötülerle bir saymaz, onlarý kayýrýr (6:13; Luka 21:26,28).

24:14 Bunlar seslerini yükseltip terennüm edecekler:  Bað bozumundan sonra dalýnda kalan üzümler

nasýlsa, toplandýktan sonra aðaçta kalan zeytinler nasýlsa, halklar arasýndaki artakalanlar da öyle

olacak.  Birbirlerinden uzak, belki birbirlerinden habersiz, Tanrý'ya baðlý kalan bu bireyler, O'na

denizden (topluluklar arasýndan) övgüler sunacaklar.

Rabbin haþmeti: Tanrý'nýn ululuðu, uluslarda korku uyandýrýr ama O'na sýðýnanlar için övgü ve

avunma nedenidir.  Kayrayla davranýrken de yargýlarken de Tanrý ululuðu nedeniyle övülmeye

layýktýr (Mezmur 101:1).

24:15 þarkta, denizin adalarý: «Denizin adalarý», «batý» demektir.  Yani «doðudan batýya dek nereye

gidersen git Tanrý'nýn adýný yüceltin» anlamýna gelir (Malaki 1:11).

24:16 dünyanýn sonlarý: Dünyanýn sonu, yedi yýllýk Büyük Sýkýntý'yý anlatmaktadýr (Mezmur 2:5; Matta

24:29; Vahiy 6-18; 19:17-21).

ilahiler iþittik: Baþkalarý ulusa indirilen yargýdan kaçarken, Tanrý'nýn seçtikleri O'nun iyil iðini

yüksek sesle bildirerek her gittikleri yerde O'na tanýklýk edeceklerdi.  Yurttaþlarý dehþet içinde

yaþamlarýný kurtarmaya çabalarken inanlýlar, iç çekerek deðil, övgü sunarak Tanrý'nýn yol

göstericiliðine güvenerek ilerleyeceklerdi.

Yaþadýðý zor günlerde her Mesih inanlýsý da Tanrý'yý açýkça yüceltsin (Romalýlar 8:36,37).  Mesih

inanlýsýnýn sýkýntýsýný dýþarýdan izleyenler, sýkýntý çekenin Tanrý'yý övüþünü anlamsýz bularak þaþýrýr.

Ama hastalarýn, yoksun olanlarýn ve yalnýz kalýp yas tutanlarýn, kendi gözünde güçlü ve zengin

olan kiþilere göre Tanrý'yý övmek için daha çok neden bulduðu kesindir.

Bu ayetteki kiþiler duyduklarý isyaný övgüler sunarak bastýrma çabasýnda deðiller.  Tam tersine,

duyulan övgüler Tanrý'nýn istemini yürekten kabul edenlerin sevinç sözleridir.  Benzer bir biçimde

bugün Türkiye olarak tanýnan toprak, birinci yüzyýlda kendi ülkelerinden kovalanan Mesih inanlýlarý

tarafýndan müjdelendi (1. Petrus 1:1).  O günlerde bu haberi getirenlere ve iþitenlere ne mutlu!

iþittik: 24:14'te «terennüm edecekler» ve «baðýracaklar» sözlerinin gelecek zamanda

kullanýlmasý, bu peygamberliðin gelecekte olacaðýný gösterir.  24:16'da geçmiþ zaman kullanýlarak
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bildirilen «iþittik» sözcüðü, peygamberliðin yerine gelmiþ sayýlabileceðini anlatýr.  Önceden de

görüldüðü gibi (9:1; 14:27) bu dilbilimsel buluþ, peygamberliðin güvenilirliðini vurgular.

Salihe izzet:  «Salih» tekil olduðu için  «Tanrý'ya yücelik» anlamýnda kullanýldýðý anlaþýlýr.  O'nun

doðruluðunu düþündükçe Tanrý'yý yüceltmek uygun bir davranýþtýr (Mezmur 30:4).

fakat ben dedim, bittim, bittim: Týpký dünyanýn günahýn aðýrlýðýndan ötürü inleyiþi gibi Yeþaya

da baþkalarýnýn günahýna üzülerek sýkýntý çekiyordu.  Ýnsanlar için kaygý çeken Tanrý adamlarý bilir

ki, Tanrý Yasasý'na karþý gelmek:

1. Yitiklere neden olur.

a. Ýnsanýn bedensel gücünü yýpratýr.

b. Ýnsanýn maddesel kaynaklarýný tüketir.

c. Ýnsanýn aklý göksel gerçeklerle besleneceði yerde kutsal olmayan düþüncelere dalar.

ç. Özyapýyý erdemli niteliklerinden yoksun kýlar.

2. Aldatýr.

Günah, söz dinlemeyen kiþiler için Kutsal Söz'ü tuzak olarak kullanýr.  Kiþi kendi çabasýyla

günahýndan özgür olabileceðini düþünür (24:17,18), çünkü günahýn gücünü ve insanýn

zayýflýðýný anlamaz (Ýbraniler 3:13).  Günahýn karþýlýðýnýn kimi zaman gecikmiþ gibi görünmesi,

insanlarýn günahýn korkunçluðunu algýlamamasýna yol açar (Vaiz 8:11; Romalýlar 9:22).

3. Kýþkýrtýr.

«Dünyanýn temelleri titriyor» (24:18-20).  Sýkýntý günahýn yoldaþýdýr.

4. Ezer.

«Dünya düþecek ve bir daha kalkmayacak» (24:20).

5. Özgürlüðü kýsýtlar (24:21-22).

hainler hainlik ettiler:  Böyle bir ortam kendi baþýna bir cezadýr.  Ayrýca Tanrý'dan daha çok

yargýnýn gelmesini zorunlu kýlan bir ortamdýr.  Tanrý'ya hainlik edenler, birbirlerine karþý nasýl

doðrulukla davranabilir (Yeremya 5:11; 9:1,2)?

24:17,18 dehþet, çukur, tuzak: Bunun anlamý açýktýr.  Ýnsanlar avda yakalanmak üzere olan bir hayvan

durumuna düþecekler, kaçsalar bile bir tuzaða düþmek tehlikesini yaþayacaklar.  Yazýldýðý gibi,

«Suç edenleri þer (kötülük) kovalar» (Süleyman'ýn Meselleri 13:21; Amos 5:19).   «Rabbin tüm

emirlerini ... tutup yapmak üzere onun sözünü dinlemezsen, tüm bu lanetler ... sana eriþecekler»

(Tesniye 28:15).

Yeþaya'nýn tüm dünya için bildirdiði bu yargýyý, Yeremya özellikle Moab için bildirmiþti (Yeremya

48:43,44).

24:18 dehþet velvelesi: «Dehþet velvelesi» avý saklandýðý yerde korkutan ve tuzaða doðru yönelmesini

saðlayan baðýrtý demektir.

yüksekteki pencereler açýldý:  Rab «kötüler üzerine kementler yaðdýr»ýr (Mezmur 11:6).

Yüksekteki pencerelerin açýlmasý tekrar bir tufan daha olacaðý konusunda bir uyarý deðildir (Tekvin

7:11).  Ne var ki, tufan gibi silip süpürerek yok eden bir yargý bildirilmektedir.



˜˜˜ 213 ̃ ˜˜

Yeþaya, 24. Bölüm, sayfa 7

24:19 dünya ezildikçe ezildi, ... yarýldýkça yarýldý, ... sarsýldýkça sarsýldý: Dünyanýn yýkýma uðrayacaðý

zaman duyulacak olan patlama ve çatlama sesleri, sanki bunu açýklamak için seçilen Ýbranice

sözcüklerle duyurulmaktadýr.

24:20 günahý kendi üzerine aðýr basacak: Günah, yaradýlýþ için bile aðýr bir yüktür (Romalýlar 8:20-22).

Bireylerin, ailelerin, topluluklarýn ve ülkelerin mahvolmasýna neden olur.  Tüm dünyanýn yýkýmýyla

sona erecektir.

düþecek ve bir daha kalkmayacak: (Vahiy 21:1)

24:21 Rab yüksekte olanlarý ... ve yerin kýrallarýný ... yoklayacak: Tanrý dünyanýn önderlerini özel

olarak suçlayacaktýr.   «Kime çok verilmiþse ondan çok istenecek.  Kime çok þey emanet

edilmiþse kendisinden daha fazlasý istenecektir» (Luka 12:48).

yüksekte olanlarýn ordusu: Bu deyim, görünmeyen dünyanýn baþkanlarý anlamýnda kullanýlýyor

olabilir.  Þeytanýn elçileri olan cinlerin bu dünyayý yönetmekte bir paylarý vardýr (Daniel

10:13,20,21; Efesliler 6:12).  Bu ruhlarýn cezalarý Mezmur 82 ve Yahuda 6'da açýklanýr.

yerin kýrallarýný ... yoklayacak: Kimi egemenler ve yönetmenler altlarýndakileri günaha sürükler.

Örneðin:

1. Yeroboam (Yeroboam'ýn Ýsrail'i günaha sürükleyiþiyle ilgili 21 ayet var!  1. Krallar 14:16;

15:30,34; 16:2,19,26; 21:22; 22:52; 2. Krallar 3:3; 10:29,31; 13:2,6,11; 14:24; 15:9,18,24,28;

17:21; 23:15)

2. Ahab (1. Krallar 16:29-33; 21:25-26)

3. Manasse (2. Krallar 21:9-12)

24:22 çok günlerden sonra yoklanacaklar:  (2. Petrus 2:14)

24:23 ay kýzaracak, güneþ utanacak: (13:10)

Rab Sion'da ... kýrallýk edecek: Bu peygamberlik daha sonra gelecekte gerçekleþecektir (2:3,4;

Yeremya 3:17).  Ýsa Mesih'in Yerusalem'e yengili giriþi, Tanrý'nýn Yerusalem'deki tahtýndan tüm

dünya üzerinde egemenlik süreceðinin ilk tomurcuðu, ilk belirtisiydi (Yuhanna 12:12-15).

krallýk: Bir krallýk nedir?  En basit anlamýnda bir krallýk, bir adamýn isteminin egemenlik

sürmesidir.  Eski zamanlarda Orta Doðu'daki krallýklar, bir topluluk kendi aralarýndan bir kiþiyi

egemen olarak seçtiðinde oluþurdu.  Krallýk, aile kavramýndan doðdu ve aile benzeri bir

egemenlik, baba benzeri bir yöneticilikti.  Buna koþut olarak Tanrý'nýn krallýðý, tek Egemen olan

göksel Baba'nýn isteminin gerçekleþtiði bir yönetimdir.  Tanrý'nýn krallýðýnda yaþayanlar, O'nun

istemini gönüllü olarak yerine getirmek isteyenler, her konuda O'nun sözünü dinleme kararlýlýðýnda

olanlar ve O'nun krallýk hakkýný tanýyanlardýr.  Dünyanýn sonunda bu peygamberlik tam anlamýyla

gerçekleþecektir.  Ama o zamana dek her kim Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarýcýsý olarak kabul eder,

Tanrý'nýn istemine boyun eðer ve yaþamýnýn yöneticiliðini Tanrý'ya teslim ederse, Tanrý'nýn krallýðý

o kiþinin yüreðýinde kurulur (Yuhanna 3:3,5).

ihtiyarlarý: (Vahiy 4:4,10; 5:8,14)


