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Yeþaya, yirmi beþinci 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 bir övgü (25)

a. Düþmanlarý yendiði için Tanrý'ya övgü sunulur (25:1-5).
b. Tanrý egemenliðini kurar (25:6-8).

1). Tanrý tüm topluluklarý þölene çaðýrýr.
2). Ölüm yenilir.
3). Tanrý tüm göz yaþlarýný siler.

c. Tanrý'nýn kurtarýþýný bekleyenlerin ümidi boþa çýkmaz (25:9-12).
7. Doðrularýn son bulmayacak esenlikte yerleþmesi (26)

8. Levyatan'ýn yargýlanmasý ve Mesih inanlýlarýnýn tümden arýndýrýlmasý (27)
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25:1 ya Rab, Allahým:  Yahve yalnýzca babamýn Tanrýsý deðildir. Eðer böyle olsaydý geleneksel bir din

söz konusu olurdu.  Tanrý benim Tanrým'dýr, benim Kurtuluþum'dur.  Tanrý'yla kiþisel bir iliþkide

bulunmak o dönemde Yahudilik'te olanaklýydý.  Ýçinde bulunduðumuz çaðda ise Ýsa Mesih'in

aracýlýðýyla olanaklýdýr.

ya Rab, Allahým sensin: Yeþaya Tanrý'yý överek baþkalarýný da Tanrý'yý övmeye yönelten bir

önderdi.  Çevresindeki uluslarýn suçlanmalarýna ve dünyanýn sarsýlmasýna tanýk olarak ne denli

«Bittim, bittim» diye baðýrmýþsa da (24:16), þimdi «Sen benim kiþisel Tanrým'sýn, Sen þaþýlacak

þeyler yaptýn» diye güvenini coþkulu bir övgüyle açýkladý (Çýkýþ 15:2; Mezmur 118:28).

seni yükseltirim:  Kiþi genellikle Tanrý'nýn yüceliðini çok az kavrayabilir.  Bu nedenle Tanrý'yý

algýlayabilmek için O'nu kendi sýnýrlý düþüncelerinde çok alçaltmak durumunda kalýr.  Ama bu

anlamda Tanrý, yalnýzca kiþinin kavrayýþýnda alçaltýlmýþ olur.  Aslýnda Tanrý'nýn yüceliði ne artar

ne de azalýr.  Her zaman aynýdýr; deðiþmez.  Ne var ki kiþi, bu gerçeði düþüncelerinde ve

çevresinde yansýtabilmek için Tanrý'ya iliþkin bilgisini artýrmalýdýr.  O'nun özniteliklerini ve

eylemlerini deðerlendirebilmeyi öðrenmelidir.  Ancak bu biçimde O'nun ululuðunu gerçekte

olduðuna çok daha uygun bir biçimde anlayabilir.  Ayný zamanda O'na baðladýðý güven de artar.

hamdederim: Bir inanlýnýn durmadan dua etmesi sýk sýk buyurulur (Luka 18:1; 1. Selanikliler 5:17;

1. Timoteus 2:8; Yakup 5:16).  Bununla birlikte Tanrý'yý övmesi de öðretilir (Efesliler 5:20; Filipililer

4:6; 1. Timoteus 2:2; Ýbraniler 13:15).  Dua ederken kiþi kendi uðruna Tanrý'ya yaklaþýr.  Ama O'nu

yüceltirken Tanrý'nýn niteliklerini anýmsar, O'nu onurlandýrýr, O'nu sevdiðini belirtir.  Övgü sunmak,

meleklerin Tanrý'nýn önünde duruþ biçimidir (Mezmur 103:20; 148:1,2; Yeþaya 1:6; Luka 2:13-14;

Vahiy 5:11-13; 7:11-12).  Meleðin kendi uðruna dua etmeye gereksinimi ya azdýr ya da hiç yoktur.

Ýnsanýn ise dua etmeye çok büyük gereksinimi vardýr, ama dua ederken Tanrý'yý yüceltmeyi de

savsaklamamalýdýr.

Ýngilizce'de Tanrý için kullanýlan «God» sözcüðünün «iyi» ya da «iyilik» anlamýna gelen «good»

sözcüðünden türediði düþünülür.  Ayný biçimde de Almanca'da Tanrý için kullanýlan «Gott»

sözcüðünün «iyi» anlamýna gelen «gut» sözcüðünden zamanla türetildiði sanýlýr.  Demek ki,

Anglosaksonlar'ýn ve Cermenler'in atalarý, Tanrý için uygun bir sözcük ararken O'nun bolluk

saðlayarak verdiði iyiliðe tanýklýk etmek istediler.

Senin ismine hamdederim çünkü ...: 

1. Tanrý öznitelikleri için yüceltilmelidir (Mezmur 7:17; 21:13; 99:3; 118:28-29; 138:2).

2. Tanrý, þaþýlacak iþleri için övülmelidir (Mezmur 139:14; 145:[1-3,7,21]; 150:2).

3. Tanrý'nýn hayranlýk uyandýran iþleri, ezelden beri tasarladýðý bilgeliðinin belirtisidir (42:9;

46:9-11).  Kiþinin daha yeni kavradýðý Tanrý görkemi ta eski günlerden beri süregelmektedir.

4. Güçlü, gururlu kenti yýkýma uðrattý (25:2; Yeremya 51:37).  Her Þeye Gücü Yeten'e hangi

yaratýk karþý koyabilir?  Direnebiliyormuþ gibi görünen biri olsa bile, bu kiþi yargý gününde

davranýþýnýn karþýlýðýný görecektir (Romalýlar 9:22; 2. Petrus 2:10).

ezelden: Tanrý'nýn düþünceleri birden bire ortaya çýkan, ansýzýn gelen esinler deðildir; ayrýca

düzensiz, mantýksýz ya da rastlantý sonucunda oluþmuþ da deðildir.  Tanrý'nýn düþünceleri,

bilgeliðinin «çoktan tasarlanmýþ», «eski günlerden beri» hazýrlanmýþ bir ürünüdür (22:11b; 37:26).

Bundan dolayý Tanrý için hiçbir olay aniden oluvermez.  Kiþi beklemediði olaylarla sürekli karþýlaþýr

ama Tanrý önceden bilmediði hiçbir olayla karþýlaþmaz ve çözümünü önceden düþünmediði hiçbir

sorun yoktur.  Bu gerçek, O’na güvenenler için ne deðerli bir avuntudur!



˜˜˜ 216 ̃ ˜˜

Yeþaya, 25. Bölüm, sayfa 3

kurulmuþ: Tanrý'da deðiþkenlik ya da dönekliliðin gölgesi bile yoktur.  O'nun Sözü deðiþmez

(40:8; Mezmur 119:89; Matta 24:35; Ýbraniler 13:8; Yakup 1:17; 1. Petrus 1:25).

niyetler: Kiþinin yaþamýnýn bir parçasýna bakarak ömrünün tüm deðeri anlaþýlmaz.  Yusuf, suçsuz

olarak cezaevinde günlerini geçirirken yaþamýnýn çok yüksek bir deðeri olduðunu düþünememiþ

olabilir.  Davut da zina ettikten ve adam öldürttükten sonra yaþamýnýn artýk Tanrý için bir yararý

olacaðýna belki de inanamamýþtý.  Ne var ki, Tanrý insanlarýn yaþamlarýnýn tümüne bakarak bir

deðerlendirmede bulunabilir.  O, Mesih inanlýlarýnýn iman yaþamýnda baþarýlý olmasýný ister (Yeþu

1:8,9; Yeremya 29:11; Koloseliler 1:9-12).

hakikat: «Gerçek» için Ýbranice'de kullanýlan sözcük «amin»dir.  Tanrý yaptýðý andý bozmaz,

verdiði vaadi tamamlar, gerçek olandan baþka hiçbir þeyi temsil etmez.  Doðal olarak, Tanrýlýk'ýn

ikinci benliði olan Ýsa Mesih de ayný niteliklere sahiptir (Yuhanna 14:6; Vahiy 3:14).

Arap mahallesinde yaþayan bir Mesih inanlýsý varmýþ.  Gavur olarak tanýndýðýndan yerlilerin çoðu

onunla yakýndan iliþki kurmaktan çekinirmiþ.  Onunla iliþkisi olan tek bir genç karý koca varmýþ.

Zamanla genç çift, Mesih inanlýsýna güven beslemeye baþlamýþ.  Ona «Seni ziyaret etmekten

hoþlanýyoruz» demiþ.  «Sürekli gerçeði söylüyorsun.  Sözünün erisin.  Sana güvenebiliyoruz.»

Ne sevindirici bir þey!  Genç Arap karý kocanýn Mesih inanlýsýnda görebildiði nitelik, Ýsa'nýn gerçek

niteliðiydi.  Kurtarýcý Mesih Ýsa'nýn özniteliklerini yansýtan inanlýlara ne mutlu (Galatyalýlar 4:19)!

25:2 þehirden bir taþ yýðýný: Belirli bir kent söz konusu deðildir.  Çaðlar boyunca Yahve'nin düþmaný

olanlarýn kentlerinin tümü ve inanlýlara eziyet edenlerin kentlerinin tümü anlatýlmak istenmiþtir.

duvarlý þehirden bir virane yaptýn: Dünyanýn neresine giderseniz gidin birkaç para tanesi, kýrýk

vazolar, yýkýk binalardan baþka, eski kentlerin görkemini yansýtacak pek bir kalýntý bulamazsýnýz.

Zaten yeryüzünde kalýcý bir kent de yoktur.  Tanrý, Mesih inanlýlarýna uzakta görünen kenti

özlemeyi öðretir (Ýbraniler 11:13-16; 13:14).

ecnebilerin sarayý: «Þehir» denirken belirli bir kentten söz edilmediði gibi «saray» da belirli bir

saray deðildir.

ebediyen yapýlmayacaktýr:  Konu Tanrýsýz dünyanýn mahvedileceðidir (24:20).

25:3 kuvvetli bir kavim Sana izzet verecek: Yeþaya, Yahudi olmayanlar da Tanrý'yý övecekleri için

seviniyordu (Mezmur 46:8,10).

Bu güçlü topluluk kim olabilir?  Tanrý'ya karþý sürekli savaþmýþ, sonra yenildiðini kabul eden ve

Tanrý'yla barýþan bir ulus mu?  Yoksa önceden Tanrý'nýn düþmanlarý tarafýndan ezilmiþ, kendilerini

kurtaramayan ama Tanrý'nýn gücüyle donatýlmýþ olarak düþmanlarýný yenen Yahudiler mi?  Bazýlarý

bu halkýn Fars ülkesi olduðunu sanýr (44:28; 45:1; Ezra 1:1-4; 6:3-12).

25:4 korkunç adamlarýn soluðu duvara çarpan saðanak gibi: Düþmanýn soluðu kiþiye ürpertici gibi

gelebilir ama ne denli güçlü olursa olsun bir duvarý yýkamaz.  Mesih inanlýsý düþmanýnýn sesinin

korkunç oluþundan korkmamalýdýr.  Tanrý'ya karþý durabilen yoktur (Mezmur 76:10; 138:7; Yeþaya

8:12,13; 10:24).

fakir, yoksul: Fakir ve yoksul olarak söz edilenler tanrýsýzlarýn ezdikleri inanlýlardýr.  Tanrý

böylelerine yardým etmeye söz verir (14:30; 29:19; Mezmur 72:12-14).
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hisar, sýðýnacak yer, gölgelik: Korkunç adamlarýn soluðunun dehþetini duymayan kiþi Tanrý'nýn

güçlü hisarýnda konuk olmaya gereksinim duymayabilir.  Eðer sýkýntý insanýn rahatýný bozmazsa,

Tanrý'nýn kucaðýnda barýnmayý düþünmeyebilir.  Eðer düþman kiþiyi kovalayýp terletmezse, o

Tanrý'nýn gölge vererek saðladýðý serinliðin deðerini öðrenmeyebilir.  Ne var ki, bu yolla Tanrý'yý

yakýndan tanýmayý öðrenecekse, yoksul olana ve kovalanana ne mutlu (4:5,6; 32:2; 41:17;

Mezmur 36:7; 121:5,6)!  «Ýsrail oðullarý Rabbe feryat edince, Rab Ýsrail oðullarý için bir kurtarýcý ...

çýkardý» (Çýkýþ 2:23; Hakimler 3:9,15, 4:3; 6:6-8).

25:5 bulut gölgesiyle sýcak azaldýðý gibi: Güneþin kýzgýnlýðýný zayýf bir bulutun hafiflettiði gibi Tanrý,

halkýný tehdit edenleri ortadan kaldýrýr.

zafer teranesi alçalacak: Tanrýsýzlar Tanrý'ya iman edenleri tam yendiklerini sanýp,  zafer

ezgilerini yükseltmeye baþlar baþlamaz sesleri kesilecek.  Hiç beklemedikleri yargý, bir anda

baþlarýna yýkýlacak (24. bölüm).

25:6-8 Özel bir övgü konusu olarak inanlýlarýn bulunacaklarý son ortam açýklanýr:

1. Ýnanlýlar Tanrý'nýn düzenleyeceði bir þölene katýlacak (25:6),

2. Ýnsanlarýn algýlama yeteneðine engel olan ve her þeyin gerçek deðerini gizleyen örtü

kaldýrýlacak (25:7),

3. Ölüm yok olacak (25:8),

4. Her türlü üzüntünün sonu gelecek (25:8).

25:6 bu daðda: (2:1-3; 24:23)

ordularýn Rabbi ... bir ziyafet ... verecek: Günahtan dönerek Kendisine sýðýnanlarý Tanrý'nýn

kabul etmesi, Kutsal Yazý'da çok kez bir þölen simgesiyle betimlenir (Matta 22:1-14; Luka 14:15).

Þölen baþkaný Tanrý'nýn Kendisidir.

Rab Ýsa'nýn benzetmelerinde olduðu gibi «ziyafet», tüm ruhsal ve dünyasal kutsamalarýn

simgesidir (55:1-5; Matta 8:11; 25:10; Luka 13:28,29; 14:15-24).  Hoþnutluðun bir sembolüdür

(Mezmur 22:26; [Vahiy 3:20]).  Þükran ve esenlik sunularý da belirtilmiþ olabilir (Levililer 7:29,31;

Yeremya 31:14).

tüm kavimler:  Davetliler yalnýzca Tanrý'nýn seçtiði ulustan oluþmaz, tüm insanlar çaðrýlýdýr (56:7;

Mezmur 22:26,27; Daniel 7:14; Matta 8:11; 22:2-12; 26:29; Luka 14:15; Vahiy 5:9; 7:9; 19:9).  Ýsa

Mesih þunu dedi: «Gidin, bütün uluslarý öðrencilerim olarak yetiþtirin» (Matta 28:18-20).  Herkes

Ýsa Mesih'e iman ederek Tanrý'yla sonsuz bir iliþki kurmaya davetlidir.  «Çýkýp yollarý ve çit

boylarýný dolaþ, bulduklarýný zorla da gelsinler, evim dolsun» der Tanrý (Luka 14:23).  Her gelen

doyurulacaktýr.  Yeter ki, günahýndan dönerek Tanrý'nýn sofrasýna oturmak istesin!

eski þaraplar, ilikle dolu semiz þeyler:  Kaybolmuþ oðlunun günahlý yaþamý býrakýþýný kutlamak

için babasý, besili bir dana kesti (Luka 15:23).  Davut da Tanrý'yý andýðýnda «ilik ve yaðla doyar

gibi» canýnýn doyacaðýndan emindi (Mezmur 63:6).  Tanrý, doyurucu, besleyici, gözü ve dili hoþnut

eden bir sofra kurar.  Yüreði güçlendiren, ruhu coþturan lokmalar sunar (55:2; Yeremya 31:14).

25:7 tüm kavimleri örten örtü: Tanrý'nýn seçtiði halk olan Yahudiler bile kutsal konularý kavrayamadýlar.

«Kaldý ki, onlarýn anlayýþý katýlaþmýþtýr.  Çünkü bugüne dek, Eski Antlaþma okunurken ayný örtü

akýllarýndan kaldýrýlmamaktadýr....  Musa'nýn yazýlarý ne vakit okunacak olsa, onlarýn yüreði üzerine

örtü çekilmiþtir» diye yazýlýr (2. Korintliler 3:14,15).  Üstelik Yahudi olmayanlar için «karanlýkta
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yürüyen kavim, ölüm gölgesi diyarýnda oturanlar» denilir (Yeþaya 9:2; Efesliler 4:18). Ýster Yahudi,

ister uluslardan biri söz konusu olsun onun yüreðindeki «bu örtü ancak Mesih aracýlýðýyla ortadan

kalkabilir ....  Ama birey Rabbe dönünce örtü kaldýrýlýr» (2. Korintliler 3:14,16).  Onun için Ýsa

Mesih'in müjdesini yayma görevi -- insanlarý «karanlýktan ýþýða, þeytanýn egemenliðinden Tanrý'ya

döndür»mek -- ölçülemez bir önem taþýr (Haberciler'in Ýþleri 26:18).  Gelecek çaðda bütün bu

körlüðü Tanrý'nýn Kendisi kaldýracaktýr (1. Korintliler 13:12).

örtü, perde: Gözün görmek istenilen bir þeyi görmesini engelleyen herhangi bir þeye «örtü» ya

da «perde» denebilir.  Kutsal Yazý'da bir örtü ya da perde söz konusu olunca onun ruhsal

alandaki etkisi olumsuzdur.  Gerçeði gizler, ruhu körletir ve kiþiyi Tanrý'nýn isteminden uzaklaþtýrýr.

Ruhsal örtüler çeþitlidir:

1. Saflýk:

Ýyiyi kötüden ayýrt etmek için kendini zorlamayan kiþi ruhsal alanda aldanýr.  Eðer edindiði

bilgiyi sýnamazsa, insanlar arasýnda benimsenen her türlü mantýk dýþý, sapýk ve batýl inançlara

kapýlýr, gerçeði tanýnmaz duruma gelir (1:3; 5:12; Haggay 1:5-7; Matta 16:3; Luka 12:56,57;

Ýbraniler 5:14).

2. Önyargý:

Olaylarý ve insanlarý deðerlendirmek için Tanrý Sözü'ne önem vermeyen, kendi mantýklarý ve

deneyimlerine dayanan kiþiler gerçeðe uymayan sonuçlara varýr (örneðin, Petrus [Matta 16:21-

23]; öðrenciler [Matta 26:6-13; Yuhanna 9:1-3]).

3. Aydýnlarýn gururu:

Birçoklarý zihinle her þeyi çözebileceði ve anlayabileceðine inanýr.  Ne var ki, Tanrý

yaratýklarýndan kat kat yüksek ve bilgedir.  Bu nedenle, insan O'nun tasarladýðý her gizi

kavrayamayacaðýný kabul etmelidir.  Kiþi gururlu tutum takýnarak gerçeðe kavuþmak açýsýndan

kendine engel olmamalý (Obadya 1:3-4; 1. Timoteos 6:4).

4. Dünya sevgisi:

Dünya sevgisi, göksel bilginin ölçülemez deðerini söndürür.

5. Þehvet:

Bedenin aþýrý tutkularý harýl harýl yanan bir yangýn gibidir.  Onun ardýndaki hiçbir þey görülemez

(Romalýlar 1:24-25,28-32; Efesliler 4:18-19).

Kiþinin ruhsal körlüðü bilinçli deðilse de, bu bir günahtýr (Yuhanna 9:41).  Kiþinin ruhsal körlüðü

için birçok bahane ve neden ileri sürülebilir.  Ne var ki kiþi ruhsal konularý araþtýrmazsa bunun

sorumluluðunu kendisi taþýr ve cezasýný da çeker.

25:8 ölümü ebediyen yuttu:  «Ezilecek son düþman ölümdür» (1. Korintliler 15:26).  Eski Antlaþma

peygamberleri mezardan sonra yaþamýn devam ettiðini anlardý (Eyup 19:25,27; Mezmur 17:15).

Ama ölümün büsbütün yok olacaðýný ilk bildirenler Yeþaya ile Hoþea'ydý (Hoþea 13:14).  «Bu

çürüyen beden çürümezliði ve bu ölümlü beden ölümsüzlüðü kuþanýnca, [Yeþaya'da] yazýlý söz

yerine gelecek: ‹Ölüm yengide yutuldu.  Ey ölüm, nerede yengin?  Ey ölüm nerede kargýn?›  ...

Ama Rabbimiz Ýsa Mesih'in aracýlýðýyla bizlere yengi saðlayan Tanrý'ya þükür!» (Haberciler'in Ýþleri

2:24; 1. Korintliler 15:21,54,55,57; 2. Timoteus 1:10; Ýbraniler 2:14; Vahiy 1:18).  «Ölüm korkusu

yüzünden yaþam boyu tutsak olanlarý özgürlüðe kavuþtursun» (Ýbraniler 2:15).  Bir Mesih inanlýsý

için ölüm salt beden üzerinde etkilidir.  Ölüm, Ýsa'nýn kanýyla kurtulmuþ ruha, cana artýk

dokunamaz.  Mesih Ýsa þöyle der: «Bana iman eden ölmüþ olsa da yaþayacaktýr» (Yuhanna

11:25).  Ölüm -- hastalýk ve sancý gibi -- Tanrý'nýn birer hizmetçisi olarak görülmelidir.
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Yahve tüm yüzlerden gözyaþlarýný silecek: Kiþi yaþamýn üzüntüsüyle, günah için duyduðu

piþmanlýkla, Mesih adýna çektiði sýkýntýyla (Matta 10:32-33; 16:25,27; Markos 8:38; Ýbraniler 11:26),

sevincini kýsýtlayan ölümle kederlenir.  Her Þeye Gücü Yeten, inanlýlarýn gözyaþlarýný silecektir.

Onlara yalnýzca bu dünyanýn kaygýlarýný unutturmayacak, yalnýzca inanlýlarý neþeli bir ortama

taþýmakla yetinmeyecek, gözyaþlarýna neden olan þimdiki düzeni de ortadan kaldýracaktýr (Vahiy

7:17; 21:4)!  Günah insanýn yaþadýðý ortamý etkileyip bozarken üzüntüden kaçmak olanaksýzdýr.

Ama o gün, günah ve günahla birlikte onun bütün sonuçlarý ortadan silinecektir!

tüm dünya üzerinden kavmýnýn utancýný kaldýracak: Mesih inanlýsý Tanrý'nýn adýný taþýmaktan

gelen üzüntü ve utancý sabýrla yüklenmeli, öðrenilecek derslerden yararlanmalýdýr (Mezmur 74:10;

89:50,51; 119:67,71).  Bu utanç kýsa bir zamanda kaldýrýlacaktýr.

çünkü Rab söyledi: (14:24, «nasýl düþündümse öyle olacak» sözüne iliþkin notu inceleyin; 18:4;

21:16)

25:9 Ýþte Allahýmýz budur: Tanrý, Kendi bilgeliði, gücü ve güvenilirliðini belirtmiþtir.  Tüm övgü O'nun

olsun.

AllahIMIZ: BÝZÝM Tanrý'mýz!  Kendisine baðlý olanlar için kiþisel ilgiyle savaþan Tanrý!  Topraktan

yapýlmýþ dudaklar Seni, Sana yaraþýr biçimde övsün!  Her hücresi günah tarafýndan bozulmuþ

insanýn övgüsü çok yetersizdir.  Yine de Tanrý bundan hoþnut olur (Mezmur 51:15; 57:9; 86:12;

107:8,15,21,31; Romalýlar 15:11).

bizi kurtaracaktýr: Sarsýlmaz güven!

O'nu bekledik: Tanrý'yý beklemek, O'nu tanýyanlarýn niteliðidir (40:31; Tekvin 49:18; Titus 2:13).

Saða sola koþuþmadan Tanrý'yý bekleyene ne mutlu!  Tanrý tasarýsýný zamaný geldiðinde

tamamlayacaktýr.  Bunu bilene, sabýr ve esenliði koruyarak telaþlanmayana ne mutlu!  Tanrý'ya

güvenmek, kuramsal olarak kaldýkça inanýlýrlýðýný yitirir.  Ama yaþamýn zor koþullarýnda

uygulanýnca bir deniz feneri gibi çevredekilere ýþýk tutar.

Tanrý toplumunun tarihi, bir bekleyiþ tarihidir.

1. Ýsrail, Mýsýr'da esir kalarak geçirdiði yüzyýllarda Tanrý'nýn onu özgür etmesini beklemek

durumundaydý.

2. Kýzýl Deniz'in kýyýsýnda Mýsýr ordusu Ýsrailliler'i yok etmek üzereyken, Ýsrailliler Tanrý'nýn denizde

yol açarak onlarý kurtarmasýný beklemek durumundaydý.

3. Ýsrail, Sina Daðý'nýn dibinde Musa'nýn daðdan dönmesini beklemek zorundaydý.

4. Ýsrail, çölde kýrk yýl dolaþarak Kenan bölgesine girebileceði günü beklemeliydi.

5. Ýsrailliler, Eriha kentinin çevresini yedi gün dolaþarak Tanrý'nýn surlarý yýkmasýný beklemek

zorundaydý.

6. Ýsrail, sürgünde tam yetmiþ yýl beklemek  zorundaydý.

7. Bugün bile tüm dünyaya daðýtýlmýþ Ýsrailliler, Tanrý'nýn onlarý Ýsrail'e döndürmesini

beklemekteler.
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Tanrý'ya baðlý olan bireyler de O'nu beklemek zorundaydý:

1. Ýbrahim Ýshak'ýn doðumunu yaklaþýk otuz yýl bekledi.

2. Yakup, oðlu Yusuf'u yeniden görmek için uzun yýllar bekledi.

3. Musa Ýsrail'e önder olmak için seksen yaþýna dek bekledi.  Ýsrail'le kýrk yýl uðraþtýktan sonra

yine de onlarý Kenan bölgesine götüremedi.

4. Simeon, Tanrý'nýn Mesihi'ni göreceðine iliþkin vaadin gerçekleþmesi için yaþlýlýðýna dek bekledi.

Dünyanýn bile kurtuluþunu beklemekte olduðu yazýlýdýr (Romalýlar 8:22).

Ýnanlýlarýn Tanrý'yý beklemesi O'nun bir amacýný yerine getirir.  Tanrý'nýn iyiliðine ve bilgeliðine ümit

baðlayan, dua ederek görevlerinde baðlýlýkla çalýþan bir kiþi, Tanrý'yý beklerken ne acýlýk duyar ne

de iþini býrakmayý düþünür.  Doðruluðun dolgun ücretini ister görsün ister görmesin, bunun önemi

yoktur.  Doðru yaþayarak kendi baþýna dert açacaðýný bilse de bundan vazgeçmez.  Tanrý'yý

bekler, çünkü sabýr yetkinliði ve olgunluðu geliþtirir (Yakup 1:4).

Kurtarýþý ile ... sevineceðiz: Tanrý'yý bekleyenler, geçmiþte kurtulduklarýna þükran sunduktan

sonra (25:1-5) gelecekteki kutsamalara da güvendiklerini açýkladýlar.  Tanrý'nýn kurtarýþýndan

kimse piþman olmaz.  Bu kurtuluþ bütün insanlarýn düþ güçlerini aþacaktýr (Çýkýþ 15:11).

25:10 Rabbin eli bu daðda rahat edecek: «Rabbin eli bu daðda rahat edecek» sözü, «Rabbin eli bu

daðýn üzerinde olacak» biçiminde çevrilmeliydi (Ezra 7:6,28; 8:18,22,31; Nehemya 2:8).

Moab: 1Moab, Tanrý halkýnýn düþmanlarýný tümünü temsil eder.  Moab'ýn niçin Tanrý'nýn tüm

düþmanlarýný temsil etmek üzere seçildiði tartýþma konusudur.  Yahudiler'in en büyük

düþmanlarýndan biri sayýlmasý bunun nedeni olabilir (2. Krallar 24:2; Hezekiel 25:8-11).  Tanrý

düþmanlarýnýn gücü kötülük yapmaya kesinlikle yetmeyecektir, önemli olan da budur (25:11,12).

çiðnenecek: Tanrý düþmanlarýný teker teker çiðneyecektir.  «Rab Rabbime dedi: Ben

düþmanlarýný senin ayaklarýna basamak koyuncaya dek saðýmda otur» (Mezmur 110:1; Ýbraniler

1:13; 10:13).

25:11 Rab onun gururunu ellerinin hüneriyle beraber alçaltacaktýr: Bunu þöyle yapacak:

1. Düþmanýnýn gururunu alçaltacak (16:6; 25:11; 24:24:4; 26:5).

2. Düþmanýnýn gurur duymasýna neden olan bütün etkinlik ve becerilerini de alçaltacak (25:11).

3. Düþmanýnýn hisarlý surlarýný yok ederek kendini savunma olanaklarýný ortadan kaldýracak

(25:12).


