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Yeþaya, yirmi yedinci 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)

7. Doðrularýn son bulmayacak esenlikte yerleþmesi (26)
8. Levyatan'ýn yargýlanmasý ve Mesih inanlýlarýnýn tümden

arýndýrýlmasý (27)
a. Dünyanýn sonunda Tanrý,

1). Levyatan'ý öldürecek (27:1).
2). Ýsrail'i kendi verimli baðý olarak kuracak (27:2-6).

b. Ama bu arada Ýsrail günahýndan arýndýrýlmalýdýr (27:7-11).
c. Ýsrailoðullarý daðýtýldýklarý her yerden Yerusalem'e Tanrý'ya

tapýnmak için getirilecektir (27:12-13).
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27:1 Rab ... Levyatan'ý ... yoklayacak: Tanrý karanlýk güçleri yenecektir (Vahiy 19:20; 20:10).  Bu

güçler, «tez kaçan o yýlan», «dolambaç giden o yýlan» ve «denizde olan canavar» olarak tanýtýlýr

(51:9; Mezmur 91:13; Vahiy 7:7,9).

Levyatan:  Kökenbilimle ilgili (etimolojik) araþtýrmalara göre «Levyatan», «kangal durumuna

getirilmiþ» ya da «bükülmüþ» demektir.  Bu söz en çok yýlanlar için, ama ayný zamanda timsah

ve hatta dinozor gibi hayvanlar için de kullanýlýrdý (Eyup 41:1-34; Mezmur 104:26).

tez kaçan, dolambaçlý giden:  Sanki ayrý ayrý iki çeþit yýlan betimlenir.

kýlýç: Kutsal Yazý'nýn ilk sayfalarýndan son sayfalarýna dek Tanrý'nýn silahý kýlýçtýr (31:8; 34:5,6;

Tesniye 32:41; Mezmur 7:12).  Tanrý Oðlu'nun aðzýndan keskin bir kýlýç çýkmaktadýr (Vahiy 19:15).

Bu kýlýç önce Kutsal Yazý'yý anlatýr (Ýbraniler 4:12).  Eðer insan bu kýlýcýn dediðine önem verip

sýkýdüzene boyun eðerse, diðer kýlýçlardan -- hastalýk, kýtlýk, savaþ, ölüm, ve benzerlerinden

korunmuþ olabilir.  Özellikle canlarý cehenneme gönderen son yargýdan esirgenir (Yuhanna

12:47,48).

yoklayacaðým:  «Yargýlayacaðým» anlamýna gelir.

canavar: Bu sözcük, Ýsrail'e karþý düþmanca davranan egemenler için kullanýlýrdý (Hezekiel 29:3;

32:2; Daniel 7:1...).  Ayrýca Tanrý'nýn baþ düþmaný da anlatýlýr (Vahiy 12:3).  Þeytan, uluslarý

saptýrmasýn diye bin yýl baðlanacaktýr (Vahiy 20:2,3).  Kýsa süre serbest býrakýldýktan sonra da

cehennem ateþine atýlacaktýr (Vahiy 20:10).  Tanrý, küçük ya da büyük bütün Levyatanlar'ýn

üstesinden gelecektir.

27:2 þarap baðý: 27:2-6 ayetleri, Yeþaya 5:1-7 bölümüne çok benzer.  Her iki parçada da «bað», Tanrý

halkýný simgeler, bað sahibi de Tanrý'nýn Kendisi'dir (Mezmur 80:8-19).  Önceki parçada Tanrý'nýn

baðý için çok üzüldüðü ve öfkelendiði belirtildiyse de, bu bölümde öfkesinden iz yoktur.   Büyük

olasýlýkla bu deðiþiklik Tanrý'dan kaynaklanmadý (Yakup 1:17).  Tersine bu, baðda olan bir

geliþmeye baðlýdýr.  Ýlk bað (5:1-7) Yahudiler'in, Yeþaya zamanýndaki ya da ondan kýsa bir zaman

sonraki durumunu açýklar.  Bu bölümde söz edilen bað, sýkýntýdan geçerek arýndýrýlmýþ bir halktýr.

Bu topluluk cennette bulunan, kurtulmuþ olanlar deðildir, çünkü halen diken ve çalýlardan söz

edilmektedir; ayrýca halen Tanrý'yla barýþmak zorunda olanlar da vardýr.

«Þarap baðý» deneceði gün «o gün», yani Tanrý'nýn Levyatan'ý ve denizde olan canavarý

öldürdüðü gün (27:1) olacak.  Demek ki, bu bölümde aktarýlan peygamberlik, ancak dünyanýn

sonunda tam anlamýyla yerine gelecektir.

«Bað» deðil, «þarap baðý» olarak söz edilmesi, bu baðýn verimliliðini vurgular.

Asma baðýmlý bir bitkidir.  Bir dayanak bulmak zorundadýr, ona destek gerekir.  Ama

desteklenirse, budanýrsa, sulanýrsa ve topraðý kazýlýrsa, kýsacasý sevgiyle bakýlýrsa, çok güzel ve

bol ürün verir.  Yaratýldýðý amaca ulaþýr.

27:3-5 Ayrýntýlý olarak görüleceði gibi «þarap baðý» Ýsrail'dir.  27:3-6 ayetlerindeki öðreti, ilkin ve temelden

Ýsrail'e yöneliktir.  Ne var ki, bununla birlikte Mesih inanlýlarý topluluðu için de önemli ilkeler çýkarýlýr:

Özet olarak, insansal güçsüzlük ve sapýklýða karþýn Tanrý, Kendine baðlý kalan ve günahtan

arýndýrýlmýþ Mesih inanlýlarý topluluðunu pekiþtirmektedir (2. Korintliler 12:9; Titus 2:14).
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1. Tanrý inanlýlarý ve topluluðu sürekli korumaktadýr (27:3; Mezmur 121:4; Matta 16:18).
Mesih inanlýlarýna zarar vermeyi amaçlayan kiþiler ve güçler vardýr.  Görünmeyen düþmanlar

saldýrýda bulunmaktadýr (Efesliler 6:11-13). Yalnýz Tanrý Mesih inanlýlarýný koruyabilir, çünkü O:
a. Her þeyi görür.

Ýnsanlar kördür.  Ýyilik postuna gizlenerek gezen kötülüðü tanýyamaz.  Otlarýn arasýnda

pusuda yatan yýlaný göremez.  En tehlikeli düþmanlarýnýn kim olduðunu algýlayamaz.  Ama

Tanrý ne uyur ne de uyuklar (Mezmur 121:4); O'ndan hiçbir þey gizlenemez (Ýbraniler

4:13).

b. Ýçtenlikle insanlarý sever.

Sevgisi titiz bir ilgiye yol açar.  Bir anne çocuðunun kutsallýktan ilk sapýþýný son derece

çabucak algýlar, çünkü çocuðunun ruhsal saðlýðýna sevgiyle bekçilik yapmaktadýr.  Kutsal

Yazý’nýn tümü, Tanrý'nýn sevgi olduðuna tanýklýk eder.  Yoksa insanlarý niçin uyarsýn, niçin

paylasýn, niçin sýkýdüzen versin, niçin kutsallýða özendirsin?  Ýðrençlikle dolu kentlere niçin

peygamberlerini göndersin?  Günaha boðulmuþ bir soy için neden Oðlu'nu Kurtarýcý olarak

göndersin?  Tek bir nedeni var: «Tanrý dünyayý o denli sevdi ki ...» (Yuhanna 3:16).

2. Tanrý inanlýlara ve Mesih topluluðuna sürekli kayra sunar («her dakika sulayacaðým» 27:3;

Mezmur 89:28).

3. Tanrý inanlýlarýn ve topluluðun imanýný hiç yorulmadan ateþle arýndýrmaktadýr («çalýlarla

dikenleri ... yakardým» 27:4; 1:25; Yuhanna 15:6; 1. Petrus 1:7).

4. Tanrý günahýndan döneni baðýþlamaya hazýrdýr («Benimle barýþsýn» 27:5).

Bir Ahab yüreðini alçaltabilir (1. Krallar 21:27-29), bir Manasse günahýndan tanrýsal piþmanlýk

duyabilir (2. Tarihler 33:11-13), Saul gibi bir zalim, Tanrý'nýn hizmetinde görevlendirilebilir

(Galatyalýlar 1:13-16).

Þimdi bu bildirinin «þarap baðý» olan Ýsrail'e yönelik yönlerine dönelim.

27:3 Ben, Rab, onun koruyucusuyum: Bir bað, özellikle hýrsýzlar ve çakallardan zarar görmek

tehlikesindeydi.  Genellikle bu zararý önlemek üzere bir bekçi görevlendirilirdi.  Bekçiliði

kolaylaþtýrmak için de bir kule yapýlýrdý (5:2; Matta 21:33).

Tanrý'nýn baðý Ýsrail, O'nun titiz bakýmý altýndadýr.  Ýsrail'i mahvetmek isteyen bir sürü güç vardýr.

Tanrý'nýn baðý kendini koruyamaz.  Asmalarýn iþi silah taþýmak, bekçilik etmek deðil, Sahibi'ne hoþ

meyveler yetiþtirmektir.  Bunu yaparken baðýn kendini savunma olanaklarý hiç yoktur.  Bunun bir

önemi yoktur, çünkü Tanrý'nýn Kendisi baðýn tüm gereksinimlerini görür (her dakika sulayacaðým)

ve gece gündüz onu zarardan korur (26:3; 42:6; 49:8; Mezmur 121:5).  Baðýn Sahibi'ni hoþ

meyvelerle sevindirmemesi için bir özrü var mý?

onu her dakika sulayacaðým:  Tanrý, gönderdiði peygamberler ve vaizler aracýlýðýyla baðýný

sulardý.  Onlarýn ilettikleri öðreti, çiðin kuru topraðý ýslatýþý gibi Ýsrailliler'e canlanma -- yeniden

Tanrý'yla doðru iliþkiye dönme --olanaðý saðlardý (5:6 ile karþýlaþtýrýn; Yeremya 3:12-13; 4:1; Hoþea

3:4; 14:1.)

27:4 Ben'de kýzgýnlýk yok:  Yeþaya sýk sýk Tanrý'yý öfkeli olarak betimlerse de (34:2; 42:25;

51:17,20,22; 63:3,5,6; 66:15), Tanrý'nýn amacý gereksiz yere öç almak deðildir.  Tam tersine,

insanlarla barýþ içinde yaþamak için onlarýn günahtan dönmelerini ister.  Onlardan yerine

getiremeyecekleri koþullarý beklemez, çünkü toprak olduklarýný anýmsar (Mezmur 103:14).
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çalýlar, dikenler: Tanrý, baðýndaki hatalarý görmez deðildir.  Dikenlerin bir baðdan nasýl

uzaklaþtýrýlmasý gerekirse, Tanrý da halkýný günahlardan arýndýrmalýdýr.  Eðer halkýn günahtan

dönme özlemi varsa, Tanrý onu «Benimle barýþsýn» diyerek davet eder (27:5).

yakardým: «Yakardým», «halkýmý günahý nedeniyle yargýlardým» anlamýna gelir. (9:18,19; 10:17).

27:5 kuvvetim:  Tanrý'nýn gücü Ýsa Mesih'tir (1. Korintliler 1:24).  Tüm çaðlar boyunca Tanrý'yla

barýþmak isteyen kiþi, kendi iyi iþlerine deðil, onun yerine kaný dökülen kurtulmalýða dayanarak

baðýþlanýrdý (Levililer 17:11; Ýbraniler 9:22).  Ergeçlerin ve koyunlarýn kaný günahý ortadan

kaldýramaz (Ýbraniler 10:1-6,8).  Kanlý kurbanlarýn sunulmasý geçici bir dönem için buyurulmuþtu.

Bunlar Mesih Ýsa'nýn günah için gelecekteki kurtulmalýk ölümünü simgelerdi.  O'nun ölümü de

yýllardýr sunulmuþ o kurbanlarýn iþe yaramasýný saðladý.  Ýsa Mesih ölmeden önce yaþayanlar,

kurban keserek Kurtarýcý'nýn öleceðini simgeyle belirtirdi (Yeþaya 53).

yapýþsýn: Eski Antlaþma döneminde suç iþleyen biri, sunaðýn boynuzlarýna yapýþarak günahýna

kayrayla bakýlsýn diye yalvarabilirdi (1. Krallar 1:50; 2:28).  Bu, Mesih'te baðýþlanma olanaðýnýn var

olduðunu simgeler.

barýþ: (Romalýlar 5:1; Efesliler 2:14)  Günahý baðýþlanmadan hiç kimse Tanrý'yla barýþ iliþkisinde

bulunamaz (Yeþaya 59:2).  Bu ne olaðanüstü bir çaðrý!  Tanrý düþmanlarýna, artýk direnmeyi

býrakarak O'nunla barýþmalarý için çaðrý yapar.  Bu çaðrýnýn iki kez yinelenmesi, onun büyük bir

ciddiyetle ve incelik dolu bir sevecenlikle sunuluþunu vurgular.

27:6 Yakup kök salacak: Ýsrail'in verimli günleri gelecek (37:31) ama ondan önce sýkýdüzen yetkin bir

biçimde iþ görmelidir (27:7-11).

yeryüzünü meyve ile dolduracaklar:  (Mezmur 92:13-15; Hoþea 14:5,6).  Ýsa Mesih'in müjdesi

tüm dünyada meyve vermektedir (Yuhanna 15:16; Koloseliler 1:6).

27:7-11 Yahuda üzerine gelecek yargý, Yeþaya'nýn bildirdiði en önemli konulardan biridir.  Diðer uluslarýn

yükleri arasýnda açýklandý (22. bölüm) ve kitabýn sonuna dek birçok kez yinelenecektir.  Bu

bölümde yargýnýn ölçüsünde (27:7,8) ve amacýndaki (27:9) kayraya dikkat çekilir.  Buna karþýn,

yargý süresi hiç de hafif sayýlmazdý (27:10,11).

27:7 nasýl vurduysa, onlarý da öyle vurdu mu?: Ýsrail'i sýkýdüzene sokmak için Tanrý'nýn kullandýðý

uluslardan ikisi Asur ve Babil'di.  Tanrý, bu uluslarý gururlarý yüzünden yargýladýðý gibi Kendi

seçtiklerini de yargýladý mý (Romalýlar 11:1,11,20,23; Yeremya 10:24)?  Babil ve Asur en sonunda

yok oldu, ama Yahuda sürgüne götürülüp sýkýdüzenle eðitildikten sonra yeniden Kenan bölgesine

dönebildi.  Tanrý'nýn seçtikleri hak ettiðinden hafif bir yargý gördü (Mezmur 103:9-11).

27:8 onlarý kovunca: Tanrý Ýsrail'i sürgün edince (Yeremya 18:17)

ölçü ile dava açarsýn: Tanrý'nýn tüm eylemleri «ölçülüdür».  Bu gerçek yaratýlýþtan belli

olmaktadýr: «Avucunun çukuru içinde sularý ölçen ve yerin topraðýný ölçeðin içine sýðdýran, ve

daðlarý kantarla ve tepeleri terazi ile tartan kimdir?» (40:12).  Tanrý, ölçü sistemine göre her aleti,

her eylemi ayarlar ve yetkin kýlar. Çünkü o alet ve eylemler amaçlarýný tam olarak ancak o ölçü

sistemiyle gerçekleþtirebilir.  Tanrý, verdiði yargýyla sýkýdüzene sokulanlarýn tekrar ruhsal açýdan

yararlý olabilmesini ister.  O, her durumun özelliklerine uygun bir biçimde sýkýdüzenin koþullarýný

ayarlar.  Yahuda'nýn suçlarý söz konusu olunca yine adaletle belirlenen sýkýdüzen, uygun bir
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ölçüyle biçildi (Mezmur 6:1; Yeremya 10:23; 30:11; 46:28).  «Bütün dünyanýn Hakimi adalet

yapmaz mý?» (Tekvin 18:25).

þark yeli: «Þark yeli» Tanrý'nýn sýkýdüzen olarak getirdiði ulusal yýkýmlarý anlatýr (Yeremya 18:17).

27:9 bundan ötürü: «Bundan ötürü», «sürgüne gitmenin sýkýdüzeni» demektir.  Tanrý'nýn sýkýdüzen

için belirli bir amacý vardý. Sýkýdüzenin «ürünü» olmasý beklendi: Yalancý ilahlar, onlara adanmýþ

bahçeler yüksek yerlerle birlikte yok edilecekti.  Ýsrailliler'de yalancý ilahlara karþý büyük bir

iðrenme duygusu doðacaktý.

Yakup'un günahý: Yakup'un günahý yalancý ilahlara tapýnmaktý (17:1'le ilgili nota bkz., sonra

17:8'e; Hoþea 4:17; 14:8).

bununla örtülecek: Eski Antlaþma çaðýnda günah örtülürdü (Mezmur 32:1),  Yeni Antlaþma

altýnda ise günah arýndýrýlýr (Titus 2:14; Ýbraniler 10:22).

Tanrý, insanlarý sever, günahtan arýndýrarak onlarý evlat edinmek ister.  Ne var ki, onlarýn yalnýzca

O'nun kutsamalarýndan yararlanmalarýný deðil, O'nun benzerliðinde bulunmalarýný (Galatyalýlar

4:19), tasarýsýna göre yaþamalarýný da ister (Filipililer 2:13).

mezbahýn tüm taþlarýný dövülmüþ tebeþir taþlarý gibi edecek: Yalancý ilahlar ateþte yakýldýktan

sonra genellikle toz haline getirilirdi (Tesniye 7:2-5; 9:21; 1. Krallar 15:13; 16:33; 2. Krallar

23:4,6,11,12,15).

Tövbe etmek demek, 180 derece yön deðiþtirmek demektir.  Tövbenin somut kanýtlarý olmalý.

Önceden sevilen günahlarýn terk edildiði, onlara hiç dönmeden ve onlarý hiç özlemeden tanrýsal

bir piþmanlýk duyarak kanýtlanmalýdýr (Romalýlar 6:19-21; 2. Korintliler 7:8-11; 1. Petrus 4:2,3).  Kral

Hizkiya (2. Tarihler 29:1-36; 30:1; 31:1) ve Kral Yoþiya (2. Tarihler 34:26-35:1), ulusal tövbeyi

kendi yaþamlarýnda uygulayarak halklarýna önderlik ettiler.  «Þimdi bunlarý bildiðinize göre,

uygulayýn ki mutlu olasýnýz» (Yuhanna 13:17).

Eðer bir kiþi günahtan döndüðünü (tövbe ettiðini) söylerse, sorulacak soru þudur: Günahtan

dönmesi hangi sonuçlarý verdi?  Günahtan dönen kiþi, acaba günahý gerçekten tanrýsal biçimde

býraktý mý?  Örneðin, komþusuna kötülük yapmaktan dönen, komþusuna yapmýþ olduðu zararý

ödedi mi (Luka 19:8)?  Yalancý ilahlara tapýnmaktan dönen, sunaklarý yýktý mý?  Günahtan dönmüþ

bir yaþama yaraþýr eylemleri sürdürüyor mu (Luka 3:8; Haberciler'in Ýþleri 26:19; Efesliler 4:1;

Koloseliler 1:10; 1. Selanikliler 2:12; Vahiy 3:4)?

27:10 duvarlý þehir:  Yerusalem (24:10-12)

buzaðý otlayacak: (5:17; 17:2; 32:14)

filizler:  Yeniden bað simgesine dönülür (27:2,6).

27:11 dallarý kuruyunca koparýlacak: Dallarýn tek yararý vardýr: Besleyici özsuyu taþýmak.  Bu görevi

yapmasý engellenince dallar kurur.  Kuru daðlar, içsel bir çürüklüðü gösterir.  Gerçekten de

Ýsrail'de böyle bir çürüklük vardý: Kutsal Yazý onun anlayýþsýz bir ulus olduðuna tanýklýk eder

(Yeremya 4:22).  Tanrý'ya deðer vermeyen, O'na boyun eðmeyen, O'nu tüm varlýðýyla sevmeyen

bu halk, yaþam suyunun kendine ulaþmasýna engel olup ölümü yeðledi.  Hiçbir iþe yaramayan,
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kupkuru asma çubuklarýnýn ateþe atýldýðý gibi yargýya uygun görüldü (Romalýlar 11:17,19,20;

Ýbraniler 6:8).  Baðýn yeniden saðlamlýða kavuþmasý, ancak bu dallarýn koparýlmasýyla olanaklý

olacaktý.

kadýnlar gelip onlarý yakacaklar:  Eski Antlaþma döneminde yakacak toplamak kadýnlarýn iþiydi.

Ýsa Mesih, O'nda kalmayanýn, asma çubuklarý gibi devþirilip ateþe verileceðini söylediðinde bu

bölümü düþünmüyor muydu (Yuhanna 15:6)?

anlayýþlarý olmayan bir kavim: Kutsal Yazý konusunda bilgisizlik, iðrençliðe yol açar (Tesniye

32:28,29; 2. Krallar 17:15).

onlarý yaratan ... onlara þekil veren:  (43:1,7)

acýmayacak, lütfetmeyecek: Tanrý'nýn acýmasý ve kayra göstermesi, O'nun özvarlýðýndan

kaynaklanýr.  Ormanlarýn tüm hayvanlarý O'nun kayrasýyla beslenir.  O'ndan habersiz bir kuþ bile

düþmez, bir bebek aðlamaz.  En iðrenç günahlýnýn bir anlýk günahtan dönme duasýný dinler, ona

acýr (1. Krallar 21:25-29).  Ama Kendi halkýnda bir toplu iðnenin ucu kadar anlayýþ bulamadý.

Düþünün, Ýsrail ne denli sapkýn ve yoksul olmuþ. Tanrý ona nasýl acýsýn?

Ama yine de Ýsrail'e ne mutlu!  Tanrý'nýn acýmasýný hak etmemesine karþýn, uygulanan sýkýdüzen

aslýnda bir kayraydý.  Çünkü «Yakup'un günahý bununla örtülecek»ti (7:9).  Ayrýca sýkýdüzen

«ölçülü» bir oranda verilecekti.

27:12-13 Yeþaya, sýkýdüzeni bildirdikten sonra genellikle ümit verici haberi de eklerdi.  Tanrý'yý tanýmayan

uluslar söz konusu olunca da (18:7; 19:18-25; 23:17,18), Ýsrail söz konusu olunca da bunu yaptý

(2:2-4; 6:13; 10:20-34; 24:23; 29:18-24).

27:12 Irmak: Fýrat Irmaðý

Mýsýr vadisi: Mýsýr vadisi, Ýsrail bölgesinin güney sýnýrýydý (Sayýlar 34:5; Yeþu 15:4,47; 1. Krallar

8:65).  Kral Süleyman'ýn egemenliði Mýsýr vadisinden Fýrat Irmaðýna dek sürüyordu (1. Krallar

4:21,24; Mezmur 72:8).

teker teker devþirileceksiniz: Tanrý, her insanýn kendi kafasýna göre yorumlayabileceði genel

bir çaðrý vermekle yetinmez.  Her insana Kutsal Ruh'un aracýlýðýyla «Oðlum, yüreðini bana ver»

der (Süleyman'ýn Meselleri 24:26).  Ýsrailoðullarý bütün bir halk olarak deðil, bireyler olarak Ýsrail'e

geri getirilecekti.  Teker teker, Tanrý'nýn kayrasýyla «yetkinliðe erdirilmiþ» olup «doðru kiþi» olarak

sayýlanlar (Ýbraniler 12:14), O'nun belirlediði zamanda seçtiði sayýsýz kiþiden oluþan topluluða

katýlacaklar.  Mesih inanlýlarý da, benzer bir güvenlik içinde gökteki topluluða katýlmayý beklerler

(Yuhanna 10:28; 17:12; Ýbraniler 12:22,23).

devþirileceksiniz: Tanrý kalburdan geçirir, ama halkýndan ezme yapmaz (21:10).  Devþirilenler

ambara (Ambar, Tanrý'nýn huzurunu simgeler) konulur (Matta 13:30; Yeremya 30:3,10; 33:7).

27:13 boru çalýnacak: Bu boru, yedinci ayýn birinci gününde Ýsrailliler'i kutsal toplantýya çaðýran boruyu

andýrýr (Levililer 23:24).  Geleceðe bakýldýðýnda Mesih inanlýlarýný göðe çaðýran (Matta 24:31;

1. Korintliler 15:52; 1. Selanikliler 4:16) ve Ýsa Mesih'in egemenliðini ilan eden borularý da akla

getirir (Vahiy 11:15).
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Asur: Ýsrail'in on oymaðý 1Asur'a sürüldü.

Mýsýr: Tanrý'nýn buyruðuna uymayarak bazý Ýsrailliler, 1Babil sürgününden kurtulmak için Mýsýr'a

kaçtýlar (Yeremya 41:17; 43:6,7).  1Mýsýr'dan geri getirilecekleri peygamberlikle bildirildi

(11:11,12,16; 51:9-16 [Rahab = Mýsýr]).

Asur, Mýsýr: Simgesel bir uygulamaya gelince, Tanrý'nýn çocuklarý uzaktaydýlar.  Bu uzaklýk

yalnýzca iki nesnenin/kiþinin  arasýndaki uzaklýk deðil, ahlaksal ve ruhsal bir uzaklýktý.  Kuþku,

imansýzlýk, söz dinlemezlik, unutkanlýk, aldýrýþ etmezlik ve Tanrý'ya yabancýlýk bölgesinde

geziniyorlardý.

helak olmak üzere olanlar ve ... sürgünler: Hem Yahudiler'in hem de Yahudi olmayanlarýn

birlikte Tanrý'ya tapýnacaklarý belirtilir (25:6,7; Efesliler 2:14).

sürgünler gelecekler: (11:11; Yeremya 3:18).  Tanrý günahtan dönenle yeniden iliþki kurmak ve

onu eski haklarýna sahip kýlmak ister (Luka 15:20,22,23,32).

mukaddes daðda, Yerusalem'de, Rab'be tapýnacaklar:  Tanrý'nýn tüm uðraþlarýnýn amacý,

halkýnýn O'na tapýnmasýdýr.  O'nun yüzyýllarca Ýsrailliler'e yol göstermesi, onlarý sýkýdüzene

sokmasý, sürgün etmesi ve sürgünden geri çaðýrmasý þu amaca yönelikti: O'na candan tapýnan

bir topluluk hazýrlanmasý; Tanrý'nýn kiþiliðini ve iyiliðini, gücünü ve olaðanüstü eylemlerini

deðerlendirebilen, ruhça olgun, günahtan arýtýlmýþ bir topluluk yetiþtirilmesi.  Bir gün Tanrý'nýn tüm

sabrý, bilgeliði ve çabalarý ödüllendirilecektir.  Ýsrail yüzlerce yýl Tanrý'yý reddetti. Buna karþýn Tanrý,

tarih boyunca özlediði, seçtikleriyle o yakýn iliþkiye en sonunda kavuþacaktýr.


