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Yeþaya, kýrk yedinci bölüm

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

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

III. Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35)

IV. Tarihsel parantez: Sanherib'in saldýrýlarý ve Hizkiya'nýn hastalýðý (36-39)

V. Tanrý'nýn ululuðu ve üstünlüðü (40-48)

A. Yerusalem avutulacaktýr (40:1-11).

B. Yerusalem'in avuntusu Tanrý'nýn eþsizliðidir (40:12-27).

 C. Yalancý ilahlarýn güçleri ve bilgileri Tanrý'nýnkine yaklaþmaz (41).
Ç. Tanrý'nýn seçkin Uþað’ý tanýtýlýr (42:1-7).

D. Tanrý'nýn kiþiliði açýklanýr (42:5,8,24).
E. Tanrý'ya yeni bir övgü söylenecek (42:10-12).

F. Tanrý, düþmanlarýný yenecek, körlere ýþýk ve rehber olacak (42:13-16).
G. Tanrý'nýn uyarýlarýna aldýrýþ etmeyenler yargýlanacaktýr (42:17-25).

Ð. Tanrý, Ýsrail'i dünyanýn dört bir yanýndan toplayacaktýr (43).
H. Kurtulmalýkla kurtaran baþka Tanrý yoktur (44).

I. Tanrý'dan baþka Tanrý ve Kurtarýcý yoktur (45).

Ý. Tanrý adaletini yaklaþtýrmaktadýr (46).

J. Babil'in kadýnlarý dul ve evlatsýz kalacaktýr (47).
1. Babil'in alçaltýlmasý (47:1-5,14,15).
2. Tanrý'nýn Babil'e karþý davasý (47:6-13)

a. Ýsrail'e acýmadý (47:6).
b. Sonunu düþünmedi (47:7).
c. Boþ yere övündü (47:7-9).

1). «Ebediyen kraliçe olacaðým.»
2). «Dul oturmayacaðým.»
3). «Evlat acýsý çekmeyeceðim» (47:9).

ç. Kendini Tanrý'yla eþit kýldý (47:8,10).
d. Büyücülüðe güvendi (47:9,12,13).
e. Günahýný kimsenin görmediðini düþündü (47:10).
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1Eklerde Kutsal Kitap’ta Adlarý Geçen Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlara da bakýn.

2«Ahameniþler eski Pers hanedaný; en önemli hükümdarlarý imparatorluðu kuran ve sýnýrlarýný
Makedonya’dan Kafkas Daðlarý ile güneyde Basra Körfezi’ne kadar geniþleten Kiros ([Koreþ] ... Ý.Ö.

559-529), I. Darius ([Daryuþ] ... Ý.Ö. 522-486) ve Kserkses (Ý.Ö. 486-465); Ý.Ö. 330'da Büyük
Ýskender’e yenilerek yýkýldý.» (Temel Britannica, 20. Cilt, sayfa 21)

3«Selevkoslar ya da Selefkiler eskicaðda Trakya’dan Hindistan’a kadar uzanan bir imparatorluk
kurmuþ hanedan; Büyük Ýskender’in generallerinden I. Selevkos Nikator tarafýndan Ý.Ö. 312'de

kuruldu; yönetim, Yunanca konuþan aristokrat sýnýfýn elindeydi; Orta Doðu ticaretini denetleyen
krallýk Ý.Ö. 3. yy’dan baþlayarak geriledi ve Ý.Ö. 64'te Romalýlar tarafýndan yýkýldý.» (Temel

Britannica, 20. Cilt, sayfa 502.)

Yeþaya, 47. Bölüm, sayfa 2

Kýrk yedinci bölüm dört kýtalý (47:1-4; 47:5-7; 47:8-11; 47:12-15) bir þiirdir.  Konuþan ya Yahve'dir

ya da göksel varlýklardan oluþan bir korodur.  Amacý, 1Babil'in yýkýmýný ve nedenlerini incelemektir.

Tarihten ders alýnýr.  Egemenlerin ve ülkelerin yýkýlýþ nedenleri, çoðunlukla saptanabilen

etkenlerden tahmin edilmelidir.  Bu karþýlaþtýrmalar çok deðerlidir.  Ne var ki, Kutsal Yazý'da Tanrý

bir ülkenin yýkýlýþýnýn nedenlerini bildirirse, karþýlaþtýrmaya gerek olmaz, somut bilgi verilir.  Babil'in

yýkýmý dört nedenden kaynaklanýr:

1. Zevke düþkünlük (47:8)

a. Ahlaksýzlýk

b. Ýsteklerinin ölçüsüzlüðü -- sarhoþluk, oburluk, maddecilik

c. Amaçsýzlýk, tembellik

2. Acýmasýzlýk (47:6; Yeremya 51:25; Tsefanya 3:1)

3. Gurur (47:7,8; 2:11; 10:12 [Asur'un da yýkýlýþ nedeni]; Yeremya 50:29,30)

4. Falcýlýk (47:9,12,13)

Her gizli günah açýða vurulur.  Babil'in yýkýlýþý, iðrençliðiyle gücendirdiði Tanrý'nýn adil öcüdür.

47:1 ere varmamýþ Babil kýzý: «Ere varmamýþ Babil kýzý», düþman tarafýndan «yenilmemiþ» demek

deðildir.  Çünkü Asur Babil'i en azýndan altý kez yendi (Ancient Monarchies, Cilt II, sayfa 58, 130, v.s.

den The Pulpit Commentary, Cilt II, sayfa 203'e aktarma).

toprakta otur: Aþaðýlanmanýn en alçak düzeyi anlatýlmak istenir (3:26; Eyup 2:8).

ey 1Kildaniler kýzý: Babil ve içinde oturanlar demektir (37:22, «Sion kýzý»yla ilgili nota bakýn).

yere otur: Taht olmadýðýndan Babil yere oturmalýdýr.

taht yok:  Babil, yýkýlýþýndan sonra hiçbir egemenliðin baþkenti olmadý.  Koreþ Babil'i ele

geçirdikten sonra 1Þuþan'ý baþkenti olarak seçti.  2Ahameniþ hanedaný yýlda birkaç ayý Babil'de

geçirdiyse de Þuþan baþkent olarak kaldý (Ester 1:2; Daniel 8:2).  Büyük Ýskender, Persler'i

yendiðinde baþkentini Babil'de kurmak niyetindeydi, ama tasarýsýný gerçekleþtiremeden öldü.

Babil'in önemi 3Selevkoslar döneminde gitgide azaldý (Selevkoslar Dicle kýyýsýnda kendi adýný

taþýyan bir kent kurdu).  En sonunda Babil'in kalýntýlarý arasýnda ancak bir avuç dolusu insan

yaþýyordu.
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nazik ve nazlý: Yýkýlýþýndan önce Babil, gösteriþli Orta Doðu yaþamýnýn merkeziydi (13:19; 14:4).

Tarihçiler Babil'in çýlgýn eðlenceleri, oburluðu ve sarhoþluðundan söz eder (Herodot, Cilt I, s. 199;

Baruk, Cilt VI, s. 43).  Yeni Antlaþma'da geçen Babil de rahatlýðý deðerli þeylerde bulur (Vahiy

18:12,14,16).

47:2 un övüt: Un öðütmek Mýsýr'da kadýn hizmetçinin iþiydi.  En alt sýnýftan olanlar un öðütürdü (Çýkýþ

11:5).

peçeni aç: Orta Doðu'da bir kadýnýn baþýný örtmesi, onun iffetini simgeler.  Baþýný açan kadýn

sokak kadýný sayýlýrdý.  Babil bu nitelikteki kadýnlarýyla ün kazanmýþtý (Vahiy 17:1,2,4, v.s.).

47:3 çýplaklýðýn açýlacak: (Vahiy 17:16)

ayýbýn görülecek: (Vahiy 17:16)

kimseyi esirgemeyeceðim: Cezayý hak eden herkes yargýlanacaktýr.  Tanrý insanlar arasýnda

ayrým yapmaz (Haberciler'in Ýþleri 10:34,35; Ýbraniler 2:2,3).  O, Babil'i gücünden, þanýndan,

rahatýndan ve özgürlüðünden yoksun etti.

47:4 Kurtarýcýmýz: Babil'e karþý dava açan, Kendini üç unvanýyla tanýttý: Kurtarýcýmýz, ordularýn Rabbi

ve Ýsrail'in Kutsalý.  Tanrý'nýn düþmanlarý bu adlarýn hiçbirinden avuntu bulamaz.  Ne var ki ayný

adlar, Tanrý baðlýlarýna en hoþ iç huzurunu saðlar.  Ýsrail kendini Babil'le karþýlaþtýrýyordu.  Babil'i

savunacak kimse yoktu, ama ordularýn Rabbi, Ýsrail'in Kutsalý Yahudiler'i koruyacaktý.

47:5 sessiz otur, karanlýða gir:   Birinci kýtanýn baþladýðý gibi ikinci kýta da iki buyrukla baþlar.

sessiz otur: Sessiz oturmak yas tutanlarýn oturuþuydu (Ezra 9:4; Eyub 2:13; Yeremya'nýn

Mersiyeleri 2:10).

karanlýða gir: Ýsrail karanlýða girdiyse de Kurtarýcýsý'na ümitle bakabilirdi (Mika 7:8).  Tam tersine,

Babil yýkýlýþýyla yaptýðý iðrençliklerin sonsuz yargýsýna uðradý, karanlýktan kurtulmasý olanaksýz

kýlýndý (Vahiy 18:2,5-8,23).

artýk sana: Tanr ý  Yunus'un aracýlýðýyla 1Nineve kentini uyardýðý gibi Yeþaya'nýn aracýlýðýyla da

Babil'i uyardý.  Yeremya Tanrý'nýn acýmasýný þöyle kaleme aldý: «Babil'e þifa vermek istedik, fakat

þifa bulmadý» (Yeremya 51:9).  Tanrý'nýn sabrý ve sevgisine þaþýlýr.  Ne var ki, Tanrý'nýn kayrasýný

sürekli geri çeviren, O'nun yargýsýný kendi üzerine çeker.

ülkeler kraliçesi:  Yeþaya zamanýnda Babil, ülkeler kraliçesi unvanýný taþýyamazdý.  Altý yüzyýl

süreyle 1Asur karþýsýnda ikincil rol oynamýþtý.  Sanherib'in atadýðý hükümdarlar tarafýndan

yönetiliyordu.  Buna karþýn Tanrý'nýn esinlemesiyle Yeþaya Babil'in Nabopolassar ve

Nebukadnetsar'ýn egemenliði altýndaki büyüklüðünü (Hezekiel 26:7; Daniel 2:37), Asur'un

görkemini miras edinerek Batý Asya'nýn büyük bölümüne egemen olduðunu görebildi (13:19; 14:4-

6,12-17; Vahiy 18:7).

47:6 kavmime öfkelendim:  (2. Krallar 24:3,4; 2. Tarihler 36:13-17)

mirasýmý murdar ettim: (43:27-28)
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onlarý senin eline verdim: Yahuda'nýn Nebukadnetsar'ýn eline verileceði iþaret edilir.

sen onlara merhamet etmedin: Babilliler'in Yahudi sürgünlere gösterdikleri davranýþlar

konusunda tarihten çok bilgi alýnamaz.  Daniel'le üç arkadaþýnýn yeteneklerinin deðerlendirildiði,

onlarýn iyi koþullar altýnda yaþadýðý bilinir (Daniel 1:19; 2:48,49; 3:30).  Öte yandan kral Yehoyakin

otuz yedi yýl tutukevine kapatýldý (2.  Krallar 25:27).  Kutsal Yazý'ya göre Tanrý'nýn Babil'le

davasýnýn gerekçesi, onun gururu, tapýnaða karþý gösterdiði saygýsýzlýk (Mezmur 79:1) ve

Ýsrailliler'e karþý yaptýðý acýmasýzlýktý (Yeremya 50:28-31; 51:34-35 [33-44]; Yeremya'nýn

Mersiyeleri 4:16; 5:12).  Mezmur 136'da sürgünlerin acýsý açýkça gözükür.

Eðer bir insan ya da bir ulus baþkasýna egemen olmak için Tanrý tarafýndan seçilirse, öfkeyle öç

alarak ya da kendi yararýný arayarak bu görevi yerine getirmemelidir!  Örneðin, Asur Ýsrail'e karþý

acýmasýzlýkla davrandý (10:5-7,12-19; Yeremya 50:17,18; Zekarya 1:15).  Öte yandan Saul,

Tanrý'nýn Amalek için belirlediði yargýyý tamamlamaya çaðrýldý (1. Samuel 15:3).  Saul yargýnýn

tümünü yerine getirmediði için Tanrý Saul'u cezalandýrdý (1. Samuel 15:8,9,16-23).  Tanrý, emanet

ettiði görevle insanlarýn özyapýlarýný denetler.  Görevlerin hem yapýlýp yapýlmadýðýný hem de hangi

tutum ve amaçla yapýldýðýný yoklar.  Tanrý'nýn verdiði sorumluluk, O'na danýþarak ve baðlý kalarak

yüklenilmelidir.

yaþlýnýn üzerinde: Ya yaþadýklarý yýllara bakarak yaþlý insanlar (Yeremya'nýn Mersiyeleri 4:16;

5:12) ya da yaþlý sayýlan Ýsrail (46:4) anlatýlmak istenir.

47:7 ebediyen kraliçe: Babil dünyanýn en eski kentlerindendir (Tekvin 10:10; 11:1-9).  Zaman zaman

baþka ülkelerin egemenliði altýnda bulunmasýna karþýn iki bin yýl süreyle eski uygarlýklar arasýnda

önemli bir rol oynamýþtý.  Sonunda etkinliðinin doruðuna ulaþtý (47:5).  Sonsuza dek öneminin

süreceðini düþünerek Tanrý'yý öfkelendirdi.

bu þeyleri aklýna getirmedin: Babil'in akla getirmediði þeyler, 47:1-7'te anlatýlan bildirilerdir.

Çoðu kiþi, sanki bugün olduðu gibi bütün yaþamý boyunca güçlü ve saðlýklý olacaðýný düþünür.

Tuttuðu yollarýn sonucunun utanç ve yýkým olacaðýný hesaplamaz.  Ölüm ve ondan sonraki yargýyý

aklýndan kovalar.  Geleceði hesaplamamak, bir sürü sorumsuzluða ve günaha yol açar.  Örneðin:

1. Bencillik

Kiþinin kendi rahatý, kendi yararý, kendi tasarýlarý yaþamýnýn odak noktasý olur.  Her þey ve

herkes ona yol vermeli, ona öncelik tanýmalý.

2. Kendine gereðinden çok deðer vermek («Sonsuzluða dek kraliçe olacaðým», Romalýlar 12:3)

3. Tutkulara kapýlmak

Kiþi kendini bedensel denemelere teslim edince, o konudaki iþtahýnýn artmasýyla birlikte gönül

doygunluðunun azaldýðýný görür.  Yer ama doymaz; içer ama susuzluðu gitmez.  Tanrý insanlarý

Kendisine baðlý olmalarý için yarattý.  Bu yüzden düzeysiz arzular kiþiyi doyuramaz.

4. Sýnýr tanýmazlýk (47:10, «Gören yok»)

47:8 ey zevk düþkünü: Babil'in durumunun (47:1'le ilgili nota bakýn) þimdiki çaðýn nitelikleriyle son

derece göz alýcý benzerlikleri vardýr!  Çalýþma saatlerinin azalmasýyla maaþlarýn yükselmesi,

insanlara çok daha boþ zaman saðlar.  Bu boþ zamanlar yararlý bir biçimde deðerlendiriliyor mu?

Keþke!  Ne yazýk ki, birçoklarý gereksinimlerini giderecekleri yerde zamaný eðlenceyle ve þehvetle

geçirirler.  Diskolar yapýlýr.  Kumar makinalarý her boþ duvara asýlýr.  Açýk saçýk filmler çevrilir.

Köþe baþýndaki bakkal da bu filmleri, porno dergileri müþterileri için bulundurur.  Müzik gruplarý

ahlaksýzlýðý, uyuþturucu maddeleri, alkolü ve gençlerin sözdinlemezliðini över.  Üstelik sayýsýz
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insan bu yýkýcý giriþimleri ceplerini boþaltarak onaylar.  Derken bu tür endüstriler canavarlaþýr.

Ýnsaný, aile huzurunu ve toplumun düzenini hýrsla yiyip yutar.  Üstelik, zarar görenin her tür ruhsal

ve parasal desteðiyle!  Ey zevk düþkünleri!

emniyette oturuyorsun: Herodot Babilliler'in, Koreþ'in Babil kentine girdiðini önemsemeyip

dansla çýlgýn eðlenceleri sürdürdüklerini bildirir.  Nabonidus'un çiviyazýlarý da, kenti savunmak için

yapýlan önlemlerin çok yetersiz olduðunu kaydeder.

ben varým ve benden baþkasý yok: Bu sözler tek Tanrý'ya özgüdür (45:6; 46:10).  Ama «zevk

düþkünleri» Tanrý'ya boyun eðmek niyetinde olmadýklarý için O'nu Yahve (Ben Var'ým) olarak

tanýmazlar.  Tam tersine, ardýndan gittikleri þeytanýn yaptýðý gibi (Yeþaya 14:14) kendilerini

Tanrý'nýn düzeyine yükseltmeye kalktýlar.  Babilliler'in bu düþüncesinin hem bu ayette hem de

47:10'da yinelenmesi, halk arasýnda olsun, ulus görevlileri içinde olsun bu tutumun ne denli yaygýn

ve kökleþmiþ durumda olduðunu gösterir.  Boþ yere ulusal gururla þiþinmeleri, Tanrý'nýn burnunda

iðrenç bir koku olarak gözükmüþtür.  Herkes ayný günaha girmekten kendini korusun!

dul oturmayacaðým: Ülkeler diþil olarak nitelendirilir.  Yýkýldýðý zaman ona dul denilir, çünkü kralý

yoktur.  Evlat acýsý çekmiþ gibi betimlenir, çünkü vatandaþlarý sürgüne gönderilir (23:4; 54:1,4,5;

Vahiy 18:7).

evlat acýsý: Evlat acýsý, nüfusun azalmasýný açýklar.

görmeyeceðim: Babil'in büyük aptallýðý, sonunu göremeyiþiydi.

47:9 bir günde: Koreþ bir gecede (Ý.Ö. 539 yýlýnda, Marçesvan ayýnýn üçüncü günü) Babil'i aldý

(45:2'yle ilgili nota bakýn; Daniel 5:25-28,30-31), onun egemenlik haklarýný elinden aldý.  Koreþ,

Babil'in tüm nüfusunu deðilse de bir kýsmýný sürdü.  Buna karþýn, Babil iki yüzyýl daha bir yaþam

merkezi olmaya devam etti.  Ýki kez Daryuþ Hystaspis'e, bir kez de Ahaþveroþ'a baþkaldýrdý.

Büyük Ýskender Babil'in surlarýyla büyük binalarýný yýkýntý halinde buldu.  Buna karþýn, halen önem

taþýyan bir kentti.  Ne var ki Babil, zamanla peygamberlerin bildirdikleri tam bir yýkýntý olma

durumuna düþtü (13:19-22; 14:22,23; Yeremya 50:10-15, 38-40; 51:36-44).  Bu yýkým, Koreþ'in

Babil'i bir günde ele geçirmesinde çok önceden gizliden gizliye ipuçlarýný veriyordu.

afsunculuklarýn çok ve büyücülüklerin bol olduðu halde: (Daniel 2:2; 5:7).  Günümüzde de

afsunculuk ve büyücülük yaygýndýr.  Her çocuk bir nazar boncuðu taþýr, kurþun dökülür, sayýsýz

muskalar yazýlýp gizli yerlere býrakýlýr, yýldýz falý okunur, kahve telvesine bakýlýr, «ermiþlere» dua

edilir, v.s, v.s.  Bunlarýn hepsi Kutsal Yazý'da yasaktýr; tek Tanrý'ya yönelecek güveni ortadan

kaldýran þeytani baðlardýr (Çýkýþ 22:18; Levililer 19:26,31; 20:6,27; Tesniye 18:10-14; 2. Tarihler

33:6; Hezekiel 13:6,7; Malaki 3:5; Galatyalýlar 5:19-21; 1. Timoteos 4:1; Vahiy 21:8).

47:10 þerirlik: Ýbranice, «râ'âh» (47:11'le ilgili nota bakýn; 13:11; Mezmur 10:6)

gören yok, dedin: (Mezmur 10:3,4,11; 94:7).  Babil, gören yoksa, yargýlayacak kimse de yoktur

diye düþündü.  Bu yüzden «Dul oturmayacaðým» deme yürekliliðini gösterebildi.

hikmetin ve bilgin: Babilliler'in güvendikleri büyücülükle siyaset, onlarý bilge ve anlayýþlý kýlacaðý

yerde gerçeklerden uzaklaþtýrdý.  Tanrý'dan baþka bir desteðe dayanan, bilgelik ve bilgi bulamaz,

çünkü tanrýsal gerçekten yoksundur (Süleyman'ýn Meselleri 9:10; 1:29-32).
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47:11 bela: Babilliler kötülükçülüðe ([47:10] þerirliðe, Ýbranice, «râ'âh») güvenmiþti; ceza olarak bela

(Ýbranice'de ayný söz, «râ'âh») baþlarýna gelecekti (Galatyalýlar 6:7).

gelecek: Günahýn yargýsý yüzde yüz kesindir.  Yerçekimine benzer fiziksel kurallarýn sürekli

geçerli olmasý gibi ruhsal kurallar da sürekli iþlemektedir (Romalýlar 2:6,7; 8:6,13; Galatyalýlar

6:7,8).  Yargýnýn

1. Gelmesi bazen anidendir (47:9, «bir günde»).

2. Gelmesi bazen esrarengiz bir biçimde olur.

3. Gelmesi kaçýnýlmaz.

ne vakit doðacaðýný:  Bu çeviri olanaklýdýr.  Ayný zamanda «onu (defetmek için) nasýl

büyüleyeceðini» bilmeyeceksin diye de çevrilebilir.  Son çeviri baðlama daha uygundur.

bilmeyeceksin:  «Afsuncularý çok ve büyücüleri bol olduðu halde» (47:10) ne baþlarýna gelecek

felaketin belanýn zamanýný bildirebildirler ne de bu yýkýmý önleyebildirler («onu atamaycaksýn»;

47:13).  Babil'in yýkýldýðý gece kralýn bilge adamlarý, þölen odasýnýn duvarýna çizilen, yargýyý bildiren

elyazýsýný çözemediler (Daniel 5:8).

47:12 emek verdiðin:  Þeytana hizmet etmek çok emek isteyen ama hiçbir kalýcý yarar saðlamayan

zamaný tüketen bir iþtir (55:2).

belki fayda görebilirsin: Afsuncularýn yardýmýnýn boþ olduðu 47:11'de bildirildi.  Þimdi alaya

alýnarak Babilliler bir kez daha uyarýlýr (47:15).  Benzer bir biçimde Ýlya da Baal'a tapýnanlara

ilahlarýnýn üstünlüðünü göstermek için «olanak tanýdý» (1. Krallar 18:24 [20-40]).  Bu alaycý sözler

47:12'yle 13'te bulunur.  47:14'le 15'te alay býrakýlýr, Babil'e yargý ve yýkým cezasýnýn belirlendiði

açýklanýr.

47:13 öðütlerin çokluðu: Öðüt arayan birçok kiþi, Tanrý'dan bilgelik edineceði yerde insanlarýn

düþüncelerine dayanýr, Kurtarýcý'ya sarýlacaðý yerde dinsel önderlere yapýþýr, somut ahlak

ölçütlerine uyacaðý yerde duygularýna kapýlýr.  Kutsal koþullara uygun bir düzende yaþayan kiþiyi

Tanrý'nýn öfkesinden koruyan, ona yardým saðlayan, Yaratan'dan baþka bir Öðütçü var mý?

yoruldun: Ýnsanlarýn verdikleri ayrý ayrý öðütler birbirlerini geçersiz kýlar.  Bu öðüt bolluðu içinden

yolunu bulmak çok yorucu bir iþtir.  Öte yandan, yanlýþ öðütleri benimsemek, kiþiyi boþ uðraþlara

sürükler.  Tanrý'nýn bilgeliðini kabul etmeyenler bu biçimde yýpranmaya teslim edilir (57:10;

Hezekiel 24:12).

yýldýzlara bakanlar: Babilli gökbilimciler, göðü takýmyýldýzlara göre parçalara böldü.  Önce

yýldýzlarýn sayýsý çok olduðundan anlaþýlamayan bu karmaþayý gök haritasýnda anlaþýlabilen bir

biçimde kaydettiler.  Gökbilimciler güneþin, ayýn ve gezegenlerin gökteki yollarýný, güneþ ve ay

tutulmasýný, göksel cisimlerin tutulmalarýný, kavuþum olaylarýný izleyerek bilgilerini artýrdýlar.

Babilliler'in kaydettiði gözlemler çok deðerlidir.  Ne var ki, onlar bilim kurallarýna uygun

araþtýrmalardan ileri gittiler.  Göksel cisimlerin hareketlerine dayanarak yýldýz falý bakmaya

koyuldular.  Bu batýl inanç çok geniþ çapta benimsendi.

47:14 anýz: Anýz Yeþaya'nýn, aþýrý güçsüzlük ve yeteneksizlik için sýk sýk kullandýðý bir simgedir (5:24;

40:24; 41:2).  Ateþin anýzý aniden yiyip bitirmesi gibi Tanrý'nýn öfkesi de Babil'i bitirecekti.
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47:15 herkes kendi vataný yolunda avare olacak: (13:14; Yeremya 50:16; 51:6,9).  Ýncil'deki Babil

yýkýlýnca dostlarý uzakta durup izleyecekler (Vahiy 18:10,15,17).  Yardýmýna koþan olmayacak.

Mesih inanlýsýnýn durumu çok deðiþiktir.  Ýnanlýlarý «hiçbir koþul altýnda ... býrakmayacað»ýný Vaat

Eden (Ýbraniler 13:5) onlara «sýðýnacak yer ve güçtür, sýkýntýda hemen hazýr bir yardýmdýr»

(Mezmur 46:1).


