RAB’BE EZGİLER SÖYLEYİN
Mısır’dan Cıkıs 15:1-2
Musa'yla Israilliler Rab'be su ezgiyi soylediler: “Ezgiler sunacagım Rab'be, çunku yuceldikçe
yuceldi; atları da, atlıları da denize doktu. Rab gucum ve ezgimdir, O kurtardı beni. O'dur Tanrım,
ovguler sunacagım O'na. O'dur babamın Tanrısı, yuceltecegim O'nu.

Colde Sayım 21:16-17
Oradan Rab'bin Musa'ya, “Halkı bir araya topla, onlara su verecegim” dedigi kuyuya, Beer'e
dogru yol aldılar. O zaman Israilliler su ezgiyi soylediler: “Suların fıskırsın, ey kuyu! Ezgi okuyun
ona. O kuyu ki, onu onderlerle Halkın soyluları Asayla, degnekle kazdılar.”

2 . Samuel 6:1-6
Davut Israil'deki butun seçme adamları topladı. Sayıları otuz bin kisiydi. Boylece Davut'la ordusu,
sandıgın uzerindeki Keruvlar arasında taht kuran Her Seye Egemen Rab'bin adıyla anılan Tanrı'nın
Sandıgı'nı getirmek için Baale-Yahuda'ya gittiler. Tanrı'nın Sandıgı'nı Avinadav'ın tepedeki
evinden alıp yeni bir arabaya koydular. Tanrı'nın Sandıgı'nı tasıyan yeni arabayı Avinadav'ın
ogulları Uzza'yla Ahyo suruyordu. Ahyo sandıgın onunden yuruyordu. Bu arada Davut'la butun
Israil halkı da Rab'bin onunde lir, çenk, tef, çıngırak ve ziller esliginde ezgiler okuyarak var
guçleriyle bu olayı kutluyorlardı.

1. Tarihler 6:31-32 Tapınağın Ezgicileri
Antlasma Sandıgı Rab'bin Tapınagı'na tasındıktan sonra Davut'un orada gorevlendirdigi ezgiciler
sunlardır. Bunlar Suleyman Yerusalim'de Rab'bin Tapınagı'nı kurana dek Bulusma Cadırı'nda ezgi
okuyarak hizmet eder, belirlenmis kurallar uyarınca gorevlerini yerine getirirlerdi.

1 .Tarihler 15:16
Davut Levili onderlere, kardeslerinden çenk, lir ve zil gibi çalgılar esliginde yuksek sesle sevinçli
ezgiler okuyacak ezgiciler atamalarını soyledi.

Mezmurlar 33:1-3
Ey dogru insanlar, Rab'be sevinçle haykırın! Durustlere O'nu ovmek yarasır. Lir çalarak Rab'be
sukredin, On telli çenk esliginde O'nu ilahilerle ovun. O'na yeni bir ezgi soyleyin, Sevinç
çıglıklarıyla sazınızı konusturun.

Mezmurlar 47:5-8
Rab Tanrı sevinç çıglıkları, Boru sesleri arasında yukseldi. Ezgiler sunun Tanrı'ya, ezgiler; Ezgiler
sunun Kralımız'a, ezgiler! Cunku Tanrı butun dunyanın kralıdır, Maskil sunun! Tanrı kutsal tahtına
oturmus, Krallık eder uluslara.

Mezmurlar 59:16-17 (Sabah Ezgiler Söyleyeceğim)
Bense gucun için sabah ezgiler soyleyecek, Sevgini sevinçle dile getirecegim. Cunku sen bana
kale, Sıkıntılı gunumde sıgınak oldun. Gucum sensin, seni ilahilerle ovecegim, Cunku kalem, beni
seven Tanrı sensin.

Mezmurlar 65:12-13 (Doğa Ezgiler Söyler)
Otlaklar yesillenir, tepeler sevince burunur, çayırlar surulerle bezenir, vadiler ekinle ortunur,
sevinçten haykırır, ezgi soylerler.

Mezmurlar 96:1-2 (Yeni Ezgiler Söyleyin)
Yeni bir ezgi soyleyin Rab'be! Ey butun dunya, Rab'be ezgiler soyleyin! Ezgi soyleyin, Rab'bin
adını ovun, her gun duyurun kurtarısını!

Mezmurlar 100:1-5 (Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!)
Ey butun dunya, Rab'be sevinç çıglıkları yukseltin! O'na neseyle kulluk edin, sevinç ezgileriyle çıkın
huzuruna! Bilin ki Rab Tanrı'dır. Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz, O'nun halkı, otlagının
koyunlarıyız. Kapılarına sukranla, avlularına ovguyle girin! Sukredin O'na, adına ovguler sunun!
Cunku RAB iyidir, Sevgisi sonsuzdur. Sadakati kusaklar boyunca surer.

Mezmurlar 118:14
Rab gucum ve ezgimdir, O kurtardı beni.

Mezmurlar 119:54 (Ezgilerin Konusu)
Senin kurallarındır ezgilerimin konusu, Konuk oldugum bu dunyada.
Mezmurlar 119:172
Dilimde sozun ezgilere donussun, Cunku butun buyrukların dogrudur.

Suleyman’ın Özdeyisleri 29:6
Kotunun baskaldırısı kendine tuzak olur, Dogru kisiyse ezgi soyler ve sevinir.

Yesaya 12:2
Tanrı kurtulusumuzdur. O'na guvenecek, yılmayacagız. Cunku RAB gucumuz ve ezgimizdir. O
kurtardı bizi.

Yesaya 51:3
RAB Siyon'u ve butun yıkıntılarını avutacak. Siyon çolunu Aden'e, bozkırı RAB'bin bahçesine
dondurecek. Orada cosku, sevinç, Sukran ve ezgi olacak.

1. Samuel 16:14-23 Davut Saul'a Lir Çalıyor
Bu sıralarda RAB'bin Ruhu Saul'dan ayrılmıstı. RAB'bin gonderdigi kotu bir ruh ona sıkıntı
çektiriyordu. Hizmetkarları Saul'a, “Bak, Tanrı'nın gonderdigi kotu bir ruh sana sıkıntı çektiriyor”
dediler, “Efendimiz, biz hizmetkarlarına buyruk ver, iyi lir çalan birini bulalım. Oyle ki, Tanrı'nın
gonderdigi kotu ruh uzerine gelince, o lir çalar, sen de rahatlarsın.” Saul hizmetkarlarına, “Iyi lir
çalan birini bulup bana getirin” diye buyurdu. Hizmetkarlardan biri, “Beytlehemli Isay'ın
ogullarından birini gordum” dedi, “Iyi lir çalar. Ustelik yurekli, guçlu bir savasçıdır; akıllıca konusur,
yakısıklıdır. RAB de onunladır.” Bunun uzerine Saul Isay'a ulaklar gondererek, “Suruyu guden
oglun Davut'u bana gonder” dedi. Isay ekmek yuklu bir esek, bir tulum sarap, bir de oglak alıp
oglu Davut'la birlikte Saul'a gonderdi. Davut Saul'un yanına varıp onun hizmetine girdi. Saul
Davut'u çok sevdi ve ona silahlarını tasıma gorevini verdi. Saul Isay'a su haberi gonderdi: “Izin ver
de Davut hizmetimde kalsın; ondan hosnudum.” O gunden sonra, Tanrı'nın gonderdigi kotu ruh
ne zaman Saul'un uzerine gelse, Davut liri alıp çalar, Saul rahatlayıp kendine gelirdi. Kotu ruh da
ondan uzaklasırdı.

2. Krallar 3:9-25 Elişa: Şimdi bana lir çalan bir adam getirin.
Israil, Yahuda ve Edom kralları birlikte yola çıktılar. Dolambaçlı yollarda yedi gun ilerledikten sonra
suları tukendi. Askerler ve hayvanlar susuz kaldı. Israil Kralı, “Eyvah!” diye bagırdı, “Rab,
Moavlılar'ın eline teslim etmek için mi uçumuzu bir araya topladı?” Yehosafat, “Burada Rab'bin
peygamberi yok mu? Onun aracılıgıyla Rab'be danısalım” dedi. Israil Kralı'nın adamlarından biri,
“Safat oglu Elisa burada. Ilyas'ın ellerine o su dokerdi” diye yanıtladı. Kral Yehosafat, “O, Rab'bin
ne dusundugunu bilir” dedi. Bunun uzerine Yehosafat, Israil ve Edom kralları birlikte Elisa'nın
yanına gittiler. Elisa Israil Kralı'na, “Ne diye bana geldin?” dedi, “Git, annenle babanın
peygamberlerine danıs.” Israil Kralı, “Olmaz! Demek Rab uçumuzu Moavlılar'ın eline teslim etmek
için bir araya toplamıs” diye karsılık verdi. Elisa soyle dedi: “Hizmetinde oldugum, Her Seye
Egemen, yasayan Rab'bin adıyla derim ki, Yahuda Kralı Yehosafat'a saygım olmasaydı, sana ne
bakardım, ne de ilgilenirdim. Simdi bana lir çalan bir adam getirin.” Getirilen adam lir çalarken,
Rab'bin gucu Elisa'nın uzerine indi. Elisa soyle dedi: “Rab diyor ki, ‘Bu vadinin basından sonuna
kadar hendekler kazın. Ne ruzgar goreceksiniz, ne yagmur. Oyleyken vadi suyla dolup tasacak.
Sizler, suruleriniz ve oteki hayvanlarınız doyasıya içeceksiniz. Rab için bunu yapmak kolaydır. O,
Moavlılar'ı da sizin elinize teslim edecek. Onların onemli surlu kentlerinin tumunu ele
geçireceksiniz. Meyve agaçlarının hepsini kesecek, su kaynaklarını kurutacak, verimli tarlalarına tas
dolduracaksınız.’ ” Ertesi sabah, sununun sunuldugu saatte, Edom yonunden akan sular her yeri
doldurdu.
Moavlılar kralların kendilerine saldırmak uzere yola çıktıklarını duydular. Genç, yaslı eli silah tutan
herkes bir araya toplanıp sınırda beklemeye basladı. Ertesi sabah erkenden kalktılar. Gunes
ısınlarının kızıllastırdıgı suyu kan sanarak, “Kan bu!” diye haykırdılar, “Krallar kendi aralarında
savasıp birbirlerini oldurmus olsalar gerek. Haydi, Moavlılar, yagmaya!”
Ama Moavlılar Israil ordugahına vardıklarında, Israilliler saldırıp onları puskurttu. Moavlılar
kaçmaya basladı. Israilliler peslerine dusup onları oldurduler. Kentlerini yıktılar. Her Israilli verimli

tarlalara tas attı. Butun tarlalar tasla doldu. Su kaynaklarını kuruttular, meyve agaçlarını kestiler.
Yalnız Kir-Hereset'in tasları yerinde kaldı. Sapancılar kenti kusatıp saldırıya geçti.

2. Tarihler 5:7-14 (Levili ezgiciler ve borazan çalan 120 kahin)
Kahinler Rab'bin Antlasma Sandıgı'nı tapınagın iç odasına, En Kutsal Yer'e tasıyıp Keruvlar'ın
kanatlarının altına yerlestirdiler. Keruvlar'ın kanatları sandıgın kondugu yerin ustune kadar
uzanıyor ve sandıgı da, sırıklarını da ortuyordu. Sırıklar oyle uzundu ki, uçları iç odanın onunden
gorunuyordu. Ancak dısarıdan gorunmuyordu. Bunlar hala oradadır. Sandıgın içinde Musa'nın
Horev Dagı'nda koydugu iki levhadan baska bir sey yoktu. Bunlar Mısır'dan çıkıslarında Rab'bin
Israilliler'le yaptıgı antlasmanın levhalarıydı.
Kahinler Kutsal Yer'den çıktılar. Orada bulunan kahinlerin hepsi, boluklerinin sırasını beklemeden,
kendilerini kutsamıslardı. Butun Levili ezgiciler –Asaf, Heman, Yedutun, ogullarıyla kardesleri–
zillerle, çenk ve lirlerle, ince keten kusanmıs olarak sunagın dogusunda yerlerini almıslardı.
Borazan çalan yuz yirmi kahin onlara eslik ediyordu. Borazan çalanlarla ezgiciler tek ses halinde
Rab'be sukredip ovguler sunmaya basladılar. Borazan, zil ve çalgıların esliginde seslerini
yukselterek Rab'bi soyle ovduler:

“Rab iyidir; Sevgisi sonsuza dek kalıcıdır.” O anda Rab'bin Tapınagı'nı bir bulut doldurdu. Bu
bulut yuzunden kahinler gorevlerini surduremediler. Cunku Rab Tanrı'nın gorkemi tapınagı
doldurmustu.

2.Tarihler 20:20-26 (Onlar ezgi okuyup övgüler sunmaya başladığında...)
Ertesi sabah erkenden kalkıp Tekoa kırlarına dogru yola çıktılar. Yola koyulduklarında Yehosafat
durup soyle dedi: “Beni dinleyin, ey Yahuda halkı ve Yerusalim'de oturanlar! Tanrınız Rab'be
guvenin, guvenlikte olursunuz. O'nun peygamberlerine guvenin, basarılı olursunuz.” Yehosafat
halka danıstıktan sonra Rab'be ezgi okumak, O'nun kutsallıgının gorkemini ovmek için adamlar
atadı. Bunlar ordunun onunde yuruyerek soyle diyorlardı:

“Rab'be sukredin, Cunku sevgisi sonsuza dek kalıcıdır!” Onlar ezgi okuyup ovguler sunmaya
basladıgında, Rab Yahuda'ya saldıran Ammonlular'a, Moavlılar'a ve Seir daglık bolgesinde
yasayanlara pusu kurmustu. Hepsi bozguna ugratıldı. Ammonlular'la Moavlılar, Seir daglık
bolgesinde yasayan halkı busbutun yok etmek için onlara saldırdılar. Seirliler'i yok ettikten sonra
da birbirlerini oldurmeye basladılar. Yahudalılar kırdaki gozcu kulesine varınca, o buyuk orduya
baktılar, ama sadece yere serilmis cesetler gorduler. Tek kisi kurtulmamıstı. Malları yagmalamaya
giden Yehosafat'la askerleri, olulerin arasında çok miktarda mal, giysi ve degerli esya buldular.
Tasıyabileceklerinden çok mal topladılar. Yagma edilecek o kadar çok mal vardı ki, toplama isi uç
gun surdu. Dorduncu gun Beraka Vadisi'nde toplanarak Rab'be ovguler sundular. Bu yuzden
oranın adı bugun de Beraka Vadisi olarak kaldı.

Efesliler 5:19-21
Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler soyleyin; yurekten Rab'be ezgiler, mezmurlar okuyun;
durmadan, her sey için Rabbimiz Isa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya sukredin; Mesih'e duydugunuz
saygıdan oturu birbirinize bagımlı olun.

Koleseliler 3:16
Mesih'in sozu butun zenginligiyle içinizde yasasın. Tam bir bilgelikle birbirinize ogretin, ogut
verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler soyleyerek yureklerinizde sukranla Tanrı'ya nagmeler
yukseltin.

Vahiy 5:5-14
Bunun uzerine ihtiyarlardan biri bana, “Aglama!” dedi. “Iste, Yahuda oymagından gelen Aslan,
Davut'un Koku galip geldi. Tomarı ve yedi muhrunu O açacak.” Tahtın, dort yaratıgın ve
ihtiyarların ortasında, bogazlanmıs gibi duran bir Kuzu gordum. Yedi boynuzu, yedi gozu vardı.
Bunlar Tanrı'nın butun dunyaya gonderilmis yedi ruhudur. Kuzu gelip tahtta oturanın sag elinden
tomarı aldı. Tomarı alınca, dort yaratıkla yirmi dort ihtiyar O'nun onunde yere kapandılar. Her
birinin elinde birer lir ve kutsalların duaları olan buhur dolu altın taslar vardı. Yeni bir ezgi
soyluyorlardı:

“Tomarı almaya, Muhurlerini açmaya layıksın! Cunku bogazlandın Ve kanınla her oymaktan, her
dilden, Her halktan, her ulustan Insanları Tanrı'ya satın aldın.
Onları Tanrımız'ın hizmetinde Bir krallık haline getirdin, kahinler yaptın.
Dunya uzerinde egemenlik surecekler.” Sonra tahtın, yaratıkların ve ihtiyarların çevresinde çok
sayıda melek gordum, seslerini isittim. Sayıları binlerce binler, on binlerce on binlerdi. Yuksek
sesle soyle diyorlardı:

“Bogazlanmıs Kuzu Gucu, zenginligi, bilgeligi, kudreti, Saygıyı, yuceligi, ovguyu Almaya layıktır.”
Ardından gokte, yeryuzunde, yer altında ve denizlerdeki butun yaratıkların, bunlardaki butun
varlıkların soyle dedigini isittim:

“Ovgu, saygı, yucelik ve guç sonsuzlara dek Tahtta oturanın ve Kuzu'nun olsun!” Dort yaratık,
“Amin” dediler. Ihtiyarlar da yere kapanıp tapındılar.

Vahiy 14:1-5 Kuzu ve 144.000 Kişi
Sonra Kuzu'nun Siyon Dagı'nda durdugunu gordum. O'nunla birlikte 144 000 kisi vardı.
Alınlarında kendisinin ve Babası'nın adları yazılıydı. Gokten, gurul gurul akan suların sesini, guçlu
gok gurlemesini andıran bir ses isittim. Isittigim ses, lir çalanların çıkardıgı sese benziyordu. Bu
144.000 kisi, tahtın onunde, dort yaratıgın ve ihtiyarların onunde yeni bir ezgi soyluyordu.
Yeryuzunden satın alınmıs olan bu kisilerden baska kimse o ezgiyi ogrenemedi. Kendilerini
kadınlarla lekelememis olanlar bunlardır. Pak kisilerdir. Kuzu nereye giderse ardısıra giderler.
Tanrı'ya ve Kuzu'ya ait olacakların ilk bolumu olmak uzere insanlar arasından satın alınmıslardır.
Agızlarından hiç yalan çıkmamıstır. Kusursuzdurlar.

Vahiy 15:1-8 Yedi Melek ve Yedi Bela
Gokte buyuk ve sasılası baska bir belirti gordum: Son yedi belayı tasıyan yedi melekti. Cunku
Tanrı'nın ofkesi bu belalarla son buluyordu. Atesle karısık camdan deniz gibi bir sey gordum.
Canavara, heykeline ve adını simgeleyen sayıya karsı zafer kazananlar, ellerinde Tanrı'nın verdigi
lirlerle cam denizin uzerinde durmuslardı. Tanrı kulu Musa'nın ve Kuzu'nun ezgisini soyluyorlardı:

“Her Seye Gucu Yeten Rab Tanrı, Senin islerin buyuk ve sasılası islerdir. Ey ulusların kralı, Senin
yolların dogru ve adildir. Ya Rab, senden kim korkmaz, Adını kim yuceltmez? Cunku kutsal olan
yalnız sensin. Butun uluslar gelip sana tapınacaklar. Cunku adil islerin açıkça goruldu.”
Bundan sonra gokteki tapınagın, yani Tanıklık Cadırı'nın açıldıgını gordum. Yedi belayı tasıyan
yedi melek temiz, parlak keten giysiler giymis, goguslerine altın kusaklar sarınmıs olarak
tapınaktan çıktı. Dort yaratıktan biri yedi melege, sonsuzluklar boyunca yasayan Tanrı'nın ofkesiyle
dolu yedi altın tas verdi. Tapınak Tanrı'nın yuceliginden ve gucunden oturu dumanla doldu. Yedi
melegin yedi belası sona erinceye dek kimse tapınaga giremedi.

