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Yeþaya, birinci bölüm

I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12)

A. Tanrý'nýn Yahuda'ya karþý davasý (1:1-31)
1. Yozlaþmýþ toplum (1:1-9)
2. Hiçbir þeye yaramayan tapýnýþlarý (1:10-15)
3. Tanrý'nýn buyruðu (1:16-20)
4. Kutsal ilkelere baðlýlýðýný yitiren Yerusalem (1:21-23)
5. Çektirilen cezanýn arýtýcýlýðý (1:24-31)
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Tanrý adýna konuþan Yeþaya, Yahudiler'e suçlarýný belirtti:

1. Onlarýn iyilikbilmezliði (1:2,3)

2. Sýkýdüzen bilmezliði (1:5)

3. Tüm ulusun yozlaþmasý ve yoldan sapmasý (1:4,6,21,22)

4. Belirgin suç iþlemelerine karþýn günahtan dönecek yerde din törelerine sarýlmalarý (1:13-17)

5. Önderlerin adaleti býrakmalarý (1:23)

1:1 Uzziya, Yotam, Ahaz ve Hizkiya'nýn günlerinde: Yeþaya, bu krallarýn döneminde peygamberlik

görevini almýþtý. Asur kralý Sanherib'in Yerusalem'e saldýrmasýna dek (Ý.Ö. 705) Yeþaya

peygamberliði sürdürdü.  Hangi yýllar arasýnda peygamberlik ettiði konusunda dört ayrý görüþ

vardýr:

1. Uzziya'nýn son yýllarýnda (Ý.Ö. 760) peygamberlik görevini yüklendiyse ve Sanherib'in

saldýrýsýna dek sürdürdüyse, yaklaþýk elli altý yýl peygamberlik etmiþtir.

2. Görevini Uzziya'nýn son yýlýnda (Ý.Ö. 759) baþlayarak Hizkiya'nýn on dördüncü yýlýna dek

sürdürdüyse (38:5), yaklaþýk kýrk yedi yýl peygamberlik etmiþtir.

3. Peygamberliðe Uzziya'nýn ölümünden dört yýl önce (Ý.Ö. 762) baþlayarak Hizkiya'nýn son yýlýna

dek (Ý.Ö. 698) devam ettiyse, görevini yaklaþýk altmýþ dört yýl sürdürmüþtür.

4. Bazýlarý Yeþaya'nýn Manasse tarafýndan testereyle biçilerek öldürüldüðü kanasýndadýr.  Bu

düþünceye göre Yeþaya altmýþ dört yýldan uzun süre peygamberlik etmiþtir.

Yeþaya'nýn peygamberlik ettiði dört kralýn egemenlik döneminin özeti:

1. Uzziya ([Uzziya'nýn ikinci adý «Azarya»dýr] 2. Krallar 15:1-6; 2. Tarihler 26:1-33)

a. Kral olduðunda on altý yaþýndaydý, elli iki yýl krallýk etti.

b. Tanrý gözünde uzun yýllar doðru olaný yaptý.

c. Ne var ki, tapýnakta buhur yakmaya kalkýnca Tanrý onu cüzam (lepra) hastalýðýyla vurdu.

Bundan sonra oðlu Yotam onunla birlikte hüküm sürdü.

ç. Uzziya Ý.Ö. 758 yýlýnda öldü.

2. Yotam (2. Krallar 15:7,32-36; 2. Tarihler 27:1-8)

a. Kendisi doðru olaný yapýyordu, ama halký Tanrý´ya karþý iðrençlik sürdürüyordu (2. Tarihler

27:2).

b. Tapýnaða girmedi.

3. Ahaz (2. Krallar 16:1-20; 2. Tarihler 28:1-27)

a. Yalancý tanrýlara tapýnýrdý.

b. Suriye, Edom, Filistin ve Ýsrail'in saldýrýlarýna uðradý.

c. Asur kralý, Tilgat-pileser ile antlaþma yaptý.

4. Hizkiya (2. Krallar 18:1--20:21; 2. Tarihler 29:1--32:33)

a. Yahuda'nýn en iyi krallarýndandý.

b. On dördüncü yýlýnda Asur kralý Sanherib ona saldýrdýðýnda Hizkiya Tanrý'ya sýðýndý.  Bu

güveni nedeniyle tanrýsal mucizeyle Asurlular'ýn elinden kurtarýldý.

Amots: Amots, peygamber Amos deðildir.
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Yeþaya: Peygamberin adý, «Rabbin kurtuluþu» anlamýna gelir.  Bu ad ona çok uygundu, çünkü

Ýsa Mesih'in saðladýðý kurtuluþu Eski Antlaþma'da Yeþaya kadar kesin ve belirgin biçimde

açýklayan baþka bir yazar yoktu.

Yeþaya'nýn Yahuda ve Yerusalem hakkýnda gördüðü rüyet: Yeþaya'nýn illettiði tüm bilginin

kaynaðý Tanrý'dýr (Sayýlar 12:6).  Peygamberliklerinin en çoðu Yahuda (güney krallýðý) ve

Yerusalem'le (1:8,21; 3:16-26; 4:3-6; 29:1-8; 31:4-9; v.s.) ilgilidir. Ýsrail'le (kuzey krallýðýyla) ilgili

konulara daha az deðinirdi.  Baþka uluslar, Yahuda'yla iliþkileri oranýnda  peygamberliklerde yer

aldý.

1:2 Ey gökler, dinleyin: Yeþaya'nýn peygamberliði Tanrýsý´ný býrakan Yahuda'ya doðrultuldu.

Peygamber, gökleri ve yeri Tanrý bildirisini dinlemeye çaðýrdý.  Yahuda dinlemeyecek olsa bile,

Tanrý yetkisine uyan kurulu düzen Yahuda'ya karþý tanýk etmeliydi (Tesniye 4:26; 30:19; 31:28;

Mezmur 50:3,4; Yeremya 2:12; 6:19; 22:29; Hezekiel 36:4).  Týpký baþka bir kesimde dendiði gibi,

«Ey daðlar ve yerin sarsýlmaz temelleri, Rabbin davasýný dinleyin, çünkü Rabbin kendi kavmý ile

davasý var ve Ýsrail'le çekiþecek» (Mika 6:2).  «Ey gökler, kulak verin, ve söyleyeceðim.  Aðzýmýn

sözlerini dünya iþitsin» (Tesniye 32:1).

oðullar besledim ve büyüttüm ve Bana asi oldular: (5:1,2).  Musa'dan Vaftizci Yahya'ya dek,

Tanrý'nýn çaðýrdýðý tüm peygamberler, çekinmeden ve yýlmadan insanlarýn günahlý olduðunu,

günahtan dönme gereðini duyurdular.  Çünkü Tanrý'yla barýþmanýn temel koþulu günahtan

dönmektir.  Yeni Antlaþma'da da Mesih baðlýlarý bu temel ilkeye uyarak öðrettiler.  Ýnsanlarý

günahýn karþýlýðýný Ödeyen'in aracýlýðýyla yaþam yeniliðine davet ediyorlardý.  Bugün de insanlara

günahlý olduklarý bildirilmeli.  Bir Mesih inanlýsý bunu yapmadan görevini yerine getirmez.

Bana asi oldular: Ýsrail bir yandan Tanrý halkýydý, öte yandan da O'na baþkaldýrýyordu.  Ta

baþlangýçta Musa'nýn tanýklýðý da buydu: «O'na karþý fesat ettiler.  O'nun oðullarý deðillerdir, onlarýn

ayýbýdýr.  Aksi ve eðri bir nesildir.  Ey akýlsýz ve hikmetsiz kavim, Rabbe bunu mu ödüyorsunuz?

Sana sahip olan baban o deðil mi?  Seni yarattý ve seni pekiþtirdi» (Tesniye 32:5,6).  Söz

dinlemezliklerine karþýn Tanrý'nýn Yahudalýlar'ý o ana dek kendi çocuklarý olarak kabul etmesi bir

kayraydý.  Ayrýca 1:3'te Tanrý onlara «toplumum» dedi.  Yeni Antlaþma'daki açýklamaysa, buna

koþuttur: «Tanrý öz halkýndan yüz mü çevirdi?  Hiçbir zaman!» (Romalýlar 11:1).

1:3 öküz kendi sahibini ... bilir: Öküz de, eþek de aptal hayvan olarak bilinir.  Buna karþýn onlar

Ýsrail'in Kutsalý'ný küçümseyen toplumdan daha bilgelidir.  Yaradan'a gönül borcu duymayanlar,

hayvanlardan ders almaya  çaðrýlýr.  Yerin hayvanlarýyla kuþlar (Eyup 35:10-11), karýnca

(Süleyman'ýn Meselleri 6:6,7), leylek, kumru, kýrlangýç ve turna (Yeremya 8:7), vb. onlara örnek

gösterilmiþtir.

Ýsrail [sahibini] tanýmýyor: Tanrý'ya karþý iyilikbilmez tutum!  Bu tutum, kiþinin onu doyuran elden

nefret edip onu kesmesine benzer (5:12; Yeremya 9:3,6).

kavmim: Ýsrail, neden Tanrý'nýn toplumu olarak bilinyordu?

1. Tanrý'nýn onlarý seçtiðinden (Tekvin 15:13)

2. Tanrý'nýn onlarla antlaþma yaptýðýndan (Çýkýþ 19:5-8; 24:3-8)

3. Tanrý'nýn onlara gösterdiði baðýþlayýcýlýk ve kayradan (Çýkýþ 33:12-17)
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1:4 Ey suçlu millet: Kendi kendilerine acýmayanlara peygamber acýdý.  Kutsal bir ulus olmaya

çaðrýlan Ýsrail (Çýkýþ 19:6; Levililer 20:26), Tanrý'yý izleyecek yerde, insanlarýn yaptýklarýna özendi

(Çýkýþ 23:2).

«Haksýzlýðý yüklenmiþ», «kötülük iþleyenlerin soyu», «baþtan çýkmýþ çocuklar", «Rabbi
býraktýlar», «Ýsrail'in Kutsalý'ný aþaðý gördüler», «yabancýlaþtýlar», «gerilediler»: Yahudalýlar

Tanrý'yý öfkelendiren kötülükleri yapmaktan çekinmediler (Ýbraniler 3:7-19).

kötülük iþleyenlerin zürriyeti: (57:3,4; Mezmur 58:3; Matta 3:7)

Rabbi býraktýlar: Tanrý onlara sýk sýk göründü, aralarýnda tapýnaðýný kurdu, onlara baba oldu.

Buna karþýn Ýsrail, Tanrý'yý tanýmayan uluslarýn özelliklerini benimsedi.  Suçlarý özürsüzdü.  Tüm

ayrýcalýklarýna karþýn (Romalýlar 3:1,2) ruhsal bilgisizliði yeðlediler, canlarýnýn dinçliðine önem

vermediler.

Mesih inanlýlarýnýn ortamý bunun gibidir.  Tanrýsal Söz beden kuþandý, insanlar arasýnda yaþadý,

çarmýha gerildi, günahlara karþý saðlayýþta bulundu, Kutsal Ruhu'nu gönderdi.  Bütün bunlara

karþýn pek çok Mesih inanlýsý yersel bir yaþam yolunda bulunmaktadýr (Koloseliler 3:1).  «Ýnsan

tüm dünyayý kazanýp da kendi canýný kaybederse, ne kazancý olur?» der Tanrý Sözü (Markos 8:36;

Efesliler 4:17-24).

Ýsrail'in Kutsalý: Eski Antlaþma yazarlarý arasýnda Tanrý'nýn bu adýný en çok kullanan Yeþaya'dýr

(5:19,24; 10:17,20; 12:6; 17:7; 29:19,23; 30:11,12,15; 31:1; 37:23; 41:14,16,20; 43:3,14; 45:11; 49:7;

54:5; 55:5; 60:9,14).  Bu ad Mezmurlar'da üç kez (71:22; 78:41; 89:18), 2. Krallar'da bir kez

(19:22, ama bu da Yeþaya'nýn kalemiyle!), Yeremya'da iki kez (50:29; 51:5) ve Hezekiel'de bir kez

(39:7) geçer.

hor gördüler: «Hor gördüler» olarak çevrilen Ýbranice sözü, nâ'ats «aþaðý görmek, -den  nefret

etmek, lanete neden olmak» anlamýna gelir.

yabancýlaþtýlar, gerilediler:  Ýbranice sözü zûwr bu ayette «yabancýlaþtýlar ve gerilediler» olarak

çevrilir.  Zûwr «(özellikle konaklamak için) yana dönmek», dolayýsýyla «yabancý olmak», «zina

etmek» anlamýndadýr.  Bilindiði gibi Kutsal Yazý'da simgesel açýdan «zina etmek» yalancý ilahlara

tapýnarak Tanrý'dan dönmek demektir.  Zûwr sözcüðü Yahudalýlar'ýn yaptýðýný açýða vurur.

Tanrý'dan saparak O'nun kutsallýðýna yabancý gelen iliþkilerde bulunuyorlardý.

Þeytan «Aðaçtan yediðin gün Tanrý gibi olacaksýn,» diyerek Havva'yý daha yararlý bir düzeye

yükseleceðine inandýrdý  (Yuhanna 8:44).  Havva'nýn bu yalana kanmasý, ilk insanlarýn ve tüm

insanlarýn günaha düþmeleriyle sonuçlandý.  Bunun gibi, Yahudalýlar Ýsrail'in Kutsalý Rabbi

küçümsemekle Tanrý'nýn yüceliðinden yoksun kaldýlar (Romalýlar 3:23).  Düþüþ þöyle sýralanabilir:

1. Ýyilik bilmezlik

2. Tanrý'ya karþý isteksizlik

3. Tanrý'ya karþý düþmanlýk

4. Tanrý'ya açýk baþ kaldýrýcýlýk
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Tanrý'ya gönül borcunu tanýmamak çok zararlý, sonuçlarý da çok aðýrdýr (Kral Saul'un yaþam

öyküsünü izleyin [1. Samuel 9-31]).  Tanrý'ya gönül borcunu bilen kiþi her durumda Tanrý'yý över

(1. Selanikliler 5:18).

1:5 Niçin sapýklýðý artýrarak yine vurulmak istiyorsunuz?: Günaha sýkýdüzen gerekir.  Yahuda

kötülüklerini sürdürecekse, cezasýný da bilmeliydi (Romalýlar 2:5; Galatyalýlar 6:7,8).  Kral Ahaz

sýkýntý döneminde bile Rabbe karþý düþmanlýðýný artýrdý.  Bunun gibi (2. Tarihler 28:22) onun halký

Yahuda da Tanrý'nýn sýkýdüzenine karþýn düzelmedi (9:13; Yeremya 2:30; 5:3).  Belirli durumlarda

Tanrý, onlarýn günahtan dönmeyeceðini bildiðinden, sert yüreklileri sýkýdüzene sokmayý býrakýr

(Tekvin 6:3).  Örneðin, kimi zaman bir baba, çocuðunun eðitilmez duruma geldiðini gördüðünde

onu kendine haline býrakýr (Yeremya 6:8-30; Hezekiel 18:31; 24:13).

baþ büsbütün hasta, yürek büsbütün baygýn: Baþ, anlayýþ saðlýðýný, yürekse, ahlak saðlýðýný

betimler.

1:6 kendisinde saðlýk yok: (Mezmur 32:3,4; 38:5) 

yaðla yumuþatýlmamýþlardýr:  (Yeremya 8:22)

1:7 çöl olmuþ: Söz ya da tümcelerin art arda yinelenmesi Eski Antlaþma yazarlarýnýn ve özellikle

Yeþaya'nýn sýk sýk kullandýðý bir yazý biçimidir.  Þimdiki çaðýn yazarlarý eþ anlamlý sözler ararken

önceki yazarlar ayný sözleri yinelemede bir sakýnca bulmazlardý (2:11+17, 10+19+20 ayetleriyle

ilgili nota bakýn; Çýkýþ 15;1,21; Mezmur 107:8,15,21,31,v.s.).

Memleket çöl olmuþ, sehirleri ateþle yanmýþ: Sanki Yahudalýlar'ýn bu olaylardan haberi yokmuþ

gibi peygamber onlara bildirmeliydi.  Büyük olasýlýkla bu vaaz Kral Ahaz'ýn günlerinde verildi,

çünkü bu sürede Suriye, Ýsrail, Edom ve Filistin krallarý Yahuda'ya saldýrmýþlardý.  Yardýmýna

güvendiði Asur kralý da Ahaz'ý sýkýþtýrmýþtý (2. Tarihler 28:5,16-20).

topraðýnýz ise, onu yabancýlar yiyor ve çöl olmuþ sanki yabancýlar onu alt üst etmiþ:
(Tesniye 28:47-52; Hakimler 6:4)

çevresi sarýlmýþ bir þehir gibi: (Yeremya 4:16)

1:9 ordularýn Rabbi: «Ordular»la «geriye kalanlar» (kalýntý) arasýndaki büyük karþýtlýk göze çarpar.

Yahuda Tanrý'ya baðlý kalsaydý kalýntý deðil, «ordu» olabilirdi.  Kalabalýk bir topluluk olmamasýna

karþýn bu küçücük kalýntý, yine de tüm ulusun saðlýða kavuþmasýna neden olabilir (örneðin,

Hakimler 7:1-7[-23]).

Rab bize çok küçük bir bakiye býrakmamýþ olsaydý: Tanrý övülsün!  Ýðrençliðin genelleþtiði

ortamdan lekesiz, küçücük bir topluluðu korudu ve kurtardý (Yeremya'nýn Mersiyesi 3:22;

Romalýlar 9:29).  Adý «YAHVE'nin kurtuluþu» anlamýný taþýyan Yeþaya Tanrý'nýn saðladýðý bu

kurtuluþu bildirdi.
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Sodom gibi olurduk, Gomorra'ya benzerdik: Günahý hafife alanlar en derin bataklýða battý.

Günahýn aðýrlýðýný ve cezasýný gören Yeþaya, Yahudayý Sodom ve Gomorra'ya benzetti, onlarla

bir tuttu (3:9; Tekvin 18:20,21; 19:24,25; Hezekiel 16:44-57).

1:10 Ey Sodom hakimleri, ey Gomorra kavmi:  Tanrý Yahudalýlar'ý Sodom'la Gomorra gibi

yargýlasaydý, haklýydý.  Çünkü onlar kendilerini Sodom ve Gomorra düþüklüðüne alçalttýlar (Tevin

13:13; Hezekiel 16:46,47).  Doðruluktan yoksun bu halk ne yapmalýydý?  «Rabbin sözünü

dinlemeli, Tanrýmýz'ýn yasasýna kulak vermeliydi» (66:5).  Suçlarý ruhsal duymazlýkla sonuçlandý.

Kutsal Söz'ü dinlemez ve ona uymaz oldular.  Çýkar yol, onlarýn Tanrý Sözü'nü canla baþla

dinleyip yürekten kutsallýða uymalarýydý.

Ey Sodom hakimleri: Yeþaya'nýn bildirisi yaþamýna mal oldu.  Yahuda önderlerinin onlarý

suçlayan Yeþaya'yý yýllar sonra idamla yargýladýklarý sanýlýr.

1:11-15 Kurbanlarýnýz çok olmuþ, Bana ne: Tanrý'nýn düþmanlarý da dinsel görevlerine düþkündüler.

Uyguladýklarý kurallarla suçlandýlar (Luka 18:9-14).  Ýsrailliler'in yalancý ilahlara kurban kestikleri

bilinir ama bu ayetlerde bu suçtan söz edilmez.  Dinlerinin tüm kurallarýna harfi harfine baðlýlýk

gösteriyorlardý, ama en önemli gereði savsaklýyorlardý.  Çünkü günahtan arýtýlmaya önem

vermeyerek Tanrý'ya yaklaþýyorlardý.  Tanrý'ya «bol» kurban sunuyorlardý.  Sunduklarý sakat, hasta

hayvanlar deðil, «besili, yaðlý» olanlardý.  Yerlerine baþkasýný göndermiyorlar, kendileri kurban

getiriyorlar.  Yalancý tanrýlarýn yüksek yerlerinde deðil, tapýnakta da onu sunuyorlardý.  Yeni ay baþý

ve Sabat gibi tüm bayramlarý tutuyor, çok da dua ediyorlardý.  Tanrý onlardan baþka ne isteyebilirdi

ki?  Yürek  temizliði ister!  Yürek temizliði yaþamlarýnýn her ayrýntýsýnda görünmedikçe tüm dinsel

uðraþlarý Tanrý'nýn yüzüne tokat atma gibiydi (66:3; 1. Samuel 15:22,23a; Mezmur 50:8-9,13-

14,23; 51:16,17; Süleyman'ýn Meselleri 15:8; 21:27; Yeremya 6:20; 7:21-24; Amos 5:21-24; Mika

6:7,8).  Evlerde kapý baca olmasa, gelen geçen orada söylenenlere, yapýlanlara tanýk olsa, o

utanç düþünülmeli!  Ýþte, Yeþaya'nýn eleþtirileri buna benzer.  O, Yahuda´nýn dinsel törelerinin iç

yüzünü ortaya çýkardý.

1:11 koçlar: Koç, günah sunusu olarak kurban edilebilen tek hayvandý (Levililer 5:16,18).  Ýsrail'in tüm

dinsel bayramlarýnda koçlarýn kurban edilmesi gerekti:

1. Passah Bayramý'nda (Sayýlar 28:16,17 [Passah Bayramý Yeni Antlaþma'da Pentekost olarak

geçer.])

2. Haftalar Bayramý'nda (Sayýlar 28:26,27)

3. Çardak Kurma Bayramý'nda (Sayýlar 29:13,17,20,23,26,29,32,36)

4. Borular Çalma Günü'nde (Sayýlar 29:1,2)

5. Büyük Kurtulmalýk (Büyük Kefaret) Günü (Sayýlar 29:7,8)

yað: Tüm yað Tanrý'nýndý (Levililer 3:16).  Sunakta yakýlmalýydý (Levililer 1:8.12; 3:3-5,10).

besili hayvanlar: Besili hayvanlar, kurban edilmeden önce özel yerde korunmalýydý, temiz

sayýlmayan hiçbir þeyle beslenmemeliydi.   Ýlk Passah Bayramý kurbanlarý dört gün bu koþullara

göre beslendi (Çýkýþ 12:3,6).

koçlar, boðalar, kuzular, ergeçler: Bunlar, Kutsal Yasa'nýn buyurduðu kurbanlýk hayvanlardý.

Belirtilen hayvanlar dýþýnda hiçbir hayvan kurban edilmezdi.  Bu kapsamda þimdiki çaðda Tanrý'ca
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saðlanan tek Kurban'ý, yani Ýsa Mesih'i geri çeviren kiþiye baþka bir kurban kalmaz (Yuhanna

1:29, 36; Ýbraniler 10:26,27).

1:12 elinizden bunu kim istedi de avlularýma ayak basýyorsunuz: Tanrý, Ýsrailliler'in kendi önünde

çýkmalarýný emretti (Çýkýþ 23:17; 34:23).  Ne var ki, günahta aðnayanlarýn (yuvarlananlarýn) Tanrý

önüne çýkmalarý kabul edilmez.  Ýsrailliler hak tutumla Tanrý'ya yaklaþmýyorlardý.  Bu nedenle

O'nun kutsallýðýný ve O'nun kutsal yerini ayak altýna almýþ oluyorlardý.  Günahlarýndan dönmeyen

pek çok kiþinin dinsel kurallarý ve gelenekleri tutmaya ilgi göstermeleri çarpýcý bir çeliþkidir.  Dinsel

görevlerini uygularlarsa, sanki Tanrý günahlarýna göz yumacak!  Bu tutum Tanrý'yla pazarlýða ya

da O'nu rüþvetle yatýþtýrmaya eþittir.  Sevap olsun diye nice cami, tapýnak, okul, su kanalý, vb.

yapýlýr.  Oysa Tanrý'nýn bu tür yüzeysel eylemleri aramadýðýný, tam tersine, yüreði araþtýrdýðýný

anlamak gerekir.

1:13 boþ: Tanrý'nýn buyruðu, «Artýk  sunularý getirmeyin» deðildi.  Bu, Ýsa Mesih'in geliþinde

gerçekleþecekti.  Ýsa Mesih Yasa'yý tamamlayýncaya dek Yasa kaldýrýlmayacaktý (Matta 5:17,18).

Tanrý Yeþaya aracýlýðýyla «Artýk boþ sunularý getirmeyin» diye buyurdu.  Boþ dinsel törelerin sürekli

yinelenmesi, yüreði katýlaþtýrýr, ruhsal algýlamayý körleþtirir, suça suç katar.

Kiþi, açýk günah iþlediðinde ruhsal toplantýlara katýlmaktan geri durur.  Yine de, bazý týnmazlar,

iðrençliklerini býrakmadan hem dinsel toplantýlara katýlýr hem de törelerini sürdürürler.  Adem'in

ilk oðlu Kain, bu tür dinsellerin baþ örneðidir (Tekvin 4).

Bu sýradan, gizlilikte iþlenen günahtan vazgeçmeyenler, yine de kimsenin dikkatini çekmeden

ruhsal toplantýlara katýlýr.  Bu günahlarýn sadece birkaçý þöyle sýralanabilir:

1. Baðýþlamamak

2. Yürek tutkularý, örneðin, büyüklenme, bencillik, kötü düþünceler, vb.

3. Dünyanýn tutkularý, örneðin, güzellik, zenginlik ya da þöhret düþkünlüðü, maddecilik, sýradan

bilgiyi Tanrý Sözü'nden önemli saymak, vb.

4. Zaman zaman denemelere düþmek ya da bir günaha yer vermek ve bunu özürlü bulmak:

Bazýlarý Mesih inanlýsýnýn bilinçli olarak denemeye kapýlmasýný normal karþýlar.  Alýþkanlýk

halinde olmadýkça bunda zarar görmez (Mezmur 24:3,4).  Bu tür düþünce Tanrý Sözü'nde

destek bulmaz.  Davut'un günahý alýþkanlýk günahý deðildi.  Ne var ki, bir gün korkunç bir günah

iþledi (2. Samuel 11:1-27).  Bilindiði gibi bunu itiraf etti.  Buna karþýn, günahýnýn zararýný, yýkýmýný

yaþam boyu çekti (2. Samuel 12:14; 13:1-39; 15:1-17; 18:5,9-14; 19:1).  Günahýn zararý kesindir.

takdime: Bu ayette söz edilen sunu, ekmek sunusuydu (Levililer 2:1-11; Sayýlar 28:12-31).  Yaðla

yoðrulmuþ, ince undan yapýlmýþ sunu genellikle günnükle sunulurdu.  Onun için, Tanrý Bana «boþ

sunu getirmeyin» sözünün hemen ardýndan, «buhur Bana iðrenç þeydir» dedi, çünkü ekmek

sunusu buhuru da içerirdi.

buhur: Buhur Mesih inanlýlarýnýn dualarýný simgeler (Mezmur 141:2).

1:14 [yeni] ay baþýlarý: (Sayýlar 28:11)
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belli bayramlarýnýz: (Yeremya'nýn Mersiyesi 2:6)

1. Sabat Günü (Levililer 23:2-3)

2. Passah Bayramý (Levililer 23:4-8)

3. Ýlk Ürünü Sallama Bayramý (Levililer 23:9-14)

4. Yeni Ekmek Bayramý (Levililer 23:15-21)

5. Kurtulmalýk Bayramý (Levililer 23:26-32)

6. Çardak Kurma Bayramý (Levililer 23:33-36)

onlarý taþýmaktan yoruldum: (43:24)

1:15 dinlemeyeceðim: Günahlarý nedeniyle kiþinin yüreði ezilmezse, ellerinin iþi doðru sayýlýr mý?

Onun dualarý iþitilir mi (Mezmur 66:18; Süleyman'ýn Meselleri 1:28; 15:29; Yeremya 14:12; Mika

3:4)?  Tanrý, kurbanlarýnýza doydum, toplantýlarýnýza dayanamýyorum, bayramlarýnýzdan

iðreniyorum dedi.  Günahtan arýtýlmamýþ kiþinin dinsel uðraþlarý Tanrý'yý bezdirir.  Sevap

kazanacaðým düþüncesiyle dinsel iþ yapan kiþi baþýna yargýyý çaðýrýr.

elleriniz kanla dolu: (59:3; 2. Tarihler 24:21; Mika 3:10,11; 1. Timoteus 2:8)

1:16 yýkanýn: Töresel yýkanmalar, birçok din baðlýsý arasýnda günahtan temizlenmeyi betimler(di)

(Matta 27:24).  Dinsel yýkanmalar, günahtan arýtýlmanýn yalnýz simgesiydi (Markos 7:1-4,6,7).

Yürek günahtan arýtýlmamýþsa, suyla yýkanmanýn hiçbir önemi kalmaz.  Dinsel töreler (bir tapýnma

yöntemi olarak kullanýldýðýnda) tüm anlamýný yitirir.  Yüreði günahtan arýtýlmadýkça yýkanmalara

dayanan kiþi kendini aldatýr.  Bu zararlý tutumu durdurmak için Tanrý bir yandan «yýkanýn» dedi,

öte yandan da yürek temizliðini vurgulayarak «temizlenin» buyruðunu da ekledi.

yýkanýn, temizlenin: Yaþamý bir sürü iyilikle dolu birçok kiþi, bunlara karþýn Tanrý tarafýndan

arýtýlmadýðý için Tanrý'yý suçlayabilir.  «Siz, Rabbin yolu doðru deðil, diyorsunuz.  Ey Ýsrail evi,

þimdi dinleyin: Benim yolum mu doðru deðil?  Doðru olmayan sizin yollarýnýz deðil mi?» (Hezekiel

18:25).  Bunun gibi Davut da kendisinin suçlu, Tanrý'nýnsa yargýda haklý olduðunu belirtti (Mezmur

51:4).

Gerçekte, Tanrý günahlý kiþiye acýdý, onu kendisiyle davaya oturmaya çaðýrdý.  O, günahlýnýn

Kendisiyle barýþma koþullarýný belirtti (Hezekiel 18:21-24; 33:18,19).

1:16-20 gözümün önünden iþlerinizin kötülüðünü atýn:  Tanrý'yla barýþmak isteyende hiçbir günah

lekesi kalmamalý.  Bunun gibi, günaha ne özlem olmalý, ne de onu övme eðilimi. Günahtan arýtýlýn!

«Tanrý'ya yaklaþýn, O da size yaklaþacak. Ey günahlýlar, ellerinizi günahtan temizleyin.  Ey

kararsýzlar, yüreklerinizi paklayýn» (Yakup 4:8; Yeremya 4:14).

Kiþi bu paklýðý kendiliðinden oluþturabilir mi?  Kesinlikle hayýr!  Bu nedenle Tanrý «Gelin» diye

çaðýrýyor.  «Suçlarýnýz kýrmýz gibi olsa da kar gibi beyaz olur; kýrmýz böceði gibi kýzýl olsa da yapaðý

gibi olur.»  Kiþiyi tüm günahlýlýktan ancak Tanrý arýtabilir (Mezmur 51:7; Titus 3:4-6).
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Günahtan dönmenin ilk adýmý, düþünceden günahý kovmaktýr.   Ýkinci adýmý, yaþamý kutsallýkla

uyuma getirmesi gerekir: «Önünden iþlerinizin kötülüðünü atýn.  Kötülükten vazgeçin» (1:16).

Günaha hiç acýmaksýzýn ona son verilmeli.

Günah alýþkanlýðý geçmiþte tüm yaþamý yönetimi altýnda bulunduruyordu.  Giden alýþkanlýklarýn

boþ kalan yerini ne alacak?  Bu kez, iyilik eðitimine geçilecektir.  Günahtan dönmenin üçüncü

adýmý, «iyilik etmeyi öðren»mektir (1:17; Mezmur 34:14; Amos 5:15; Romalýlar 12:9; 1. Petrus

3:11).  Ýyilik yapmayý öðrenmenin koþullarý var: Daha önce alýþýlmýþ kötülükleri býrakmak, yeni

yaþamla uyumlu tanrýsal özelliklerini benimsemek, Tanrý'ca önemli sayýlan eylemlere sarýlmak

(Luka 11:24-26).

1:17 iyilik etmeyi öðrenin: Tanrý'ca iyi sayýlan iþleri yapmak, günahlý doðanýn ürünü deðildir.  Bunlar,

yeni doðuþta Mesih inanlýsýna saðlanan tanrýsal doðanýn üründür.  Tanrýsal doða inanlýda nasýl

geliþir?  Ýlkin kutsal yaþama özeniþle, bunu saðlayan Kutsal Söz'ü her gün okumakla, Kutsal

Söz'ün verdiði ýþýkla dua yaþamýný benimsemekle, yaþamýn her iliþkisinde Kutsal Ruh'un

yönetimini istemekle, Mesih inanlýlarýyla paydaþlýðý sürdürerek Mesih paydaþlýðýný

deðerlendirmekle, Mesih için tanýklýk etmekle, Mesih'in ikinci geliþini özlemekle geliþir.  Bu arada

inanlýnýn sürekli bir savaþta bulunuduðu unutulmamalý (Efesliler 6:10-17).  Ýman yaþamýndaki

baþarý, ilkin Tanrý ilkelerini benimseyerek onlara boyun eðmektir.  Onun için Petrus, «Rabbimiz

ve Kurtarýcýmýz Ýsa Mesih'in kayrasýnda ve bilgisinde geliþin» der (2. Petrus 3:18).

adaleti arayýn:  (Yeremya 22:3,16; Mika 6:8; Zekarya 7:9; 8:16)

ezilmiþ, öksüz, dul: (9:17'ye bakýn.)

1:18 davamýzý görelim: Ýnsan öcü, günahlýyý günahýyla birlikte yok etmektir.  Buna karþý, Tanrý

günahtan iðrenir, onu yargýlar, ama dileyen günahlýyý kurtarýr (43:26; Mika 6:2).

kýrmýz, kýzýl: Bu sözler Yahudalýlar'ýn ellerinin kanla lekeli olduðunu gösterir (2. Tarihler 24:21).

suçlarýnýz kýrmýz gibi olsa da: Ýnsan doðasý iki yönden günahla boyanmýþtýr.

1. Ademoðlu olduðundan atasýnýn günahýyla lekelidir (Romalýlar 5:12).

2. Ýnsanýn yaþamda iþlediði günahlar, varlýðýn her lifini çýkmaz bir boyaya daldýrmýþtýr.  Bu silinmez

boyaya daldýrýlmak anlýk bir olgu deðildir.  O çirkin boyada yaþam boyunca kalmaktýr.  Bu köklü

leke hiçbir temizleyici maddeyle giderilemez.  Ama Tanrý insana acýdý!  Kendisi giderdi (Titus

3:5,6).  O´na yücelikler olsun!

kar gibi beyaz: (Mezmur 51:7; Esinleme 7:14)

1:19 Eðer: Suçlunun Tanrý'yla barýþma çaðrýsýný deðerlendirmesi, kolayca anlaþýlan bir konu deðildir.

«Eðer» bu yüce konuyu anlayarak suçlu Tanrý'yla barýþýrsa,

1. Günahýn lekesi tümüyle yok olur.

2. Tanrýsal iyilikler o yaþamý doldurur.

3. Günah suçu ondan aranmaz (Romalýlar 8:1).

Ýþte buna kayra denir!
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Bu tanrýsal armaðanýn ardýndan «eðer» kiþi armaðaný kabul etmez ve söz dinlemezliðe dönerse,

baþka kurtuluþ bulunmaz.  Tanrý'nýn hakça yargýsýna direnenin sonu acý olur.  Tanrý adaletinin

öfkesi acýmasýzca onun üzerine düþer (1:20).  Tanrý Sözü'nden iki aðýzlý keskin kýlýç diye konu

edilir: «Tanrý'nýn Sözü diridir, etkindir.  Ýki aðýzlý her kýlýçtan daha keskindir.  Can ile ruhun ayrýldýðý

yere dek -- eklemlere, iliklere dek -- delip böler, yüreðin düþüncelerini, tasarýlarýný eleþtirir»

(Ýbraniler 4:12).  Bu Söz'ü iþiten herkes O'nun yargýsý altýndadýr.

«Rabbi bulunabilirken arayýn.  Yakýnken O'nu çaðýrýn.  Kötü kiþi kendi yolunu ve fesatçý kendi

düþüncelerini býraksýn ve Rabbe dönsün.  Ona merhamet eder.  Tanrýmýz'a dönsün çünkü bol bol

baðýþlar» (Yeþaya 55:6).  «Ýþte kabul edilen zaman þimdidir.  Ýþte kurtuluþ günü bugündür»

(2. Korintliler 6:2).

1:20 Rabbin aðzý söyledi: (Sayýlar 23:19; Titus 1:2)

1:21 Sadýk þehir ... hakla dolu idi, onda adalet yer tutmuþtu:  Geçmiþte Yerusalem'in durumu

buydu.  O dönemde ezilmiþlere adalet gösterilirdi, öksüzün hakký korunurdu, dul kadýnýn davasýna

bakýlýrdý (1:17).  «Orada hüküm için tahtlar, Davut evinin tahtlarý, kurulmuþtur» (Mezmur 122:5).

Adalet arada bir uðrayan bir konuk deðildi.  Yerusalem'in yerlisiydi, önde gelen yöneticisiydi, hatta

önderlerinin birisiydi.

genel kadýn oldu: (Yeremya 2:20,21)

Ne var ki, þimdi «hakkýn ...ve adalet yerinde kötülük var»dý (Vaiz 3:16).  Rab böyle bir duruma göz

yumar mý?  «Sen çok erz aðacý yýðmakla krallýk mý ediyorsun?  Baban yiyip içip de, adalet ve

doðruluk etmedi mi?  O zaman kendisi için iyi oldu.  Düþkünün ve yoksulun davasýný gördü.  O

zaman iyi oldu.  Beni tanýmak bu deðil mi? Rab diyor.  Ama senin gözlerin ve yüreðin ancak kendi

kötü kazancýnda, dökeyim diye suçsuz kanda, edeyim diye gaddarlýk ve zorbalýkta» (Süleyman'ýn

Meselleri 14:34; Yeremya 22:15-17).

1:22 Gümüþün cüruf oldu, þarabýna su katýlmýþ: Bununla Yerusalem'in düþüklüðü betimlenir

(Yeremya 6:28,30; Hezekiel 22:18-22).  Gümüþün cürufu parlatýlabilir; su katýlmýþ þarabýn rengi

deðiþmez -- dýþ görüntü aldatýcýdýr.  Yerusalem tüm görünüþüne karþýn deðersiz varlýða dönüþtü.

Ne yazýk ki, Yerusalem bu göstermeciliðinden çok hoþnuttu (Hoþea 4:18).

1:23 reislerin asi, hýrsýz da ortaklarý:  Önderler hýrsýzlara yargýlayacak yerde onlarla ortak oldular

(Süleyman'ýn Meselleri 1:13,14,18).  Sorumlu kiþi tüm görevlerini güven ve doðruluk kapsamýnda

uygulamalýydý.  Bu ilke çoktandýr unutulmuþtu (Hoþea 9:15).  Ama yetkisini kötüye kullanan

önderler armaðaný, rüþveti yeðliyordu (Mika 3:11; 7:3).  Bu önderler, yardýmsýz, yoksullu dulu ve

yetimi eziyordu (Yeremya 5:28,29; 22:17; Hezekiel 22:12; Mika 3:11; 7:3; Zekarya 7:10,11,13).

Bu nedenle Tanrý gümüþün cürufunu gidermek amacýyla bu adaletsiz yöneticileri

cezalandýrmalýydý (Süleyman'ýn Meselleri 29:24).  Bu, O'nun sevgisindendi.

öksüz, dul kadýn: Tanrý, öksüzü, dulu özel olarak savunduðunu belirtir (Çýkýþ 22:22-24; Tesniye

10:18; 24:17; 27:19; Yakup 1:27).  Yeþaya da fakirin, güçsüzün ezilmesinden sürekli söz eder

(1:15,17,21,23; 3:5,12,14,15, v.s.).
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Bir kiþi, etkisi ya da yetkisi altýnda olaný ezebilir.  Hükümette olsun, ailede olsun, okulda, iþte ya

da toplumda olsun-- her yetki Tanrý'ca ademoðluna emanet olarak verilmistir (Romalýlar 13:1-4).

Kutsal Söz'de belirtildiði gibi insanlar bu yetkiyi Tanrý korkusu ve sevgisiyle kullanmalý.  Yetkilinin

altýndakini ezmesi, Tanrý'nýn adaletini çiðnemektir.

1:24-31 Bundan dolayý: 1:2-23 kesiminde gösterilen günahlar nedeniyle Tanrý'nýn Yahuda'yý yargýlama

gerekti.  Önderler dýþtan görünüþte doðru bilinebilirlerdi (1:11-15).  Ama onlarýn kötülüðü

kendilerin i Tanrý'ca düþman kýlmýþtýr.  Bu kiþiler O'na yüktü (1:14,24; 43:24).  Tanrý'nýn bu

yüzsüzlükten kurtulmasý Kendi gereðidir.  Tanrý insanlarý ezerken bundan hoþnut deðildir, ama

Kutsal Yasasý'ný korumalýdýr (63:1-6; Tesniye 28:63; Hezekiel 5:13; Esinleme 3:16).  Tanrý'nýn bu

amaç doðrultusundaki eylemleri þöyle sýralanabilir:

1. Ýnanlýlarý günahlarýndan arýtýr (1:25).

Günahtan arýtma iþini yalnýz Tanrý yapabilir.  Yasalarla toplum ancak bir oranda düzene

sokulabilir.  Ama yürekte kutsallýðý salt Tanrý gerçekleþtirebilir.  Þu sözü salt Tanrý söyleyebilir:

«Kurtarýcý ... Yakup'un soyundan tanrýsaymazlýðý kaldýracak.  Onlarýn günahlarýný kaldýr»acak

(Romalýlar 11:26).

2. Adaletsizlerin yerine adaletli önderleri atar (1:26).

3. Kötülükte direnenleri yok eder (1:28-31).  Bunu da iki nedenle yapar:

a. Direniþlerine son vermek için

b. Tanrý’yý arayan kiþileri engelememeleri için

1:25 Bütün bütün temizleyeceðim, tüm kalayýný kaldýracaðým:  Az da olsa, cüruf cüruftur.  Az da

olsa kalay kalaydýr.  Bu simgeyle Tanrý inanlýyý tümden paklayacaðýný vurgulamakta (Yeremya

9:7).1

Tanrý günahlýlarýn tuttuklarý yoldan dönmeyeceðine karar verdi.  Arýtma iþini kendi egemen

kararýyla tümledi.  Bu peygamberliðin tamamlanmasý dört olayda görülür:

1. Kral Ahaz'ýn tümden bozuk hükümranlýðý ardýndan onun oðlu Kral Hizkiya aracýlýðýyla çarpýcý

bir ruhsal uyanýþ oldu.

2. Bunun ardýndan Yahuda toplumunu yalancý ilahlara tapýcýlýðýyla bilinen Babil'e sürgün etti.

3. Yüzlerce yýl sonra Ýsa Mesih'in kurtulmalýk olarak öldüðüne iman edenler, Kutsal Ruh

tarafýndan günahtan arýtýlýr, kutsal bir halk sayýlýr.

4. Ýsa Mesih'in ikinci geliþinde buðdayý ambarlara kaldýracak ve anýzý yakacak (Matta 13:24-

30,36-43).

1:26 önceden olduðu gibi: (Yeremya 33:7,8; Malaki 3:3,4)

Yerusalem üzerinde uygulanan tanrýsal arýtma eyleminden sonra kent yeniden «Doðruluk Kenti,

Baðlý Kent» diye tanýnacak (1:26-27; Zekarya 8:3).  Günahlý kent yargýdan kurtulunca, onuru

adaletle doðruluk olacak.  Fahiþelik utancý ondan büsbütün silinecektir.  Bu eylemi Tanrý'dan

baþka kim baþarabilir?
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1:28-31 Tanrý Sözü'nü uygulamayanlar çoktur.  Tanrý tanýmazlýklarýyla övünenler vardýr.  Öte yandan

yargýyý hak eden dinsel ikiyüzlüler boldur.  Bunlarýn tümü birlikte yýkýma gidecek (1:28; Mezmur

73:27; 92:9; 104:35).  Bel baðladýklarý yalancý ilahlar, orada tapýndýklarý bahçeler (65:3; 66:17),

aðaçlar (57:5) Tanrý'nýn yargý gününde onlarý savunmayacak (1:31; Romalýlar 6:21).  Onlarýn

durumu kuraklýða dönüþecek (1:29; Yeremya 17:5,6).  Öte yandan, Tanrý baðlýlarý bol bol sulanmýþ

bahçe gibi olacak (Mezmur 1:3; Yeþaya 58:11; Yeremya 17:7-8).  Güçlüler bile kýtýk (lif) gibi olacak

(1:31).  Geleceðini saðlama baðlamak yolunda uðraþlar, kýtýðý tutuþturan kývýlcým olacak (43:17).

Bir anda hem onlar hem de emekleri yok olur (Esinleme 20:13-15).  Ýþte, bu yýkým gereksizdi!


