˜˜˜ 13 ˜˜˜

Yeþaya, ikinci bölüm
I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12)
A. Tanrý'nýn Yahuda'ya karþý davasý (1:1-31)
B. Son günlerle ilgili vaatler (2:1-4)
C. Kutsamadan önceki sýkýdüzen (2:5-2:22)
1. Sýkýdüzenden doðan ýstýrap ve acý (2:6a,9,10,19-22)
2. Sýkýdüzenin amacý: Gururu yýkmak (2:9,11,12,17,22)
3. Sýkýdüzeni gerektiren nedenler (2:6b-9,11-18)
4. Sýkýdüzenin gereci: Tanrý'nýn ulu yüceliðinden kaynaklanan yargý
(2:10,19,20)
5. Sýkýdüzenin sonucu: Tanrý'nýn yüceltilmesi (2:11,17)

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Yeþaya, 2. Bölüm, sayfa 1

˜˜˜ 14 ˜˜˜
Ýkinci ve üçüncü bölümlerde Yeþaya, Yahuda'yý sert bir dille suçladý. Ama halký paylamadan önce
Tanrý'nýn ilerideki hükümranlýðýný açýkladý. Bu kara haberle sevinçli haber nasýl bir arada
bulunabiliyordu? Uyarýlar niçin vaatlerle bir arada duyuruldu?
1. Salt yargý bildirisi, dinleyicileri ümitsizliðe düþürebilirdi (2. Korintliler 2:7),
2. Salt sevinç haberi, temelsiz bir güvenlik duygusu yaratabilirdi.
Tanrý Sözü'nü bildiren, günahlýyý uyarýr, onu günahýndan döndürmeye çalýþýr. Burada bir korku
öðesi bulunabilir. Korkunun sevince dönüþmesi için üzücü haberin yaný sýra sevinçli haberin de
verilmesi yararlýdýr. Tanrý'nýn bildirisini sunan kiþi, Tanrý'nýn tüm niteliklerini belirtir. Toplumda
olsun, bireylerin yaþamýnda olsun, bunlarýn yaþama uygulanmasýný ve geliþmesini öngörür.
Verdiði öðüt, hem uyarý hem de ümit verici vaatlerle yüklüdür. Buna karþýn Tanrý Sözü duyuran
kiþi, yalnýzca kulaða hoþ sözler söylerse (30:10) ve Yeni Antlaþma'da belirtildiði gibi yalnýz «kulaðý
okþarcasýna» konuþursa (2. Timoteus 4:3), Tanrý'nýn bildirisine haksýzlýk eder. Yalnýzca Tanrý'nýn
kutsamalarý bildirilecek olursa, dinleyenler «Nasýl olsa sonunda iyilik gelecek, þimdi dilediðim gibi
yaþayabilirim» diyebilir. Tanrý'nýn kutsallýðýyla uyumda olmayanlar, güvenliklerinin sakatlýðýný
tanýsýnlar! Tanrý Sözünü duyuran kiþi kýnar ve uyarýr, çünkü:
1. Dinleyen belki günahýndan Tanrý'ya döner;
2. Dönmezse, «Bundan haberim yoktu» diyemez.
2:1 Yeþaya'nýn sözü ... (Yeþaya) gördü: Bu sözler, ayný gerçeði yayan Mika peygambere de verildi
(Mika 4:1-3).
Yahuda ve Yerusalem hakkýnda gördü: (1:1)
2:2 son günlerde: «Son günler» sözü o dönem için deðil, ama ilerideki bir zaman için kullanýlýr
(Tekvin [Yaratýlýþ] 49:11; Sayýlar 24:14; Tesniye 4:30). Burada Mesih'in ileride kuracaðý Tanrý
hükümranlýðýndan söz edilmekte (2:4'le ilgili nota bakýn).
Rabbin evinin daðý ... tepelerden yukarý yükselecek: Ýsrail her tepede yalancý tanrýlara bir
tapýnak kurmuþtu (Yeþaya 65:7; Yeremya 2:20,23; 13:27; 17:2; Hezekiel 6:13; 20:28-32; Hoþea
4:13). Son günlerde bu tepelerin hiçbir önemi kalmayacak. Yalnýzca Tanrý evinin görkemi
belirecek (Yeþaya 25:6-8; 56:7). Tüm tepelerden -- hükümranlýklardan, dinlerden -- çok yüksek
olacak.
Tüm uluslar ... Rabbin daðýna ... akacaklar: Akma eyleminden söz edilince, her sývý daima
aþaðýya akar. Buradaysa, fizik yasasýna ters düþen bir durumla karþýlaþýlýr. Akma eylemi yukarýya
doðrudur, daðýn doruðuna doðru. Peygamberlik sözü ilginçtir. Tanrý'yý sevmeyen uluslar, O'nun
gerçeðini öðrenmek için akýn akýn daðýna çýkacaklardýr (Mezmur 72:11; Zekarya 8:20-23). Bu
doðal bir olay sayýlmaz. Bu doðaüstülük Tanrý'nýn gücü ve kayrasýný vurgular.
2:3 çok kavimler gidecek: Daða çýkanlar arasýnda çekememezlik yoktur. Rabbin daðý herkese
açýktýr.
Gelin ve ... Allah'ýn evine çýkalým: Zekarya peygamberin bildirdiðine göre uluslar, Tanrý evine
çýkmak için birbirlerini çaðýracaklar (Zekarya 8:20-23). «Sen git, bizim yerimize dua et» diyen
olmayacak. Biri öbürünü temsil etmeyecek. Bundan bir ders alýnabilir. Bu dönemde Mesih
baðlýlarý býkmadan usanmadan herkesi ruhsal toplantý yerlerine davet etmelidir (Ýbraniler 10:24-25;
Mezmur 122:1). Tanrý'yý aramak boþ iþ deðildir (Yeþaya 45:19).
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Tanrý evine çýkmanýn amacý neydi?
1. Tanrý, evine çýkanlara kendi yollarýný öðretecekti.
Uluslar Tanrý'ya iliþkin yeterli bilgiye sahip deðiller. Kendisine iliþkin bilgiyi onlara yalnýz Tanrý
öðretebilir (Romalýlar 11:33,34; 1. Korintliler 2:10,11). Son günlerde uluslar Tanrý'dan
öðrenmeye hazýr olacak.
2. Tanrý gerçeklerini öðrendiklerinde onlarý uygulamaya kararlý olacaklar. Uluslar, «Tanrý ne
öðretiyor?» demeyecekler. «Hoþlanýrsak, bize uygunsa, onu uygularýz» diye uzak
durmayacaklar. Tersine, «Tanrý'nýn gerçeklerini öðrendiðimizde onu sandýðýmýz gibi bulmazsak
bile ya da bize güç katlanýlýr görünse de, yine de uygulayacaðýz» diyecekler. Ne iyi olurdu,
günümüzdeki Mesih baðlýlarýnýn kararý bunu andýrsaydý! «Senin iradeni yapmaktan zevk alýrým,
ey Allahým» (Mezmur 40:8; 1:2; 119:16,24,35,47,70,77,174; Romalýlar 7:22).
Rabbin Sözü Yerusalem'den çýkacak: Rab Ýsa Mesih Yerusalem'de çarmýha gerildi. Tanrýsal
gerçek sözleri, günahtan kurtuluþ bildirisi oradan yayýldý ve yine yayýlacaktýr (Luka 24:47; Elçiler'in
Ýþleri 1:8; Romalýlar 15:19).
2:4 Uluslar arasýnda hükmedecek: Bu yargýyý yapacak kiþi Ýsa Mesih'dir (9:6,7; 11:3-5).
kýlýçlar, mýzraklar: Kral Uzziya'nýn emrinde bol silah vardý (2. Tarihler 26:14-15).
Kýlýçlarýný saban demirleri ve mýzraklarýný baðcý býçaklarý yapacaklar: (Zekarya 9:10) Rab
Mesih Ýsa'nýn yeryüzüne dönüp 1000 yýllýk egemenliðini kuruþuna dek savaþlar sürüp gidecek.
Kutsal Yazý'nýn ve özellikle Mesih'in vurguladýðýna göre savaþlarýn artmasý, çaðýn sonunu gösteren
belirtilerdendir (Daniel 9:26; Yoel 2:1-11; 3:9-13; Yeremya 25:15-36; Matta 24:6,7; Yeremya 6:14;
8:11; 1. Selanikliler 5:3).
Savaþ dünya tarihiyle baþlamadý. Ýlk savaþ dünyada deðil, Tanrý katýnda oldu. Baþlangýçta
Lusifer adýyla tanýnan baþmelek Þeytan, Tanrý'nýn yüceliðine sahip olmak istedi (Yeþaya 14:1-15;
Hezekiel 28:13-15). Þeytan, Tanrý'ya baþkaldýrdý. Bunun ardýndan tanrýsal yargýlamayla yüce
kattan atýldý. Kendisine Þeytan ya da Ýblis adý verilen bu kiþi, insanlýk tarihinde her kötülüðün ve
çatýþmanýn kaynaðýdýr. Þeytan insanlarýn ölümünü arzular. Bu onun özelliðidir (Tekvin [Yaratýlýþ]
3:1,4,5; Eyup 1:9-12, 16-19; Yuhanna 8:44). Þeytan'ýn varlýðý sürdükçe savaþlar da sürecektir.
Yeni Antlaþma'da verilen bilgiye göre bu korkunç düþman 1000 yýl süreyle baðlanacak (Vahiy
20:2,3,7-8). Bu sürede hiçbir savaþ olmayacak, barýþ egemenlik sürecek. Ama Þeytan, kýsa süre
için serbest býrakýlacak. Hemen uluslarý savaþa toplamaya gidecek. Þeytan baðlý kaldýkça Barýþ
Bakaný Rab Ýsa Mesih (Yeþaya 9:6,7), kral olarak Tanrý hükümranlýðýnda oturacak. Yeþaya biraz
da kapalý peygamberlik yoluyla bu geliþimi bildirdi: «Uluslar arasýnda hükmedecek, çok kavimler
hakkýnda karar verecek». Þeytanýn baðlý bulunduðu ve Barýþ Baþkaný’nýn hükümran olduðu o
dönemde, «insanlar kýlýçlarýný sapan demirleri ve mýzraklarýný baðcý býçaklarý yapacaklar. Ulus
ulusa karþý kýlýç kaldýrmayacak ve savaþ öðrenilmeyecek» (Mezmur 46:9).
2:5 Yakup evi: Yeþaya kitabýnda «Yakup evi» sözü sýk sýk geçer (8:17; 10:20; 14:1; 29:22; 46:3; 48:1;
58:1). Bununla Ýsrailliler'den söz edilmektedir.
Gelin ve Rabbin ýþýðýnda yürüyelim: Yeþaya, kutsallýðýn ve esenliðin ileride egemen olacaðýný
vurguladý (2:1-4). Esenlik doðruluðun ürünüdür. Doðruluðun egemenliði, esenliðin egemenliði
demektir. Yeþaya, Yahuda halkýna o karanlýk günleri anýmsatmalýydý. Yahudalýlar tanrýsal bilgiye
sahipken, onun ýþýðýnda yaþamýyordu. Bu yüzden Yeþaya herkese «Gelin, Rabbin ýþýðýnda
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yürüyelim» çaðrýsýyla seslendi. Bu sözlerle Yeþaya, «Ben Rabbin ýþýðýnda yürümekteyim» demek
istiyordu. «Kim bana katýlacak?» Yeþaya þunu soruyordu: «Size destek olayým. Kim yol
arkadaþým olacak?» Ýþte, Tanrý günümüz insanýna da ayný çaðrýyý yapmakta.
Bu çaðrýyý kabul ederek Tanrý'nýn ýþýðýnda yürümek insanýn boyun borcudur. Çünkü:
1. Tanrý yolunun tek gerçek olduðu kanýtlanmýþtýr.
O, karanlýðý kovar, gerçeðe ters düþen her savý ýþýða çýkarýr. Böylece doðruluk yoluna ýþýk
saçar.
2. Öz yapýnýn geliþmesi ve ilerlemesi buna baðlýdýr.
3. Ayný zamanda sevincin kaynaðýdýr.
Ýnsanlarýn ýþýðý karanlýktan ayýrt edemediði bir dönemde yaþýyoruz. Tam da Yeþaya'nýn bildirdiði
gibi, «Kötüye iyi, iyiye kötü derler» (5:20). Ama, Tanrý'nýn ýþýðýnda yürüyen iyiyi, kötüyü ayýrt
edebilecek durumdadýr. Yine de bazý engeller vardýr:
1. Ýnanlý alýþa geldiði gelenekleri, çevresinin koþullarýný, duygusal tepkileri ve bunlara benzer
baskýlarý üstünden atmazsa, ýþýklý yoldan sapar.
2. Ýsa Mesih'in belirttiði gibi, kurdun koyun postuna bürünerek geldiði gibi kötülük de kendini
gizleyerek yaklaþýr.
3. Kiþi kötü bir þeyin yaralý olduðunu düþünebilir (Tekvin 3:4-6). Canýn, bedenin arzularý
aldatýcýdýr. Bu istekler Tanrý'nýn denetimine verilmezse, kiþiyi sürekli olarak saptýrýr.
Tanrý'yý bilen, «Gelin, Rabbin ýþýðýnda yürüyelim» buyruðunu ciddiye alsýn! Bu buyruk yalnýzca
bir öneri gibi görünüyorsa da, yadsýnamayacak bir çaðrýdýr. Kutsal Söz'de vurgulanan gerçek þu
yerlerde belirgindir: «[B]ir vakitler siz karanlýðýn ta kendisiydiniz. Ama þimdi Rab baðlýlýðýnda
ýþýksýnýz. Iþýðýn çocuklarý gibi yaþayýn. Çünkü ýþýðýn ürünü her iyilikte, doðrulukta, gerçekte belirir.
Rabbin beðendiði þeyin ne olduðunu deneyin.... [V]aktinizi nasýl geçireceðinize tüm inceliðiyle
dikkat edin. Bilge olmayan kiþiler gibi deðil, bilgeler gibi olun. Elinizdeki vakti en yararlý biçimde
deðerlendirin. çünkü bunlar kötülük günleridir. O halde akýlsýz kiþiler olmayýn, Rab isteminin ne
olduðunu anlayýn» (Efesliler 5:8-17). «[Ö]bürleri gibi uykuya dalmayalým, uyanýk olalým, ayýk
duralým.... [G]ündüze baðlý olduðumuza göre, ayýk duralým. Ýmanýn, sevginin savaþ giysisine
kuþanalým, kurtuluþ umudunun demir baþlýðýný takalým.... [B]irbirinizi avutun, birbirinize karþý yapýcý
olun» (1. Selanikliler 5:6-11). «Gece ilerledi, gündüz yaklaþtý. Bu nedenle, karanlýðýn iþlerini
üstümüzden atalým, ýþýðýn silahlarýný kuþanalým. Güne yaraþýr biçimde vaktimizi saygýdeðer
tutumla geçirelim; içkili-gürültülü eðlence alemleriyle, sarhoþlukla, rasgele yatak arkadaþlýklarýyla,
soysuzlukla, kavgacýlýkla, kýskançlýkla deðil. Tam tersine, Rab Ýsa Mesih'i kuþanýn ve bedenin
gereksiz tutkularýný karþýlamayý býrakýn» (Romalýlar 13:12-14).
2:6 kendi kavmini, Yakup evini, býraktýn: Tanrý'nýn çaðrýsý gerçekte Ýsrail'e yöneltilmiþtir, ama tüm
uluslarý içerir. O'nun Ýsrail'e yönelik bir kuralý, uluslara yönelik baþka bir kuralý yoktur. Çünkü
«Tanrý, insanlar arasýnda ayrým yapmaz» (2. Tarihler 19:7; Romalýlar 2:11; Efesliler 6:9; Koloseliler
3:25). Musa'dan Yeþaya'ya kadar 750 yýl geçmiþti. Bu dönemde Tanrý, verdiði yasalarla olsun,
tarihteki geliþimlerle olsun, Ýsrail'in Kendisine baðlýlýðýný deniyordu (Çýkýþ 15:25; 16:4; 20:20;
Tesniye 8:2,16; Hakimler 2:22; 3:1,4; v.s.). Belirli durumlarda da onlarý düþmanlarla cezalandýrdý.
Çeþitli ýstýraplardan kurtararak onlarý yüreklendirdi. Peygamberleri aracýlýðýyla onlarý uyardý. Kýtlýk
ya da çeþitli hastalýklarla onlarý sýkýdüzene getirdi. Günahtan döndüklerinde onlarý baðýþladý ve
cezasýný erteledi. Ama onlara gösterdiði sevgiyi ve kayrayý önemsemediler. Derin katlanýþla
gönderdiði sayýsýz peygamberi ve öðütçüyü hiçe saydýlar (2. Tarihler 36:16). Tanrý da onlarý
yargýlamayý uygun gördü.
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Dikkati Ýsrail'den ayýrýp uluslara çevirince görüyoruz ki, onlarýn Tanrý bilgisini nasýl elde ettiklerine
iliþkin de yazýlmýþtýr (Romalýlar 2:12-15). Tanrý, uluslarý denedi. O'nun istemine uyup
uymayacaklarýný bilmek istedi. Uluslarýn birçoðu, Adil Yargýç'ý istemediðinden tarihe karýþtý
(örneðin, Asur [10:5-19], Roma vb.).
Adil Yargýç'ýn uluslarý uyarmakta ve yargýlamakta birçok yöntemleri vardýr. Bunlardan üçüne sýk
sýk rastlanýr (2. Samuel 24:13; 1. Tarihler 21:12).
1. Kýlýç (Çýkýþ 22:24; Levililer 26:17-33; Hakimler 3:8,12; 4:2; 6:1; 13:1; 2. Krallar 17:20; 2. Tarihler
36:17)
2. Kýtlýk (Levililer 26:19,20,26-29; Tesniye 28:22-24; 1. Krallar 18:1-18; Yoel 1:10-12,17-20; 2:3-11)
3. Veba, hastalýk felaketi (Çýkýþ 7-12; Sayýlar 16:46-49; 2. Samuel 24:15; Hezekiel 14:19; 38:22)
Bu üç yargý kiþileri uyarmaya, saðduyulu olmaya, günahý býrakmaya ileten yollardýr. «Doðruluða
ayýlýn ve günahla oynamayýn» (1. Korintliler 15:34).
2:6,9 «Kendi topluluðunu, Yakup evini, býraktýn ... bundan ötürü Sen onlara baðýþlama» tümceleri,
Yahuda'nýn, Yerusalem'in aþýrý düþkünlüðünü belirtir. Yahuda, Tanrý'nýn kayrasýný yüzyýllar boyu
küçümsedi, günahýndan dönmedi. Sonunda tanrýsal olanaklarý tüketti. Tanrý da halkýný kendi
haline býraktý. «Sen onlara baðýþlama» dileði (2:9), Ýsrail için yapýlan bir peygamberliktir.
Ýsrail halkýnýn özel yükümlülükleri vardý:
1. Tanrý'dan esinlemeleri almalý ve Kutsal Yazý'yý her tür hatadan korumalýydý (Tesniye 4:5-8;
Romalýlar 3:1-2).
2. Çok tanrýcýlýk ortamýnda Ýsrail tek tanrýcýlýða tanýklýk etmeliydi (43:10-12; Tesniye 6:4).
3. Tanrý'yla barýþma yolunu diðer uluslara iletmeliydi (Yunus 1:1,2; 3:1-10).
4. Soylarýndan dünyanýn Kurtarýcýsý, Ýsa Mesih, doðacaktý (7:14; 9:6,7; Tekvin [Yaratýlýþ] 21:12;
26:4; 28:10,14; 49:10; 2. Samuel 7:16-17; Matta 1:1).
Ýsrailliler ilk görevi baðlýlýk ve titizlikle yerine getirdiler. Ama Ýsrail'in iþlediði günahlarýn iðrençliði
ve çokluðu nedeniyle diðer uluslar, Tanrý'yla içtenlikle bir baðlantýda yaþamanýn ne olduðunu
anlayamadýlar. Günahtan arýnarak Tanrý'yla barýþamadýlar, O'nunla baba-çocuk iliþkisine
kavuþamadýlar. Ýsrail soyundan gelecek olan, peygamberlerin önceden bildirdiði Ýsa Mesih'i
yadsýyarak Tanrý tarafýndan verilen en parlak fýrsatý yitirdiler. Ýsa Mesih'i kabul etmediler ve Tanrý
onlarý kendi hallerine býraktý. Bundan sonra Mesih Ýsa, her ulustan çaðýrdýðý inanlýlarý kurtuluþ
haberini yayma ve Kutsal Yazý'yý koruma yükümlülüðünü verdi (Matta 28:19,20; 2. Korintliler
5:19,20). Günahtan Mesih'e dönen her bir Ýsrailli kurtulur ve öbür inanlýlara verilen yükümlülüðü
benimseyebilir. Kýsacasý, «Sen onlara baðýþlama» duasý, Ýsrailliler'in günahtan dönmelerini
olanaksýz kýlan lanet deðildir. Bu dua Ýsrailliler'in ulus olarak imansýzlýðý sürdürmeleriyle ilgili bir
önbildiridir.
Pavlus da bu gerçekten söz etti: «[Ý]yi cins zeytin aðacýnýn kimi dallarý (Ýsrail) budandýysa, ve sen
(Mesih inanlýsý), yaban zeytiniyken onlarýn arasýna aþýlanýp onlarla birlikte aðacýn yaþam saðlayan
özüne ortak oldun.... Onlar imansýzlýk nedeniyle budandý.... [Ý]mansýzlýkta direnmezlerse, Ýsrailliler
de aþýlanacaklar. Çünkü Tanrý'nýn gücü onlarý yeniden aþýlamaya yeter.... Yürek katýlýðý Ýsrail'e
geçici bir süre için geldi; uluslarýn tümü Mesih'e baðlanýncaya dek. Böylelikle tüm Ýsrail
kurtulacaktýr (Romalýlar 11:17-26).
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Tanrý'nýn Ýsrail'e verdiði ayrýcalýklara bakýlýrsa onun hainliði daha da açýkça görülür:
1. Tanrý Ýsrail'i dünyanýn tüm uluslarý arasýndan seçip Kendine özgü bir halk yaptý. Buna karþýn
Ýsrail yalancý ilahlara tapan, düþük bir biçimde yaþayan uluslarla içli dýþlý oldu (2:6).
2. Tanrý Ýsrail'e Kutsal Yazý'yý, yetkiyle konuþan peygamberleri gönderdi. Bunlardan baþka
rahipler de atadý. Baþrahibin göðüslüðü üzerinde Urim ve Tummim'in taþýnacaðýný bildirdi
(Çýkýþ 28:30; Ezra 2:63; Nehemya 7:65). Tanrý'nýn Kendisini böyle tanýtmasý Ýsrailliler'e yeterli
gelmedi. Yanlarýndan kovmadýklarý uluslarýn fal yöntemlerine ve batýl inançlarýna özendiler
(2:6).
3. Tanrý bu halkýn yeterliði ve zenginliði olacaktý. O'nu güvenilmez saydýlar. Kendilerine altýn,
gümüþ, at ve savaþ arabalarý biriktirdiler (2:7).
Ýnsana güvenmek Yeþaya'nýn vurguladýðý günahlardandý. [Bu dönemde de durum aynýdýr.]
Örneðin, Yahudalýlar, düþmandan korunmak için Tanrý'ya danýþmadan çaðýn güçlü ülkesi
Mýsýr'la antlaþma yaptýlar (30:2,3; 31:1,6). Bir insana ya da ulusa bel baðlamak boþ bir
güvendir. Bel baðlanan dünya gücü ak günde destek saðlayabilir. Ama kara günde bu destek
boþa çýkar. Ýnsan gücü ya da vaadi her durumda destek olamaz (20:4,5). Bunu uman kendini
aldatýr.
4. Ýsrailliler yalnýz Tanrý'ya tapýnacaktý (Çýkýþ 20:3-5). Bunun tersine, kendi elleriyle yaptýklarý
yalancý tanrýlarýn önünde eðiliyor, Tanrý'ya yaraþan sevgiyi, saygýyý, hizmeti, övgüyü yalancý
tanrýlara sunuyorlardý.
5. Tanrý Ýsrail'i özel olarak seçti, onu yükseltti, Kendine baðlý bir ulus yaptý. Ama Ýsrail yalancý
tanrýlara tapýnarak kendini «ölüler ülkesine varýncaya dek alçalttý» (2:8,18; 57:5-9). Tanrý'nýn
esinlediði imanla insanlarýn oluþturduðu dinler arasýnda köklü ayrým vardýr: Tanrý, insanýn
isteminin O'na baðýmlý kýlýnmasýný þart koþar; dinler ise, insaný günahýnda pekiþtirebilir. Din
namýna her tür soysuzluk iþlenir. Örneðin, belirli dinler, bir adamýn birçok karýyla evlenmesini
onaylar; dini benimsemeyenlerin oldürülmesini emreder, vb..
Ýsrailoðullarý, Tanrý'nýn onlara verdiði ayrýcalýkla yetinmediklerinden Tanrý kutsamalarýndan yoksun
kaldýlar. Görüþlerine uygun, daha yararlý gördükleri bir yaþamý yeðlediler. Ama Kutsal Söz þöyle
der: «Yol var ki, adamýn önünde doðru görünür, ama onun sonu ölüm yollarýdýr» (Süleyman'ýn
Meselleri 14:12). «Ýnsanýn her yolu kendi gözünde doðrudur, ama yürekleri tartan RAB'dir»
(Süleyman'ýn Meselleri 21:2). Her çaðda, her durumda insanýn da, ulusun da Tanrý'ya boyun
eðmesi en yararlý tutumdur. Bunun dýþýndaki bir tutum O'nu hoþnut etmez (1. Samuel 15:22;
Matta 7:21). Tanrý kiþinin, ulusun yetkisine boyun eðmesinin zorla deðil, bilinçli ve istekli biçimde
olabileceðini buyurur. Karar geciktirilmemeli. Gevþek, gönülsüz tutum, söz dinlerlik sayýlamaz.
2:6-18 Ýsrailliler'in Tanrý yerine güvendikleri nesneler:
1. Ýsrailliler, yalancý ilahlara baðlý, hak tanýmaz, iðrençlikle dolu halklarla içli dýþlý oldular (2:6).
Tanrý'nýn onlara verdiði Kenan bölgesini aldýklarýnda putperestlerin tümünü oradan kovmalarý
gerekiyordu (Çýkýþ 23:27-33; 34:11-16; Sayýlar 33:51-52,55-56; Tesniye 9:3; Yeþu 3:10; 15:63;
17:12,13,18; Hakimler 1:19,21,27-34). Tam tersine, onlarla alýþ veriþe girdiler, antlaþma
imzaladýlar, kýzlarýyla evlendiler (Çýkýþ 23:31-32; Nehemya 13:23-27). Tanrý'nýn düþmaný olan
tanýnmalý ve onunla yakýn iliþki kesilmelidir. «Kandýrýlmayýn, kötü iliþkiler erdemli töreleri
çürütür» (1. Korintliler 15:33).
2. Ýsrailliler uluslardan fal, batýl inanç ve yalancý ilahlara tapýnmayý öðrendiler (2:6,8,14,18; Çýkýþ
22:18; 23:32-33; 34:13-17; Levililer 19:26; Tesniye 18:10-14). Günlük yaþamý Tanrý istemine
uydurmayý amaç edinen krallarýn döneminde bile halk, birçok tepede yalancý ilahlara kurban
kesiyor, buhur yakýyordu (2. Krallar 15:4,35; 16:3,4; 17:10-12,16,17). Bu sapýk uygulamalara
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doymuyorlardý. Komþu uluslarýn inancý uyarýnca çirkin davranýþlara kapýlýrlardý. Yalancý
ilahlara tapýnýþlarý utanç getirici uygulamalarla doluydu. Uzziya'nýn krallýðý döneminde Yahuda
birkaç Filistin kentini ele geçirmiþti (2. Tarihler 26:6). Bu yolla Filistinliler'le yakýn iliþki içine
girmiþ oldu ve onlarýn dinsel törelerinden kolayca etkilendi. Askeri ve maddesel kazanç
Yahuda'nýn ruhsal yaþamý için bir sürçme taþý oldu.
Falcýlýk konusuna dönelim. Geleceðin niteliklerini öðrenme çabasý, Tanrý'nýn yetkisine el
uzatmaktýr. Bu sýradan büyü -- mavi boncuk, kahve fincaný, vb. -- birçoklarýný kendine
baðlamýþtýr. Ne var ki, geleceði yalnýzca Tanrý bilebilir. Þeytan'ýn amacý, zaman konusunda
sýnýrlý olan ademoðlunu bu tür oyunlarla þimdiden yarýna götürmektir. Ama bu yol geleceðe
deðil, cehenneme yöneliktir. Tanrý baðlýsý büyü, fal gibi uðraþlardan uzak kalmalýdýr -- bu
alanda «yardým» sunan hoca ya da papaz olsa bile!
Mesih inanlýsý dikkate çaðrýlmakta. Tanrý'yý seven O'nun buyruðu uyarýnca yaþar, geleceði
O'nun eline býrakýr. Tanrý'ya baðlanan ümit gerçek ümittir (Ýbraniler 11:1). Korunmak için
bedenine, evine, dükkanýna, arabasýna göz boncuðu, muska, nal ya da bunlara benzer
herhangi bir din simgesi asmak tümden batýlcýlýktýr. Ýstenen sonucu saðlamak için basma kalýp
dualar yarardan çok zarar getirir. Duanýn kabul edilmesi için belirli beden yöntemlerine baþ
vurmak da yararsýzdýr -- diz çökmek, haç çýkarmak, belirli bir yöne dönmek, aptes almak gibi.
Duayý biçime ve yinelemeye sokarak daha etkin olabileceðini sanmak da aldanmaktýr. Bu tür
varsayýmlarýn hiçbiri Kutsal Yazý'dan destek bulamaz.
Þimdiki çaðda da geleceði, gizleri öðrenmek için rüyalar yorumlanmamalý. Rüyalar, bir kiþinin
her kaynaktan topladýðý düþüncelerin ürünüdür. Mesih inanlýsý, her düþüncesi gibi rüyalarýný
da «tutsak edip Mesih'in buyruðuna baðýmlý kýlar» (2. Korintliler 10:5). Bu çaðda rüyalarý
Kutsal Söz'ün belirtmediði ayrýntýlarý bildiren araç olarak görmemeli. Tanrý, bildirisini virgülle
deðil, noktayla (Vahiy 22:18,19) bitirdi. Herhangi yolda elde edilen bilgiyi Kutsal Yazý'nýn
tamamlanýþý ya da geliþmesi olarak görmek Mesih inanlýsýndan uzak olsun! Mesih baðlýsý
hiçbir bakýmdan falcýlýðýn sýnýrýnda bulunmasýn.
3. Gümüþü, altýný çoðalttýlar (2:7). Mal bolluðunda güvenlik aramasýnlar diye Ýsrailliler'e bu tür
deðerleri biriktirmeye izin verilmiyordu (Tesniye 17:17; 2 Tarihler 9:27). Bol servet arayan
Ýsrail ulusu Tanrý tarafýndan verilen saðlýklý nitelikleri yitirdi (2. Tarihler 26:6-16). Zenginliðe
doymazlýk insaný yýpratýr (Luka 18:18-30). Bazý ülkelerde kiþilerin fazla kazançlarý onlara boþ
zamanlar saðlamaktadýr. Bu boþ saatler acaba nasýl kullanýlmakta? Tanrý Sözü'yle uyumda
mý, yoksa yararsýz istekler için mi? Birçok kiþi çalýþmakla saðladýðý olanaklarý boþ saatlerinde
savurur. Yýkmak, bina etmekten kolaydýr.
4. Ýsrailliler at ve savaþ arabalarýna (2:7), savaþta yýkýlmayacak kalelere ve kentlerini savunacak
kulelere bel baðladýlar (2:15). Kentlerini savunanýn Tanrý olduðunu unutmamalarý için atlarýný
ve savaþ arabalarýný çoðaltmalarýna izin verilmemiþti (Tesniye 17:16; 2 Tarihler 9:25; Mezmur
20:7). Kral Uzziya ile Kral Yotam, kaleleri, kuleleri kurmaya meraklýydýlar (2. Tarihler 26:9,10;
27:3,4). Yeþaya, günahýn yargýlanýþýnda bu tür önlemlerin yararsýz kalacaðýný vurguladý.
Hoþea (8:14) ile Mika (4:11) da ayný uyarýda bulundular. Ýsrail'i koruyacak temel donatým
doðruluktu. Ne yazýk ki, Ýsrailliler doðruluktan yoksundular. «Doðrularýn bereketiyle kent
yükselir, ama kötülerin aðzýyla yýkýlýr.» «Doðruluk bir ulusu yükseltir, ama günah halk için
utançtýr.» «Kötülük iþlemek krallara iðrençtir, çünkü taht doðrulukla pekiþtirilir» (Süleyman'ýn
Meselleri 11:11; 14:34; 16:12).
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5. Tanrý, Lübnan'ýn göklere yükselen erz aðaçlarý ile Baþan'ýn meþe aðaçlarýný yargýlayacaktý
(2:13). Her nesne kiþiye gurur getirebilir. Örneðin, Süleyman'ýn sahip olduðu gümüþ
bolluðuyla Lübnan'dan getirttiði erz aðaçlarý (2 Tarihler 9:27). Burada doðal aðaçlardan söz
edilmenin yaný sýra krallarýn, hükümranlarýn görkemli aðaçlara benzetilmesine rastlanýr
(Hezekiel 31:3; Amos 2:9; Zekarya 11:1,2). Ayný zamanda «meþe aðaçlarý» utanç duymalarý
için Ýsrailliler'e, ilahlara tapýnmalarýný anýmsatýr (1:29).
6. «Tarþiþ gemileri", zenginlikle dolu, uzak yerlere giden ticaret araçlarýný anlatýyordu (1. Krallar
22:48; 2. Tarihler 9:21). Ýsrail ticarette çok baþarýlýydý. Ne var ki bu baþarý, onlarýn Tanrý'ya
baðýmlýlýðýný unutturdu. Tarþiþ'e iliþkin peygamberlikler (Mezmur 48:7; 72:10,11; Yeþaya 23;
60:9), Ýsrailliler'in güvendiði servet kaynaðýnýn yýkýmla sonuçlanacaðýný bildiriyordu. Bu ciddi
uyarýya önem veren yoktu. Ancak iþ iþten geçince yakardýlar. Ne var ki, üzüntüleri yitirdikleri
mallar içindi. Bu yargýnýn Tanrý'ya boyun eðmedikleri için hakça uygulandýðýný itiraf eden
çýkmadý (Vahiy 18:10-19).
7. güzel görünen tüm þeyler: Bu deyim (Ýbranice, sekîyâh) yalnýz bu ayette geçer ama ayný
kökten olan ve «resimli taþ» olarak çevrilen bir baþka sözcük (Ýbranice, maskîyth), birkaç
yerde kullanýlmaktadýr (Levililer 26:1; Sayýlar 33:52; Hezekiel 8:12 [«tasvirli odalar»]). Bu
kullanýlýþlardan bu «güzel þeylerin» yalancý ilahlar olduðu kesinleþir (Hezekiel 8:10 ile 8:12
baðlantýya dikkat edin).
8. Gurur (2:9,11,17; Mezmur 18:27). Þimdiye dek sözü edilen bu yedi hata bir tek baþlýk altýna
alýnabilir. Oysa, gurur. Gurur, «kendini beðenme, büyüklenme, övünme, kurum» demektir.
Kurum ise, «kendini büyük ve önemli gösterme davranýþý, büyüklenme, kibir» olarak açýklanýr.
Yüce Olan, «Tanrýn YAHVE Ben'im» dedi. «Karþýmda baþka ilahlarýn olmayacak» (Tesniye
5:6,7). «Yüceliðimi de baþkasýna vermeyeceðim» (Yeþaya 48:11). O, kýskanç bir Tanrý'dýr
(Tesniye 5:10). Bir kiþinin sevdiði, güvendiði, övdüðü, peþinden koþtuðu; Tanrý'nýn Kendisi
olmalýdýr. «Tanrýn Rabbi tüm yüreðinle, tüm canýnla, tüm anlayýþýnla seveceksin» (Matta
22:37).
Ne var ki, bir kiþinin tüm yüreðiyle, tüm canýyla, tüm anlayýþýyla sevdiði varlýk Tanrý deðil de,
nesneler ya da yetenekler olabilir. Örneðin, gelecekle ilgili öðrenilebilen bilgi, «kaderine»
yapýlabilen etki, servet, ülkesinin þöhretli önderleri, ticaretteki baþarýsý, ellerinin icat ettiði
yalancý tanrýlar. Bunlara benzer þeyler kiþinin övünmesine, büyüklenmesine neden olabilir.
Bu tutumlarý takýnan Tanrý'yla rekabete girmiþ olur. O'na özgü yüceliði ve övgüyü kendine
verir. Ama Tanrý, «Yüceliðimi baþkasýyla paylaþmam» dedi. Ýster Yahuda ve Yerusalem'de
olsun ister bireylerde olsun gurur er geç yargýlanacaktýr.
Tanrý kesinlikle yüceliðini baþkasýna vermez (Yeþaya 48:11). Bu gerçekle ilgili önemli ve göz
çarpýcý bir ilke gözden kaçýrýlmamalýdýr. Ýsa Mesih için þöyle yazýlýr: «O'nun yüceliðini, Baba'dan
gelen biricik Oðul'un yüceliði niteliðinde gördük» (Yuhanna 1:14). Ölümünden hemen önce Ýsa
Mesih þöyle dua etti: «Þimdi, ey Baba, dünya olmadan önce yanýnda taþýdýðým yücelikle katýnda
beni yücelt.» Bu yücelik Ýsa Mesih'e özgü, Babasý'nýnkinden ayrý bir yücelik mi, yoksa Babasý'nýn
yüceliðinin aynýsý mý? «Ey Baba, bana verdiklerinin benim bulunduðum yerde, benimle birlikte
olmalarýný istiyorum. Öyle ki, bana vermiþ olduðun yüceliðimi görsünler» dedi Mesih Ýsa
(Yuhanna 17:5,24). Bu ayetten Ýsa Mesih'in yüceliðinin, Babasý'nýn O'nunla paylaþtýðý yücelik
olduðu kesin olarak anlaþýlýr. Ama Tanrý, «yüceliðimi baþkasýyla paylaþmam» demiþti.
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Vahiy 4:11'de yirmi dört Ýhtiyarýn, taht üzerine oturan Tanrý'ya «Rabbimiz ve Tanrýmýz! Yüceliði,
onuru, gücü almak sana yaraþýr» (Vahiy 7:11-12'ye de bakýn) diyerek tapýndýlar. Biraz sonra
melekler, «Boðazlanan Kuzu (Ýsa Mesih), gücü, zenginliði, bilgeliði, güçlülüðü, onuru, yüceliði,
kutluluðu almaya yaraþandýr» diyerek ezgi söylediler. Bundan sonra «Gökteki, yeryüzündeki, yer
altýndaki, denizdeki her yaratýðýn ve bunlardaki her þeyin þöyle dediðini duydum: ‹Tahtta oturana
ve Kuzu'ya çaðlar çaðý kutluluk, onur, yücelik ve güçlü egemenlik olsun!›» (Vahiy 5:12,13). Bu
ayetlerden açýkça görüldüðü gibi Ýsa Mesih'in yüceliðiyle Tanrý'nýn yüceliði birbirlerinden ayrý
deðildir, özdeþtir. Bu gerçek Ýsa Mesih'in kiþiliðine iliþkin ne öðretir? Tanrý yüceliðini baþkasýna
vermediðine göre, Ýsa Mesih Tanrý'dýr (1. Timoteus 1:17; Ýbraniler 13:21).
2:11+17, 10+19+20: Atalar, vurgulamak istediklerini tekrarlardý. Burada dört örnek göze çarpar (1:7'yle
ilgili nota bakýn):
1. «Adamýn yüksek bakýþlarý» (2:11)
«Adamýn yüksekliði eðdirilecek» (2:17)
2. «O günde Rab yükselecek» (2:11,17)
3. «Rab heybetinin yüzünden ve haþmetinin celalinden» (2:10,19,20)
4. «Kayaya gir ve topraktan gizlen» (2:10)
«Kayalarýn maðaralarýna ve topraðýn inlerine girecekler» (2:19)
2:10,19,20 heybetinin yüzünden ve haþmetinin celalinden (yüceliði yüzünden ve görkeminin
ululuðundan): Yahuda'nýn gururu yargýlanacaktý. Bu yargý nasýl bir araçla gelecekti? Tanrý'nýn
yüceliði, görkeminin ululuðu, varlýðý, huzuru; yargý kürsüsüdür. Tanrý'nýn kutsallýðý karþýsýnda
kutsal olmayan ne varsa ortaya çýkar ve «kutsallýktan yoksun» olarak yargýlanýr. Týpký bembeyaz
gömlekteki ufak bir leke gibi, Tanrý kutsallýðýnda (insanca bir hesapla) «en ufak günah» bile temiz
sayýlamaz. Üstelik bu bölümdeki günahlarýn iðrençliði...! Tanrý, Yahuda ve Yerusalem'in (2:1)
kibrini, güvendiði nesneleri alçaltacaktý (Luka 3:17; Ýbraniler 12:26-29). Tanrý'nýn yargýsýnýn amacý
ve sonucu:
1. Kutsallýðýna sýrt çevirmiþ her þeyi ve herkesi alçaltmak (2:11,17),
2. Kendini yüceltmektir (2:17).
2:10,19 kayalarýn maðaralarýna ve topraðýn inlerine girecekler: Tanrý'nýn yargý kürsüsü karþýsýnda
insanlarýn tepkisi ne olacak? Dehþete kapýlarak (tarihlerinde birçok kez yapmýþ olduklarý gibi
[Hakimler 6:2; 1. Samuel 13:6; 22:1, v.s.]) kayalarýn maðaralarýna, kovuklarýna, yarýklarýna
girmeye, toprakta gizlenmeye çabalayacaklar. Ama «Senin yüzünden nereye kaçayým?»
(Mezmur 139:7-8). «Yeryüzünün hükümranlarý, ileri gelenleri, komutanlarý, zenginleri, güçlüleri,
kölesi-özgürü maðaralara ve daðlarýn kovuklarýna saklandý. Daðlara, kayalara, ‹üzerimize yýkýlýn!›
dediler. ‹Tahtta oturanýn yüzünden ve Kuzu'nun öfkesinden bizi gizleyin! Çünkü onlarýn öfkesinin
büyük günü geldi. Kim buna dayanabilir?›» (Vahiy 6:15-17). Tanrý'nýn korkunç yargýsýndan
kaçmak olanaksýzdýr. Günahlýlar «Tanrý'nýn özlediði kapsamda üzül»erek günahlarýndan bir an
önce dönsün (2. Korintliler 7:10). «Ýþte kabul edilen zaman þimdidir; iþte kurtuluþ günü bugündür»
(2. Korintliler 6:2).
2:21 «O gün» kendi elleriyle yaptýklarý gümüþ ve altýn yalancý ilahlarý köstebeklere ve yarasalara
atacaklar (30:22; 31:7). O gün, Tanrý'nýn yargý gününde, günahlýlarýn yýllardýr yer verdikleri
iðrençlik onlarý dehþet içinde býrakýr. O gün yaptýklarýný kanýtlayacak her þeyden sýyrýlmak,
kurtulmak isterler. Sanki yalancý tanrýlarýný karanlýða fýrlatarak bir anda suçluluklarýný unutabilir ve
unutturabilirler.
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Ceza korkusu, günahlýnýn üzüntü duymasýndan ve günahtan dönmesinden apayrý bir olgudur.
Cezadan kurtulma arzusu, bir kiþinin günahtan iðrendiðini, arýnmak istediðini kanýtlamaz. Ýlahlar
köstebeklere ve yarasalara atýlýr. Bu neyi saðlar? Ýlahlarýný karanlýða fýrlatan, yararlý bir sonuca
varamaz. Yine günahlýdýr, yine yargý altýnda kalýr.
gümüþ yalancý tanrýlarý, altýn yalancý tanrýlarý: Ilahýn yapýldýðý maddenin deðeri oranýnda,
tapýnýlan ilahýn yüceltildiði sanýlýyordu. Kimi zaman içleri odundandý, gümüþ ya da altýnla
kaplanýrdý (Habakkuk 2:19). Ama genellikle ilah büsbütün gümüþ ya da altýndandý (Çýkýþ 20:23;
Mezmur 135:15; Hoþea (8:4; 13:2).
2:18 yalancý tanrýlar bütün bütün ortadan kalkacak: Babil sürgünüyle Ýsrailliler ilahlara tapýnmaktan
arýndýrýldýlar. Ne var ki, Tanrý'nýn yerini almak açýsýndan birçok þey ilahlara tapmaya eþit olabilir.
Örneðin, açgözlülük (Koloseliler 3:5).
2:11,17 adamýn yüksekliði eðdirilecek: O gün insanlarýn Tanrý önüne, yargý kürsüsüne çýktýklarý zaman
baþbakanla çöpçünün durumu bir olacak (Vahiy 20:12).
o gün: Tanrý'nýn her yargýsý/sýkýdüzeni, son yargýyý anýmsatmalý. Son yargýda mahvolmamasý için
her insan, sýkýdüzeni Tanrý sevgisinin bir sonucu olarak görmeli. «O güne ve saate iliþkin hiç
kimsenin bilgisi yoktur: Ne göðün meleklerinin, ne de Oðul'un. Yalnýz Baba bilir. Nuh'un
günlerinde nasýl olmuþsa, Ýnsanoðlu'nun geliþi de öyle olacak. Çünkü tufandan önceki günlerde
olduðu gibi, ‹Nuh'un gemiye bindiði› güne dek, insanlar yiyip içiyor, evlenip everiliyordu. Tufan
gelip de hepsini birden silip götürene dek bilgisizdiler. Ýnsanoðlu'nun geliþi de öyle olacak. O
vakit tarlada iki kiþi bulunacak; biri alýnacak, öbürü býrakýlacak. Deðirmende buðday öðüten iki
kadýn olacak; biri alýnacak, öbürü býrakýlacak. Bu nedenle uyanýk olun. Çünkü Rabbiniz'in ne gün
geleceðini bilmezsiniz. Ama þunu bilmeniz gerekir: Ev sahibi hýrsýzýn ne zaman geleceðini
bilseydi, uyanýk durur, evinin soyulmasýna olanak býrakmazdý. Bu nedenle sizler de hazýr olun.
Çünkü Ýnsanoðlu beklemediðiniz saatte gelecektir» (Matta 24:36-44).
«O günde yalnýz Rab yükselecek.» O gün gelinceye dek Mesih baðlýsý, her ne yer ve içerse, her
ne yaparsa, her þeyi yalnýzca Tanrý'nýn yüceliði için yapsýn (1. Korintliler 10:31). Kutsal Yazý'yý
baðlýlýkla okuyarak ve benimseyerek düþüncelerinde yenilensin. Tanrý'nýn yardýmýna sýðýnarak
O'nun kutsallýðýna uymayaný yaþamýndan uzaklaþtýrsýn. Tanrý'nýn tasarýsýný yerine getirmek için
yaþamýna kutsal bir düzen versin (Romalýlar 12:1,2; Efesliler 5:10,15-17). Þimdiden «o güne» dek
Tanrý, Mesih inanlýlarýnýn yaþamlarýyla yücelsin!
2:22 soluðu burnunda olan insandan el çekin: Yeþaya Tanrý'nýn, insanoðlunun gururunu (3:1-3)
bütünüyle yýkacaðýný bildirdi. Hemen sonra vatandaþlarýnýn söz dinlemezliðinin aðýrlýðýný duyarak
«Soluðu burnunda olan insandan el çekin!» (2:6,9) diye seslendi.
Bunu söylerken
ademoðullarýndan destek aramasýnlar diye Yahudalýlar'ý uyarýyordu. Bu uyarýnýn nedeni 3:1'de
anlaþýlýr: Tanrý, Yahudalýlar'ýn bel baðladýðý tüm destekleri ortadan kaldýracaktý.
onun deðeri nedir: Tanrý'nýn iyiliðini küçümsemiþ olan, kendi yollarýnýn korkunç sonucuna
vardýðýnda hiçbir kiþisel deðerinin kalmadýðýný düþünebilir. Ama yine de deðeri vardýr:
1. Tanrý'nýn yaratýðý olarak
2. Ýsa Mesih'in sevdiði ve günahý için öldüðü kiþi olarak.
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Tanrý'nýn son bulmaz sevgisi þaþýrtýcý bir gerçektir.
«Ýnsan nedir ki, onu anasýn?
Ademoðlu nedir ki, Sen onu arayasýn?» (Mezmur 8:4).
«Düþüncelerin de benim için ne deðerlidir, ey Tanrý!
Onlarýn topu ne büyüktür!
Onlarý saysam, kumdan çokturlar» (Mezmur 139:17,18).
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