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Yeþaya, üçüncü 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)
Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1)
1. Tanrý'nýn Yeruþalem ve Yahuda'dan bütün destekleri kaldýrmasý (3:13).
2. Yahuda'daki yönetim
a. Yetkin olmayan kiþiler önder olacaktý (3:4).
b. Herkes bir diðerine karþý saygýsýzlýk gösterecekti (3:5).
c. Önderler iyi nitelikleri, erdemleri için seçilmeyecekti (3:6,7).
1). Toplum zayýf kiþileri önder olmalarý için seçecekti.
2). Bazýlarýna yalnýzca giysilerinin güzelliði yüzünden görev
verilecekti.
ç. Önderler toplumu doðru yoldan saptýrýyordu (3:12).
3. Toplumun amacý: Tanrý'yý öfkelendirmek (3:8)
Yahudalýlar suçlarýný gururla açýklýyordu (3:9).
4. Toplumun ikiye bölünmesi
a. Doðrular, iyiliklerinin karþýlýðýný alacaklar (3:10).
b. Kötüler, yaptýklarýnýn zararýný kendileri görecekler (3:9,11).
5. Tanrý yargýsý (3:13-4:1)
a. Yaþlýlara ve önderlere karþý
1). Baðý yiyip bitirdiler (3:14).
2). Yoksullarý soydular (3:14).
3). Halký ezdiler (3:15).
b. Sion kýzlarýna karþý (3:16-4:1)
1). Giysileri onlarýn ahlaksýz olduðunu gösterdi (3:16-23).
2). Batýl inançlara güvendiler ([muska] 3:20).
3). Kel olacaklardý (3:17).
4). Çýplak olacaklardý (3:17).
5). Güzel kokmak yerine pis kokacaklardý (3:24).
6). Erkekler kýlýçla öleceklerdi (3:25).
7). Yedi kadýn bütün evlilik haklarýný reddederek adýný alabilmek
için bir erkeðe yalvaracaktý (4:1).
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3:1 ordularýn Rabbi Yehova: Kendiliðinden Var Olan, baþlangýcý, sonu olmayan Rab Yahve, meleklerin
ve insanlarýn tümü üzerinde yetkilidir (1:24).
destek ve deðnek: Ýbranicede «destek ve deðnek» ayný sözcüktür; biri eril, diðeri diþil biçimidir.
Böylelikle bu deyimle her türlü destek belirtilmektedir. Tanrý bütün destekleri kaldýrýnca Yahudalýlar
yýkýma uðrar. Daha önceki gösteriþli yaþamlarýna göre ne denli büyük bir karþýtlýk (2:7) !
Yeþaya, «Soluðu burnunda olan insandan el çekin; çünkü onun deðeri nedir?» (2:22) diyerek
ademoðullarýndan destek aramamalarý için Yahudalýlar'ý uyarmýþtý. Bu uyarýnýn nedeni 3:1'de
anlaþýlýr: Tanrý Yahudalýlar'ýn bel baðladýklarý bütün destekleri kaldýracaktý.
Yahudalýlar'ýn güvendikleri nesneler ve Tanrý'nýn onlarý kaldýrmasý:
1. Su, ekmek (3:1):
Su ve ekmek insanlarýn bedensel gereksinimlerini karþýlamak içindir. Ne var ki, yiyip içmek bu
amacýn dýþýnda kiþinin soysuz arzularýna hizmet ediyorsa, Tanrý bunlarý saðlamamakta haklýdýr.
Öte yandan Yaþam Ekmeði'ni içtenlikle arayýp bulan ve «gelip geçici yiyecek için deðil, sonsuz
yaþam boyunca kalýcý yiyecek için çalýþ»an (Yuhanna 6:27; 4:14), ondan alýnamayan bir yaþam
desteðine kavuþur.
Tanrý'nýn su ve ekmeði kaldýrmasý: Yeremya 37:21; 38:9
2. Ordu (yiðit, cenk adamý, elli baþý, 3:2,3)
Elli baþý: Orduda rütbesi en düþük subaydý (2. Krallar 1:9,11,13).
3. Önderler (hakim, peygamber, falcý, ihtiyar [3:2,3]):
Toplumu Tanrý yolundan saptýran bunlardý (3:12).
falcýlar: (44:25; Tesniye 18:14; Yeþu 13:22; 1. Samuel 6:2; Yeremya 27:9; 29:8; Hezekiel 13:9;
Mika 3:7; Zekarya 10:2)
ihtiyarlar: Eski Antlaþma dönemlerinde yaþlýlar yaþadýklarý yerdeki yönetsel görevlerden
sorumluydular. Mýsýr'daki Yahudiler’in baþýnda bile yaþlýlar görev yapýyorlardý. Musa, Tanrý'nýn
dualarýný iþittiðini açýklamak için yaþlýlarý yanýna çaðýrdý (Çýkýþ 4:29). Sonra Passah Bayramý'nýn
koþullarýný anlatmak için onlarý yeniden toplanmaya çaðýrdý (Çýkýþ 12:21). Musa, yetmiþ yaþlý ile
birlikte Sina Daðý'na çýktý, Tanrý'nýn huzurunda bulundu (Çýkýþ 24:9). Yetmiþ yaþlý adam çölde
Kutsal Ruh'la mesholundu (Sayýlar 11:25). Bu yaþlýlar halklarýnýn ileri gelenleriyle oymak ve boy
baþlarýndan deðillerdi (1. Krallar 8:1). Her kentte, Beytlehem'de olduðu gibi yaþlýlar vardý (1.
Samuel 16:4; Ezra 10:14). Krallýk döneminde yaþlýlarýn rolü sürdü. Devlet iþlerini etkilemek için
olanaklarý vardý (2. Samuel 5:3; 19:11; 1. Krallar 20:7,8; 2. Krallar 6:32).
Tanrý'nýn önderleri kaldýrmasý: 2. Krallar 24:14

Yeþaya, 3. Bölüm, sayfa 2

˜˜˜ 26 ˜˜˜
4. Bilgelikle donatýlmýþ iþçiler (3:3):
Sanatçýlarýn ve sanayicilerin, uluslarýn düzen ve geliþmelerinde önemli deðerleri vardýr. Askeri
araçlarý yapmak ve onarmak için bilgelikle donatýlmýþ iþçiler gerekirdi (2. Tarihler 26:15). Yalnýzca
onlarýn kaldýrýlmasý bile ulusun çözülmesine neden olabilirdi. Ne var ki, Tanrý ulusta düzeni
saðlayan bir tek desteði deðil, bütün destekleri ortadan kaldýracaktý. Bu çok aðýr bir yargýydý.
Tanrý'nýn bilgelikle donatýlmýþ iþçileri kaldýrmasý: Nebukadnetsar, Yehoyakin'in krallýðýndaki bütün
sanatçýlarý sürgün etti (2. Krallar 24:14; Yeremya 24:1).
5. Hükümet (3:4,12):
Devletin yönetimi kadýn ve çocuklarýn eline geçecekti (Vaiz 10:16).
Gerçekleþmesi: Yahuda'nýn son döneminde krallarýn tahta geçiþ yaþlarý çok ilgi çekicidir.
Hizkiya'dan sonra tahta çýkanlar arasýnda, yalnýz Yehoyakim kral olduðunda yirmi beþ yaþýný
doldurmuþtu. Diðerleri ondan daha gençtiler.
a.
b.
c.
ç.

Manasse, 12 yaþýndaydý (2. Krallar 21:1).
Amon, 22 yaþýndaydý (2. Krallar 21:19).
Yoþiya, 8 yaþýndaydý (2. Krallar 22:1).
Yehoahaz, 23 yaþýndaydý (2. Krallar 23:31).

d. Yehoyakim, 25 yaþýndaydý (2. Krallar 23:36).
e. Yehoyakin, 18 yaþýndaydý (2. Krallar 24:8).
f. Tsedekiya, 21 yaþýndaydý (2. Krallar 24:18).
6. Toplumsal düzen ve ulusal birlik (3:5):
a. Herkes komþusuna haksýzlýk ediyordu. Çocuklarýn elindeki hükümet, gereken önlemleri
alabilecek güçte deðildi.
b. Çocuklar büyüklerine karþý saygýsýzca davranýyorlardý. Rehoboam'ýn ruhu (1. Krallar 12: [1-]
8-14), Süleyman'ýn ruhunu (1. Krallar 12:6,7) yendi. Yeni yetiþtirilenlerin kendilerinden büyük
olanlarýn yetkisini tanýmamasý, ülkelerinin yýkýma uðrayacaðýna iliþkin uyarýcý bir belirtidir
(Levililer 19:32; 2. Timoteos 3:2).
7. Kendi bulduklarý çözümler (3:6,7):
Yahudalýlar bulunduklarý durumdan kurtulma gereksinimi duyuyorlardý. Bulduklarý çözüm
Tanrý'dan yardým istemek deðil, yeni önderler görevlendirmekti. Seçilen önderler bu «onuru»
reddettiler, çünkü devletin iþlerini düzenleyebilecek durumda deðillerdi (3:6).
senin esvabýn var: Önderlerini seçmek için Yahudalýlar'ýn kullandýðý ölçüt kiþilerin giysileri olmuþ.
Bu bile, o dönemde Yahudalýlar'ýn düþüncelerinin ve ölçütlerinin ne denli bozuk olduðunu açýkça
gösterir.
virane: Bu sözcük, ayný kökten türeyen mikshol sözcüðü gibi (57:14; Levililer 19:14; Mezmur
119:165; Yeremya 6:21; Hezekiel 3:20) «tökez» olarak çevrilebilir. Yahuda toplumunun kendisi
bir tökez taþýydý. Her konuda hem kendini (3:8), hem de onunla iliþki kuranlarý tökezletiyordu.
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8. Rabbin düþmanlarý olarak yaþayabilecekleri varsayýmý (3:8,9):
Yahudalýlar yaptýklarý iðrençlikleri hiç utanç duymadan, açýkça söylüyorlardý. Hoþ koku yerine pis
kokunun ortalýða sinmesi, yaptýklarý iðrençliklerin doðal bir sonucuydu (3:24).
3:8 Yeruþalem sarsýldý, Yahuda düþtü: Uyarýlar iletildi ama iþitilmedi. Çareler sunuldu ama reddedildi.
En sonunda bütün uðraþlarýn boþ olduðu ortaya çýktý. «Yeruþalem sarsýldý ve Yahuda düþtü».
Ülkeler bir günde yýkýlmazlar. Yýkým adým adým gerçekleþir. Bu sonucu oluþturan etkenlerin bazýlarý
þunlardýr:
1. Saygýdeðer ve bilgelikle donatýlmýþ kiþilerin azalmasý ya da yok olmasý (3:2,3).
2. Önderlerin özyapýlarýndaki yetersizlikler
Yahuda'nýn önderleri toy, deneyimsiz ve bilgelikten yoksundu (3:4).
Örneðin, yararsýz antlaþmalara güvendiler (2. Tarihler 28:16,20).
3. Toplumda bencilliðin egemen olmasý (3:5)
4. Yaþlýlara ve saygý gösterilmesi gereken kiþilere karþý saygýsýzlýk (3:5)
5. Malý mülkü olan yurttaþlarýn toplumsal sorumluluðu yüklenmekteki isteksizliði (3:6,7)
Bütün toplumu kapsayan ulusal sorunlarda bile kendi gündelik gereksinimlerini karþýlamak için
çalýþmak zorunda olmayan kiþiler vardýr. Bunlar ulusal yaþamý desteklemek için görev
üstlenmelidirler. Geçim sýkýntýsý nedeniyle toplumsal görevler üstlenemeyenlerin yükünü
hafifletmek için çeþitli yöntemler geliþtirmelidirler.
Bir ülkenin çöküþü «Anarþi» baþlýðý altýnda da incelenebilir:

Ulusal Anarþi
Hükümet, düzenli bir toplumsal yaþam için gereklidir. Bu nedenle önderler, «destek ve deðnek»,
«ekmek ve su» niteliklerini taþýr (3:1; Hezekiel 4:16; 5:16). Önderler ortadan kaldýrýlýnca hükümet
çöker, anarþi oluþur.
Anarþinin nedeni: Ulusça Tanrý'nýn sözünü dinlememek («Rabbin izzetli nazarýný öfkelendirmek için
onlarýn dili ve iþleri O'na karþýdýr» [3:8]).
Anarþinin belirtileri (yukarýda verildiði gibi):
1. Uygun önderlerin yok olmasý (3:1-3)
2. Yeteneksiz kiþilerin önder olmasý (3:4)
3. Adaletsizlik ve kargaþa (3:5)
4. Özverili yurtseverliðin yok olmasý (3:6,7)
Anarþinin sonucu: Yargý
«Yeruþalem sarsýldý ve Yahuda düþtü» (3:8). Yeruþalem ile Yahuda'nýn sarsýlmasý ve düþmesiyle
yargý bitmedi. Yargý, toplumun sürgüne gitmesi sonucunu da doðurdu (5:9,13).
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Ruhsal Anarþi
Ulusal anarþi kuþkusuz, ulusu oluþturan bireylerin ruhsal anarþisinin ürünüdür.
Nedeni: Bireyin Tanrý'ya karþý söz dinlemez bir tutum takýnmasý.
Belirtileri:
1. Tanrý'nýn atadýðý yetkilileri tanýmazlýk (3:1-3)
2. Doðal benliðin egemenlik sürmesi (3:4)
3. Kutsallýða karþý direniþ (3:5)
4. Vicdanýn nasýrlaþmasý, özvericilik yoksunluðu (3:6,7)
Sonucu: Yýkým
1. Mesih inanlýsý için (Sonsuz yaþam açýsýndan Ýsa Mesih'e iman edene yargý yoktur, ama yaptýðý
iþler yargýlanýr [Romalýlar 8:1; 1. Korintliler 3:13,15; 11:30,32]).
2. Mesih inanlýsý olmayan kiþi için (Vahiy 20:11-15)

onlarýn dili ... ona karþýdýr: Yeni Antlaþma'da olduðu gibi Eski Antlaþma'da da dille iþlenen suçlar
günah sayýlýrdý (Çýkýþ 20:7; 21:17; 22:28; 23:1,2; Mezmur 31:18; 94:4). Yargý onlarý durdurana dek
Yahudalýlar dilleriyle de, eylemleriyle de Tanrý'ya karþý direndiklerini gizlemiyorlardý.
Bir toplum kutsal ölçütleri býrakýrsa, ulusal özyapýsý çürür. Edebiyatý, müziði, resmi, v.b. bu
yoksunluðu yansýtýr. Gerçeðin söylenmesi gerekirken toplumun iþine gelmeyen konular gizlenir.
Bununla birlikte, gerçeðe ters düþen özel görüþler desteklenir. Sanat eserleri toplumca benimsenen
ölçütlere göre yazýlýr, çizilir, söylenir ve deðerlendirilir. Bugün bir Mesih inanlýsý sanat eserlerinden
kaçýný utanç duymadan izleyebilir? Tanrý'nýn kutsallýðýna uygun, vicdaný rahatsýz etmeyen, ruhsal
saðlýðý tehlikeye sokmayan eserler yok denecek kadar azdýr. Çoðu eser çaðdaþ ahlaka uygun diye
tanýtýlsa da, sapýklýða ayak uydurmuþtur. Tanrý'nýn varlýðýný, yaratýklarý üzerindeki hakkýný, Sözü'nün
gerçeðini yok saymýþtýr. Yeþaya eski çaðlarda yaþamýþ olmasýna karþýn bugünün insanýna da
seslenir, çünkü Kutsal Yazý her dönemde çaðdaþtýr.
3:9 yüzlerinin gösteriþi kendilerine karþý þahadet ediyor: Doða, ikiyüzlülüðe, yalancýlýða karþýdýr.
Ne denli beceriklilikle yapýlýrsa yapýlsýn plastik bir çiçek gerçek çiçekler arasýnda kendi yalancý
niteliðini saklayamaz. Ayný biçimde insanýn sesi ve yüzü yüreðinin içini saklamak için deðil, açýða
vurmak için yaratýldý (1. Timoteos 5:24,25). Tanrý sunusunu kabul etmediði için Kain'in duyduðu
öfke, yüzünden belliydi (Tekvin 4:5,6). Yüzler yüreðin içini gösterir. Türkçe'de bu ilkeyi anlatan
birçok deyim vardýr. Örneðin,
1. «Yüz yüreðin aynasýdýr.»
2. «Yüz yüreði yansýtýr.»
3. «Yüzü ak», birinin suçu ya da utanýlacak bir durumu yoktur anlamýna gelir.
4. «Yüzü kara», birinin utanacaðý bir durumu vardýr anlamýna gelir.
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5. «Yüzü karýþtý», «yüzü allak bullak oldu» ya da «yüzü alt üst oldu», can sýkýcý bir durumun birinin
yüzünden belli olduðu anlamýna gelir.
6. «Yüzü soðuk», birinin ürkütücü bir yüzü var olduðu anlamýna gelir.
7. «Yüzünden akmak», herhangi bir durumun kiþinin yüzünden apaçýk anlaþýldýðý anlamýna gelir.
Ayný biçimde Yahuda toplumunun uzun süredir ardýndan gittiði aþýrý kötülük, bireylerin yüzlerinde
derin kýrýþýklýklar açmýþ, karanlýðý andýran lekeler býrakmýþtý.
Sodom gibi: (1:9,10'la ilgili notlara bakýn.) Günahýndan utanmayan kiþi bir süre sonra günahýndan
gurur duyar. Yazýldýðý gibi «Utanmalarý gereken þeyle kurum satarlar» (Filipililer 3:19).
kendilerine kötülük ettiler: Kötüler kendi elleriyle Tanrý'nýn öfkesini üzerlerine indirdiler (3:11). Her
türlü kötülüðü yapan kiþinin intihar ettiði söylenebilir. Yazýldýðý gibi, «Sapýklýklarýna yaraþan karþýlýðý
kendi varlýklarýnda buldular» (Romalýlar 1:27). Kiþinin kendi baþýna bunca kötülük getirmesinden
daha büyük aptallýk olur mu (Filipililer 3:19; Yeremya 2:19; 6:15; 25:6; Romalýlar 2:5-11)?
3:10 salih için, ona iyilik olacaktýr, diyin: Vaat edilen iyilik nedir? Doðrulara verilen iyilik, sonsuz
yaþamdýr (Romalýlar 2:6,7,10). Tanrý önünde doðru sayýlan kimdir? Mesih'i Kurtarýcý olarak kabul
eden kiþidir. Bir kiþi ancak O'nu kabul etmekle doðru sayýlabilir, çünkü kendisinde doðru
sayýlabilecek hiçbir nitelik yoktur (Romalýlar 3:10,22; 1. Korintliler 1:30; Filipililer 3:9). Mesih'i kabul
etmekle baþlayan sonsuz yaþam, tanrýsal niteliklerle betimlenir. Bu niteliklerin bir Mesih inanlýsýnýn
yüreðinde kökleþmesi, böylece de onun Tanrý'yý doðru ve anlaþýlýr bir biçimde temsil etmesi Kutsal
Ruh'un etkinliðidir.
iþlerinin semeresi: Kötüler Tanrý yargýsýndan kaçamaz. Ama doðru sayýlanlar için þu ilke geçerlidir:
«Akþamleyin aðlayýþ konuk olur; fakat sabahleyin sevinç gelir» (Mezmur 30:5). Tanrý, Goþen'de
oturan Ýsrail toplumunu Mýsýrlýlar’ý mahveden vebalardan korudu (Çýkýþ 8:22; 9:6,26; 10:23; 12:13).
Eðer istemine uygunsa, Mesih inanlýlarýný da kötülerin baþýna gelen sýkýntýlardan koruyabilir.
Doðruluk, büyük olasýlýkla aþaðýdaki sonuçlarý oluþturur:
1. Doðru kiþinin bu dünyadaki temel gereksinimleri yeterince karþýlanýr.
2. Kiþinin özyapýsý dürüstlük, saflýk, gerçeðe baðlýlýk, aðýrbaþlýlýk ve sevecenlikle betimleniyorsa,
o kiþi insanlarýn güveni ve sevgisini kazanýr.
3. Doðru kiþi ruhsal konularý kavramakta yetenekli olur. Böylece de ruhsal kutluluðunun artmasýnýn
yolu açýlýr.
4. Doðru kiþi Tanrý'nýn övgüsünü kazanýr.
3:11 vay: «Suç iþleyen yüz kere kötülük edip günlerini uzatýrsa da, ben yine bilirim ki, Allah'tan
korkanlara, O'nun önünde korkanlara iyilik olacaktýr; fakat kötüye iyilik olmayacak ve gölge gibi olan
günlerini uzatmayacaktýr, çünkü Allah'ýn önünde korkmuyor» (Vaiz 8:12,13; Mezmur 73:1-20).
Günah, büyük olasýlýkla aþaðýdaki sonuçlarý doðurur:
1. Yoksulluk, hastalýk, erken ölüm
2. Yalnýzlýk, dürüst kiþilerin günahlýya karþý güvenlerinin ve sevgilerinin azalmasý, utanç
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3. Ruhsal yýpranma ve günahtan dönülmezse ruhsal ölüm (Romalýlar 6:23a)
4. Tanrý'nýn amansýz yargýsý; huzurundan sonsuzluða dek kovulma
«Vay» ve «yazýk» (3:9), çok önemli sözcükler gibi görünmese de anlamlarý aðýrdýr.
3:12 sana yol gösterenler seni saptýrýyorlar: Bir ülkenin halký yalnýzca maddesel kazanç, askersel
yengiler, eðlence, v.b. için yaþarsa, halkýn bu arzularýný yerine getiren kiþiler yönetime gelecektir.
Onlarýn düþük zevklerini karþýlayan, onlarý daha da aþýrý bir biçimde saptýran önderlerin tahta çýkmasý
kesindir. Ayný biçimde bir kiþi doðruluk ilkelerini izleyecek yerde duygularýnýn kölesi olursa, Mesih
inancýna yaraþan düþüncelere baðlý kalacak yerde dürtüleriyle sürüklenirse, Tanrý'nýn buyruklarýna
uyacak yerde insanlarýn görüþlerini uygularsa, kendini doðru yoldan saptýran benliðinin önderliðine
teslim etmiþ olur.
3:13 Rab dava etmek için kalkýyor ve kavimlere hüküm vermek için duruyor: Tanrý yargýlarken
herkese ayný biçimde davranmaz. Yahudalýlar’ýn çoðu yargýyý hak etmiþti ama Tanrý, aralarýnda
bulunan doðru kiþileri de eylemlerine göre ödüllendiriyordu (3:10; Tekvin 18:25).
3:14 baðý yiyip bitirenler sizsiniz: (5:1-7; Mezmur 80:8-18). «Bað» yaþamý simgeler. Tanrý herkese bir
«bað» emanet etmiþtir. O, çalýþkanlýk, dayanýklýlýk gibi nitelikleri ödüllendirir. Tembellik, savsaklama,
yýkýcýlýk ve yolsuzluk gibi eylemleri yargýlar (3:13).
3:14-15 Tanrý toplum için saptadýðý genel yargýdan baþka, iþlenen ulusal suça katkýda bulunan iki grubu
özellikle yargýlayacaktýr:
1. Ýhtiyarlarý ve önderleri (3:14-15)
a. Ulusun zenginliðini yok ettiler.
b. Yoksullarý soydular.
Tanrý, Yasa yoluyla yoksullarýn ve kendilerini koruyamayanlarýn haklarýný koruyacaðýný belirtti
(Çýkýþ 22:21-27; v.s.; 1:23 ile ilgili nota bakýn).
c. Yasalarla korunmayanlarý ezdiler.
öðütüyorsunuz: «Hakirlerin yüzünü öðütüyorsunuz» betimlemesi, un deðirmeninden alýnmýþtýr.
Hindistan'da buna benzer deyimler kullanýlýr: «Ah efendim, yüzümü böyle ezmeyin. Yazýk!
Burnum, yüzümdeki diðer organlar yakýnda silinecektir. Yüzüm öðütüle öðütüle büsbütün aþýnsýn
mý?» Mika peygamber daha da sert bir betimleme kullandý (Mika 3:2,3).
2. Kadýnlarý (3:16-4:1)
a. Suçlarý:
1). Gururluydular (3:16; Mezmur 18:27; 101:5,6; Süleyman’ýn Meselleri 6:16,17; 1. Petrus 5:5)
Yahuda erkekleri gibiydiler (2:11,12,17). Kendilerini büyük görenler hor görülür, alaya
alýnýrlar.
2). Batýl inançlarla ilgili iþlerle uðraþtýlar ([muska] 3:20).
3). Dýþ görünüþe aþýrý önem veriyorlardý (3:16-23).
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Dýþ ticaretin getirdiði bollukla birlikte (2:7,16) Asur (2. Krallar 16:7-10) ve Babil (2. Krallar
20:12) gibi yabancý ülkelerle çoðalan iliþkiler, modaya duyulan ilgiyi artýrýyor, çeþit çeþit
giyim olanaklarý saðlýyordu.
Giyimine önem vermemek bir bayanýn erdemini artýrmaz. Ne var ki, eðer saçmalýklarla
uðraþmakla zamanýný ve enerjisini boþa harcarsa, yaþamýn aðýr sorunlarýna ve sonsuzluk
için önem taþýyan konulara öncelik tanýyamayacaktýr. Mesih inanlýsý olan bayanlar bu
tuzaða düþmemek için özen göstermelidirler (1. Petrus 3:3,4).
Ýnanlýnýn giyimi konusunda birkaç ilke:
a). Giyim yüzünden öncelik verilmesi gereken sorumluluklar -- örneðin, saðlýk için gerekli
olan bir diyet, aile bakýmý, eðitim, konukseverlik, kiþinin özyapýsýnýn tanrýsal niteliklerle
geliþmesi, vs.-- aksatýlmamalý.
b). Giyim için yapýlan harcamalar, gelecekte karþýlaþýlmasý olasý hastalýk ve yaþlýlýk gibi
zor durumlara karþý alýnmasý gereken önlemleri engellememelidir.
c). Bir kiþi, borcu varken eline para geçtiðinde borcunun tümünü ya da bir bölümünü
ödemezse, alacaklýlarýnýn parasýyla giyinmiþ sayýlýr. Böylece imandan kaynaklanan
dürüstlük koþullarýný yerine getirmemiþ olur (Romalýlar 13:8).
4). Giysileri ve yürüyüþleriyle kendilerinin ahlaksýz olduklarýný gösteriyorlardý (3:16-23).
göz edip: Bu davranýþýn Astarti'nin (Hakimler 2:13) niteliklerinden biri olduðu tarihte
yazýlýdýr. Astarti ise, þehvetin (eros) iffetsiz tanrýçasýydý.
Kadýnýn erkek üzerindeki etkisi yapýcý olmalýdýr (Tekvin 2:20; Süleyman’ýn Meselleri 31:12).
Kadýn, erkek için «uygun yardýmcý» olmasý amacýyla yaratýldý.
b. Cezalarý
1). Kel olacaklardý (3:17).
2). Çýplak olacaklardý (3:17).
3). Onlara güzel koku yerine pis koku verilecekti (3:24).
yerine: Hiçbir yer boþ kalmaz. Bir kiþinin yaþamýnda, aklýnda bir boþluk oluþtuðu zaman,
o boþluk ya yapýcý ya da yýkýcý nitelikteki bir maddeyle, bir düþünceyle, bir alýþkanlýkla
doldurulur. Sion kýzlarý yanlýþ tutum ve alýþkanlýklarýndan arýndýrýlmalýydý. Ýtiraf ederek
günahlarýný býraksalardý, arýndýrýlacaklardý. Eskiden günahýn doldurduðu ama itiraf
sonucunda boþ kalan yerleri Tanrý, kendi saf nitelikleriyle dolduracaktý. Ne yazýk ki, Sion
kýzlarý günahtan dönmedi. Bu nedenle Tanrý onlarý günahlý tutum ve davranýþlarýndan
zorla arýndýrmalýydý. Yaþamlarýnda cezayla boþ býrakýlan yerler, suçlarýna uygun cezanýn
belirtileriyle doldurulacaktý.
4). Ayartmaya çalýþtýklarý erkekler kýlýçla öleceklerdi (3:25).
5). Yedi kadýn bütün evlilik haklarýný reddederek, adýný alabilmek için bir erkeðe yalvaracaktý
(4:1).
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