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Yeþaya, dördüncü bölüm

I. Yahuda'yla 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)
Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1)
D. Sýkýdüzenin ortasýnda ümit (4:2-6)
1. Rabbin filizi güzel ve yüce olacak (4:2).
2. Ýsrail'in kaçýp kurtulanlarý için yeryüzü, iyi ve güzel meyveler verecek
(4:2).
3. Tanrý, Sion kýzlarýnýn iðrençliðini yýkayacak (4:3).
4. Tanrý Yerusalem'den kan temizleyecek (4:3).
a. Adalet ruhuyla
b. Yakma ruhuyla
5. Böylelikle Yerusalem'de yaþayan herkes kutsal sayýlacak (4:4).
6. Tanrý, Sion daðýndaki her evi ve onun toplantýlarýný koruyan örtü
olacak (4:5,6).
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4:1 o gün: «O gün», «erkeklerin kýlýçla ve yiðitlerin savaþta düþecekler»i gündür (3:25). Bu ayet,
aslýnda üçüncü bölümün konusunu bitirir.
tutup: Yahudalýlar'ýn bir adamý tutup önderleri yapmak istedikleri gibi (3:6,7'de), yedi kadýn da bir
erkeði onun adýyla çaðrýlmak için yakalayacaklardý. Bu durum erkeklerin, özellikle de sorumluluk
yüklenen erkeklerin azaldýðýný gösterir. Bir toplumun sayýca azalmasý, Tanrý'nýn ona günahý
yüzünden yüklediði bir cezadýr (Mezmur 34:21). Günah, gerçeðe ters düþtüðü için bilgelikten
yoksundur. Bilgelik yoksunluðu ise yitime, yalnýzlýða yol açar.
utancýmýz: Bugün bile birçok yerde söz konusu olduðu gibi, eski zamanlarda bazý toplumlar
çocuksuzluðu bir utanç, bir alay konusu olarak görürdü. Hacer, çocuk doðuramayan Sara'yý
küçük gördü (Tekvin 16:4). Hanna'nýn «ortaðý onu öfkelendirmek için incitirdi, çünkü Rab onun
r ahmini kapamýþtý» (1. Samuel 1:6). Yahudi aileler, Mesih'in kendi soyundan doðacaðýný ümit
ederdi. Çocuksuz kalmalarý bu ümidin yitimi anlamýna gelirdi. (54:1-8 ayetlerini de inceleyin.)
Çocuklar, bir ailenin soyunun sürmesini olanaklý kýlar. Ailenin büyükleri, önemsediði ilkeleri
çocuklarýna aktararak kendi yaþamlarýný bir bakýma onlarda sürdürür. Bir kiþinin fizyolojik yapýsý
ve psikolojik özellikleri, büyük olasýlýkla ondan sonraki birkaç kuþaðý etkiler. Bunu düþünerek
Petrus'un inanlýlara seslenmesi uyarýcýdýr: «Ne çeþit insanlar olmalýsýnýz? Kutsal yaþayýþa ve
tanrýsayarlýða baðlý insanlar...» (2. Petrus 3:11). Bir ulus, Tanrý önünde yararlý sayýlmak için
doðruluk ilkelerine baðlý kalmalýdýr. Toplumun büyükleri gerçeðe uygun yaþamalý, yorulmadan,
býkmadan çocuklarýný onlarýn kavrayabilecekleri bir biçimde Tanrý yolunda isteklendirmelidir
(Tekvin 18:18,19; Tesniye 6:6,7,20; 11:19; Süleyman’ýn Meselleri 20:6,7).
4:2 o gün: Bu paylayýcý peygamberlik, yüreklendiren bir haberle baþlamýþtý (2:1-4) ve yine öyle sona
erdi (4:2-6). Tanrý, Yahudalýlar'ý uyarmakla birlikle, aþýrý üzüntüye kapýlmamalarý için (2. Korintliler
2:7) ümit de verdi.
«O gün»ün ümit verici özellikleri þunlardýr:
1. Mesih dünyaya dönecek, O'nun baðlýlarý O'nu sevecek ve yüceltecektir (Aþaðýdaki «Rabbin
Filizi»yle ilgili nota bakýn, 4:2).
2. Tanrý'yý tanýyanlar günahtan arýndýrýlarak kutsal sayýlacaktýr (4:3,4).
3. Tanrý Kendisiyle birlikte olanlarýn her zaman yanýnda kalacaktýr. Onlarý koruyacak ve böylece
güvenlik saðlayacaktýr (4:5,6).
Bu özellikler, hiç kimsenin hak etmediði kayradýr. Tanrý baðlýsý, O'na gönül borcunu durmadan
þükranla bildirmelidir (Mezmur 34:1-3, 71:6,14; Ýbraniler 13:15).
Rabbin filizi: Bazýlarý bu ayeti yorumlarken, yalnýz topraðýn verimliliðinin yenilenmesiyle sýnýrlý
olduðunu ileri sürer.
Bu görüþ, peygamberlerin uyduklarý biçimi görmezlikten gelir.
Peygamberler, yerel ve tarihsel konularda Tanrý'nýn uyarýlarýný, Mesih'in geliþini ya da egemenlik
kuracaðý çaðý andýran benzetmeler bulurlardý. Eski Antlaþma'da Mesih'le ilgili bildiriler çok sýk
bulunur (11:1,2; 53:2,3; Vahiy 22:16'e de bakýn).
Yeþaya'nýn tanýttýðý Filiz, Yeremya'nýn (23:5-6; 33:15) ve Zekarya'nýn sözünü ettiði Filiz'dir (3:8;
6:12). Yeremya'da bildirilen Filiz «YAHVE doðruluðumuz» adýyla çaðrýlan bir kraldýr ve
Zekarya'da sözü edilen Filiz, bir kiþidir. Yeþaya, «Rabbin Filizi» adýyla Mesih Ýsa'nýn Tanrý
olduðunu ve «Yerin Meyvesi» adýyla O'nun insan olduðunu vurguladý. Yeþaya, daha sonra
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açýkladýðý Mesih'in geliþini, bu ayette «Rabbin Filizi» sözleriyle iþaret etti (ilk geliþi [53:2-3]; bin
yýllýk egemenliði [11:1-5; Vahiy 22:16]). Dünya Ýsa Mesih'te, önceden hiç görmemiþ olduðu salt
kusursuz insana tanýk oldu (2. Korintliler 5:21; 1. Yuhanna 1:5; 3:5).
yerin meyvesi: «Rabbin Filizi» ve «yerin meyvesi» birbirlerine koþut öznelerdir. Buna göre
«yerin meyvesi» de Ýsa Mesih'in bir adýdýr. Öyleyse, hangi anlama gelir? «Yere düþüp de
ölmeyen buðday tanesi tek baþýna kalýr. Ama eðer ölürse bol ürün getirir» (Yuhanna 12:24). Bu
ürün «yerin meyvesi»dir. Mesih öldü, gömüldü. Ölümden dirilmekle «yerin ilk diriliþ meyvesi»
oldu. Yazýldýðý gibi, «Gerçekte Mesih ölüler arasýndan dirilmiþtir. Uyuyanlarýn ilk ürünüdür O»
(1. Korintliler 15:20). Kutsal Yazý'nýn bildirdiði gibi Mesih'in «yerin meyvesi» olmasý, Mesih
inanlýlarýnýn da dirileceðine bir güvencedir: «Her biri kendine özgü sýrada: Ýlk-ürün Mesih, sonra
O geldiðinde Mesih baðlýlarý» (1. Korintliler 15:12-23,35-50).
kaçýp kurtulanlar: Artakalanlar (4:4), kurtulmak istememelerine karþýn kurtulanlar deðildir.
Artakalanlar kaçanlardýr, kurtulmak istediklerini etkin bir biçimde gösterenlerdir. Kurtulabilsinler
diye yenilgi tanýmaz bir dayanýklýlýkla Tanrý'nýn koþullarýna uyanlardýr. Böylelerine Tanrý «kaçýp
kurtulanlar» der.
4:3 kýzlarýn pisliði: (3:16). Bir kiþinin aðýz alýþkanlýðýyla «Tövbe, tövbe» demesi günahýnýn
baðýþlanmasý için yeterli deðildir. Kiþi günahý yaþamýndan kovmalýdýr. Sion kýzlarýnýn iðrençliði
yýkanýnca ve Yerusalem'den kaldýrýlýncaya dek «her adam kutsal» sayýlamazdý (4:4). Mesih
inanlýlarýnda onlara «kutsal» denilmesini engelleyen neler var? Bu engelleri kaldýrmakta
gecikmesinler (2. Korintliler 6:14-18; 7:1; Efesliler 5:26,27; 1. Petrus 1:15,16; 1. Yuhanna 3:3)!
onun kanýný ... temizleyince: Kan demekle Yeþaya, Yerusalem'deki zorbalýklarla birlikte (1:15;
59:3) çocuklarý Molok'a kurban etme iðrençliðine de deðinmiþ olabilir. Hem Kral Ahaz (2. Tarihler
28:3), hem de Kral Manasse (2. Tarihler 33:6) bu iðrençliðe katýldý. Büyük olasýlýkla bu «tapýnma
ayini» halk arasýnda Yeþaya'nýn zamanýndan çok daha önceleri yapýlýyordu (57:5; Mezmur
106:38).
yakma ruhu: «Yakma ruhu», ateþ gibi yargýyla günahý arýtmaktan söz eder (Zekarya 13:8,9;
Malaki 3:2,3; Luka 3:16).
4:4 artakalan, býrakýlan: Ýsrail tarihinde "artakalanlarý" ortaya çýkaran çok üzücü üç olay söz
konusudur:
1. Babil sürgünlüðü (Hezekiel 39:23-29)
2. Titus'un Ý.S. 70 yýlýnda Yerusalem'i yýkmasý (Luka 19:43-44)
3. Gelecekte uluslarýn Yerusalem'i kuþatmasý (Yoel 3:9-21)
Yerusalem'de yaþayanlar arasýnda yazýlan: Burada, Ýsrailliler arasýndan kurtulacak kiþiler, tüm
uluslardan kurtulacak kiþilerden daha çok vurgulanýr (Hezekiel 13:9; Daniel 12:1).
kutsal: Tanrý'nýn adalet ve yakma ruhu bir kiþiyi günahtan arýtýncaya dek o kutsal sayýlamaz
(Efesliler 1:4; 2. Selanikliler 2:13; Vahiy 21:27). Yalnýz kutsal kiþi, yaþayan adam olarak anýlýr
(«suçlarýnýzdan ve günahlarýnýzdan ötürü ölü kiþilerdiniz» [Efesliler 2:1,5; Koloseliler 2:13]). Kutsal
bir yaþam sürdürmek, benliðin iðrençliðinin üstesinden gelmek demektir (Romalýlar 6:6-22). Ne
düþüncelerde ne de hareketlerde gerçeðe ters olaný bulundurmamaktýr. Günaha düþürebilen
birçok tuzaða karþýn, Mesih inanlýsý kutsal olmaya çaðrýlýr (Haberciler’in Ýþleri 9:13,32,41; 26:10;
Romalýlar 1:7; 1. Korintliler 1:2; 2. Korintliler 1:1; Efesliler 1:1; Filipililer 1:1: v.s.).
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Vahiy’de bu tuzaklardan bazýlarý bildirilir:
1. Tanrý'ya karþý ilk sevgiden ayrýlma (Vahiy 2:4)
2. Yanlýþ öðreti yüzünden imanda zayýf olma (Vahiy 2:14,15)
3. Ahlaksýzlýk, yalancý tanrýlara tapýnma (Vahiy 2:20,21)
4. Ýman koþullarýna uymazlýk, gündelik yaþamda gevþeklik, ýlýklýk (Vahiy 3:1-3,15,16)
5. Servet, varlýk yüzünden büyüklenme (Vahiy 3:17)
Mesih Ýsa'nýn amacý, kendisine inananlarý «parlak, kutsal ve suçsuz durumda kendi katýna ... ne
kiri, ne buruþuðu, ne de sýradan hiçbir bozukluðu olmaksýzýn eriþtir»mektir (Efesliler 5:25-27).
Birinci yüzyýldaki Mesih inanlýlarý kutsal bir yaþam sürmeyi önemsemeseydiler, Mesih'le ilgili
Müjde'yi tanrýsal güçle yayabilirler miydi; «dünyayý altüst eden bu insanlar» olarak tanýnabilirler
miydi (Haberciler'in Ýþleri 17:6; 1. Korintliler 4:6,16; 11:1; Filipililer 3:17; 1. Selanikliler 1:5,6)?
Bugün batý dünyasýnda Tanrý bildirisinin az yayýlmasýnýn, az kabul edilmesinin nedeni, Mesih
inanlýlarýnýn kutsal denilemeyen yaþam düzeni olabilir mi (1. Korintliler 15:34)? Öte yandan
20. yüzyýlýn sonunda eski Sovyet Birliði'ndeki ruhsal açlýk, oradaki inanlýlarýn yýllardýr zor koþullar
altýnda kalmalarýna karþýn yýlmadan iman yaþamýný sürdürmelerine baðlantýlý deðil mý?
4:5 mesken: Türkçe'ye mesken olarak çevrilen Ýbranice makôn sözcüðü Kutsal Yazý'da yalnýz
«Tanrý'nýn konutu» için kullanýlýr (1. Kýrallar 8:13,39).
duman: Mýsýr'dan kurtarýlarak özgür kýlýnan Ýsrailliler'e yol gösteren, onlarý koruyan bulut
sütununun duman çýkardýðý bildirilmez. Ne var ki, Tanrý Sina Daðý'na indiðinde daðýn tüttüðü
yazýlýr (Çýkýþ 19:18; 20:18).
4:6 sýðýnacak yer: Çýkýþ'ta yazýldýðý gibi Tanrý «o gün» gündüz bulutla, gece ateþle Ýsrail'i
koruyacaðýný vaat etti (Çýkýþ 13:21,22; Mezmur 91:1,2)). Tanrý'nýn huzuru güvenlik saðlar (Çýkýþ
14:19,20; Yeþaya 26:20-21; 32:1-2; Zekarya 2:5). Bu sýðýnaktan uzaklaþmayý kim ister?
1. Mesih inanlýsýnýn aile, komþuluk ve iþ iliþkilerinde Tanrý'nýn onu kutsal tutmasýna gereksinimi
vardýr.
2. Mesih inanlýsýnýn bolluk, rahatlýk ve varlýklý bir yaþamýn özel tuzaklarý olan maddecilik,
büyüklenme, bencillik, baþkalarýný küçümseme ve dünya sevgisinden korunmaya gereksinimi
vardýr.
3. Zarar, üzüntü ve sýkýntý günlerinde Mesih inanlýsýnýn kendine acýma, baþkaldýrma, karamsarlýk,
somurtkanlýk ve ümitsizliðin üstesinden gelmek için Tanrý'nýn gücüne gereksinimi vardýr.
örtü: Ýbranice'de bu sözcük, Antlaþma Sandýðý üzerindeki kapak (baðýþlamalýk) için kullanýlan
sözcüðün aynýsýdýr (Ýbraniler 9:5; Çýkýþ 37:[1-5],6-9; 40:[17-19],20-21; Levililer 16:2-5,11-16). Bu
kapak, günahýn baðýþlandýðý yerdi. O çaðýn düzenine göre, baþrahip kendisinin, ev halkýnýn ve
tüm Ýsrail'in günahý için kesilen kurbanýn kanýný yýlda bir kez baðýþlamalýk üzerine serperdi.
Antlaþma Sandýðýý içinde Musa'ya bildirilen Yasa bulunurdu. Yasa'nýn koþullarýný yerine getiren
bu kutsal tören, Ýsrail'i Tanrý öfkesinden korudu, onu örttü. Ayný zamanda bu dinsel tören
bugünlerin koþulunu simgelerdi: Dünyanýn günahý için kendi kanýný döken Ýsa Mesih, kendisine
inananlarý Tanrý'nýn öfkesinden korur (Ýbraniler 9:22; 1. Yuhanna 1:7).
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