˜˜˜ 51 ˜˜˜

Yeþaya, altýncý 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)
Ç. Sýkýdüzenin sürmesi (3:1-4:1)
D. Sýkýdüzenin ortasýnda ümit (4:2-6)
E. Tanrý baðýnýn türküsü (5:1-7)
F. «Vay»lar (5:8-23)
G. «Vay»larýn temel kaynaðý ve cezasý (5:24-30)
Ð. Yeþaya'nýn görmesi (6:1-13)
1. Zamaný: Kral Uzziya'nýn öldüðü yýl (6:1)
2. Ýçeriði:
a. Tanrý yüksek bir taht üzerine oturuyordu (6:1).
b. Etekleri tapýnaðý dolduruyordu (6:1).
c. Seraflar
1). Dört kanadýyla yüzleri, bedenlerini örtüyor, ikisiyle uçuyorlardý
(6:2,6).
2). Tanrý'nýn kutsal olduðunu birbirlerine söylüyorlardý (6:3).
3). Seslerinden tapýnaðýn eþikleri sarsýldý, tapýnak dumanla doldu
(6:4).
ç. Etkisi:
1). Yeþaya günahlýlýðýný anlayarak ölümle cezalandýrýlacaðýndan
korktu (6:5).
2). Bir seraf sunaktan kor aldý, Yeþaya'nýn dudaklarýna dokundu;
böylece günahý baðýþlandý (6:6,7).
d. Sonucu:
1). Tanrý, bildirisini Yahuda toplumuna iletmek için bir haberciyi
görevlendirmek istedi (6:8-13).
a). Toplum bildiriyi geri çevirecekti (6:9-10).
b). Bu nedenle toplum sürgüne gidecekti, ülke de boþ kalacaktý
(6:11-13).
c). Ümit: «Kütük kutsal soydur» (6:13).
2). Yeþaya bu görevi yüklendi (6:8).
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6:1 Kral Uzziya'nýn öldüðü yýl: Kral Uzziya'nýn egemenliði elli yýlý aþtý. Ýlk yýllarýnda Uzziya, Tanrý'nýn
gözünde doðru olaný yaptýðý için kutsanýyordu. Ne var ki, son yýllarýnda Tanrý'nýn bildirdiði düzene
saygý göstermediði için cüzam hastalýðýyla vuruldu. Mezarýna dek bu sýkýntýyý çekti (2. Tarihler
26:16-23). Uzziya'nýn burada konu edilen ölümü, ya bedensel ölümü (Ý.Ö.759), ya da devletle ilgili
yaþamý açýsýndan ölümü, yani hastalýðý nedeniyle krallýk görevini yapmadýðý süre demektir.
Rabbi yüce ve yüksek bir taht üzerinde oturmakta gördüm: Kral Uzziya, ölüm aracýlýðýyla
tahtýndan indirildi, ama Tanrý'nýn tahtý sonsuzluða dek yerinden oynamaz! Söz dinlemez ve
cüzamlý oluþu nedeniyle Uzziya'nýn tapýnaða girmesi yasaktý. Tanrý, yalnýz tapýnaða girmekle
kalmýyor, etekleri de tapýnaðý dolduruyordu. Ýnsansal hükümdarlarýn zayýflýklarý, sonsuz
Egemen'in gücü ve güvenilirliðiyle karþýlaþtýrýlmaktadýr.
taht: O çaðdaki krallar çok süslü tahtlara otururdu. Süleyman'ýnki bunlarýn en güzellerindendi
(1. Krallar 10:18-20). Süleyman'ýn tahtýna çýkan altý basamak vardý; ama Tanrý'nýn tahtýnýn bundan
çok daha yüksek ve yüce olduðuna kuþku yoktur!
Kimi peygamberler birçok görme gördü, ama Yeþaya'nýn gördüðü tek görme budur. Yeþaya'nýn
görmesinin, Hezekiel'in gördüðü ilk görmeyle benzer yanlarý çoktur (Hezekiel 1:4-28).
Rab: 6:1'de «Adonai» ve 6:3 ve 5'te «Yahve sözcükleri, Rab olarak çevrilir. Yeþaya, Tanrý
Baba'yý görmedi, çünkü hiçbir vakit, hiç kimse Tanrý'yý görmedi (Yuhanna 1:18). Beden alarak
dünyaya doðmadan önce Babasý'nýn yanýnda bulunan Ýsa Mesih (Yuhanna 1:1,2; 17:5), zaman
zaman insanlara görünmeyi gerekli gördü. Kutsal Yazý, Yeþaya'nýn Ýsa Mesih'i gördüðüne hiç
kuþku býrakmaz: «Yeþaya bunlarý söylemiþtir; çünkü Ýsa'nýn yüceliðini görüp O'na iliþkin
konuþmuþtur» (Yuhanna 12:41). Tanrý'yý gördüðünü söylemesi yüzünden, «testereyle biçilme»
cezasýna uðradýðý sanýlýr (Çýkýþ 33:20; Ýbraniler 11:37; 2. Krallar 21:16).
Kutsal Yazý tamamlanmadan önce Tanrý'yla yakýn iliþkide bulunan baþka insanlardan bazýlarý
þunlardýr:
1. Ýbrahim (Tekvin 15:12-21)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Yakup (Tekvin 28:10-22)
Musa (Çýkýþ 3:1-6; 33:18-23; 34:6-8)
Yeþu (5:13-15)
Gideon (Hakimler 6:11-24)
Manoa (Hakimler 13:2-23)
Samuel (1. Samuel 3:14-18)
Süleyman (1. Krallar 3:4-15)
Ýlyas (1. Krallar 19:11-13)
Mikaya (1. Krallar 22:19)
Eyüp (38:1 v.s.)
Yeremya (1:4-10)
Hezekiel (1:26-28)
Pavlus (Haberciler'in Ýþleri 9:3-6; 2. Korintliler 12:2-4)
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15.
16.

Petrus (Haberciler'in Ýþleri 10:11-16)
Yuhanna (Vahiy 4:2-11)

Tanrý, Ýbrahim ve Musa'yla görüþmeye baþladýðýnda Kendini yüce Tanrý olarak tanýttý (Tekvin
12:1-8; Haberciler’in Ýþleri 7:2; Çýkýþ 3:2-6). Hezekiel ve Yuhanna, kendilerine bildirilen
esinlemelerin baþlangýcýnda, tanýk olduklarý Tanrý'nýn yüceliðini açýkladýlar (Hezekiel 1:4-2:1; Vahiy
1:9-18).
Yüksek taht üzerine oturuyordu:
1. Yücelik tahtý -- Tanrý'ya tapýnýlmalý.
2. Egemenlik tahtý -- Herkes Tanrý'ya baðýmlý olmalý.
3. Lütuf tahtý -- Tanrý'nýn önüne her gereksinim için cesaretle yaklaþýlmalý.
Bu taht yüksektir. Tanrý, kendini eþit kýlmak isteyen her rekabetten, yetkisine her karþý çýkandan
üstündür.
etekleri tapýnaðý dolduruyordu: Yuhanna da «Ýnsanoðlu'na benzeyen biri duruyordu» dedi.
«Ayaklarýna dek uzanan bir giysi giymiþti» (Vahiy 1:12-13). Yakup, oðlu Yusuf'a uzun bir kaftan
verdi. Bu, Yusuf'un kardeþleri üzerindeki yetkisini belirtti. Ýsa Mesih'in uzun etekleri de O'nun
kesin yetkisini gösterir (1. Petrus 3:22; 1. Korintliler 15:24-25).
gördüm: Saðlýklý göz, aldýðý ýþýðýn ve odaklama yeteneðinin oranýna göre duyarlýkla görebilir.
Hasta gözlerin de deðiþik deðiþik görme yeteneði vardýr. Doðal görüþte olduðu gibi, ruhsal görüþ
yetenekleri de farklýdýr. Loþluktan net bir odaklamaya dek ayrý ayrý aþamalarý vardýr.
1. Eski Antlaþma döneminde Tanrý'nýn görkemi ýþýk olarak görünürdü:
a. Mýsýr'dan kaçan ve çölde dolaþan Ýsrailliler'e yol gösteren ateþ/bulut sütunu (Çýkýþ 13:21;
14:19,20)
b. Sina daðýný örten ateþ bulutu (Çýkýþ 24:15-18)
c. Tapýnaðý dolduran bulut (Çýkýþ 40:34,35)
ç. Süleyman'ýn yaptýrdýðý tapýnaðý dolduran yücelik (2. Tarihler 7:1)
d. [Bu görkem Ýsa Mesih'in hizmetinde göründü (Matta 2:2,9; 17:5; Luka 2:9; Haberciler’in
Ýþleri 1:9)].
2. Bu yaþamda Mesih Ýsa inanlýsýnýn Tanrý'yý görüþü sýnýrlanmýþtýr («þimdi her þeyi aynada silik
bir görüntü gibi görüyoruz» [1. Korintliler 13:12]). Buna karþýn Kutsal Yazý'nýn aracýlýðýyla Ýsa
Mesih'in yaþamýndan Tanrý'nýn özniteliklerini ve özyapýsýný kavrayabilir.
3. Kutsal Yazý'nýn yazýlmakta olduðu dönemlerde Tanrý, özel bir iþ için çaðýrdýðý belirli kiþilere
göründü (Yukarýda verilen listeyi inceleyin). Onlara kiþiliðini, istemini ve kimi gizleri açýkladý.
4. Cennette tüm inanlýlar Tanrý'yý görecekler («Þimdi kýsýtlý olarak biliyorum; ama Tanrý'nýn beni
tam olarak bildiði gibi, o zaman ben de tam olarak bileceðim» 1. Korintliler 13:12; Vahiy 22:4).
6:2 Seraflar: Seraflar bir grup melektir. «Seraf» sözcüðü baþka hiçbir bölümde Tanrý'nýn melekleri
için kullanýlmaz. «Seraf», «yanan» demektir. Bu sözcük, yakýcý [zehirli] yýlanlar için kullanýlýr
(Sayýlar 21:6,8; Yeþaya 14:29; 30:6).
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duruyorlardý: Buyruk bekler gibi ayakta durmalarý, meleklerin Tanrý'ya hizmet etmeye hazýr
olduðunu vurgular. Mesih inanlýlarý da Tanrý'nýn istemini yerine getirmeye hazýr olarak duruyorlar
mý?
kanatlarý: Kanatlarý dýþýnda meleklerin insanlardan farklý görünmedikleri sanýlýr. Ne var ki, Kutsal
Yazý'da meleklerin görünüþüne iliþkin kesin ve geniþ bir bilgi verilmez.
Dört kanat, meleklerin bedenlerini örtmek için kullanýlýr(dý). Diðer ikisiyle ayaklarýný, yani «bedenin
en az saygýdeðer saydýðýmýz parçalar"ný örtüyorlardý (1. Korintliler 12:23).
Ýki kanadýyla yüzlerini örtmeleri, ilkin garip görünür. Musa'yý anýmsamak gerekir. O, Tanrý'yla
daðda görüþtükten sonra yüzü, Ýsrailliler'in gözlerini kamaþtýracak ölçüde parlýyordu (Çýkýþ
34:29-35). Tanrý'nýn huzurunda bulunan meleklerin gözleri bile O'nun yüceliðini görmeye yeterli
deðildir. Özellikle melekler, Tanrý'nýn yüceliðinden ne denli uzak olduklarýný bilirler. Alçakgönüllü
oluþlarý onlarý bunu belirtmeye zorlar. Ya Mesih inanlýsý? Melekler bunca saygýyla Tanrý'nýn
huzuruna yaklaþýrken, Mesih inanlýsý Kurtarýcý'nýn aracýlýðýyla edindiði Tanrý'nýn huzuruna girme
hakkýný hafife almamalýdýr (Ýbraniler 4:14-16).
Melekler iki kanatlarýyla Tanrý'dan aldýklarý görevleri yerine getirmek için uçuyorlardý (Daniel 9:21).
Onlar gibi Mesih inanlýsý da Tanrý'nýn kendisine verdiði görevleri hýzla, sevinçle ve titizlikle
tamamlamalýdýr (Boaz buna iyi bir örnektir [Ruth 3:13,18]).
6:3 Kutsal, kutsal, kutsal: «Kutsal, kutsal, kutsal», meleklerin övgüsüydü. Gökteki ve yerdekilerin
görevi, Tanrý'yý yetkin öznitelikleri için yüceltmektir (Mezmur 84:4; Vahiy 4:8; Romalýlar 1:25b).
Tanrý'nýn kutsallýðý, tüm niteliklerinin tek temelidir. Kutsal, «günahla hiç bozulmamýþ ve
niyetlerinde, yaptýklarýnda
salt doðruluk bulunan»
bozulmayacak olan; özniteliklerinde,
demektir. Ýnsanlarý Yaratan ve tapýnmalarýný Bekleyen kutsaldýr. Günah borcunu Ödeyen ve
sonsuz yaþam Saðlayan kutsaldýr. Mesih inanlýsýný kutsal Kýlan kutsaldýr. Tanrý kutsal olmasaydý,
O'nun gücüne, sevgisine, adaletine ya da baþka bir niteliðine güvenilmezdi. Salt kutsallýktan
kaynaklanmayan güç, yürekte dehþet yaratýr. Bencillikle karýþýk bir sevgi «sevilen»e zarar getirir.
Kutsallýða dayanmayan adalet gevþek olur; kiþisel kazanç arar; böylece de adalet sayýlmaz.
Kutsallýðý için Tanrý'ya üç kez «kutsal» övgüsü yüceltilsin!
«Kutsal» sözcüðünün üç kez yinelenmesi, Üçlü Birliði anlatýr. Týpký 6:8'de olduðu gibi, «Kimi
göndereyim, ve bizim için kim gidecek?» (Tekvin 1:26'yla karþýlaþtýrýn).
bütün dünya O'nun izzetiyle dolu: Karamsar ortama karþýn (6:9,10) meleklerin bildirisi ümit ve
sevinç vericidir. Tüm dünya Tanrý'nýn yüceliðiyle doludur (Romalýlar 1:19-20). Ýnsanlar bilerek ya
da bilmeyerek Tanrý'nýn planýný yerine getirir. Tanrý'ya kendini teslim etmiþ kiþi, O'nu yüceltmeyi
amaçlar. Tanrý düþmaný, O'nun yüceliðini aramasa da en sonunda O'na boyun eðmek zorunda
kalacak, önünde diz çökecektir (5:26, «ç. Tanrý uzaktaki uluslarý çaðýracak, onlarýn eliyle Ýsrail'i
sürgüne gönderecekti .... Tanrý, Kendi amacýný oluþturmak için günahlýlarý da kullanýr» ile ilgili
notlarý inceleyin). Tanrý her þeyinde, Yahuda'ya vereceði yargýda da kutsaldýr (6:9-13).
6:4 çaðýranýn sesinden: Tanrý’ya yükseltilen «Kutsal, kutsal, kutsal» övgüsünün etkisi,
açýklanýþýndaki ateþliliði kanýtlar. Eþiklerin temelleri sarsýldý. Bu, Tanrý'nýn günaha karþý öfkesinin
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belirtisi ve yargýsýnýn güvencesiydi. Tanrý'nýn kutsallýðýna iliþkin bilgi, Mesih baðlýlarýnda tüm
gücüyle iþlesin. Tanrý'nýn kutsallýðý önünde cansýz tapýnaðýn eþikleri titrerken, O'nun canlý tapýnaðý
olan Mesih inanlýlarý titremesin mi (1. Korintliler 3:16-17)?
Ev dumanla doldu: Duman kimi zaman yalnýzca Tanrý'nýn bir yerde bulunmasýna iliþkin bir
belirtidir (4:5). Ama daha çok öfkesini ya da yargýsýný göstermek için göründüðünü gösterir (Çýkýþ
19:18; 20:18; Vahiy 15:8). Tanrý'nýn doðal özelliði kutsallýktýr. Kutsallýðýn doðal etkisi þudur: Saf
altýn elde etmek için altýn ateþten geçirilir. Saf altýn olmayan maddeler ateþte altýndan ayrýlýr.
Geriye saf altýn kalýr. Bu altýn ateþten geçmekle zarar görmez. Tam tersine, deðerini artýrýr. Týpký
bunun gibi Tanrý'nýn kutsallýðý ateþinde (Ýbraniler 12:29) yakýlan her þey deðerini düþüren günahtan
temizlenir (1. Petrus 1:7).
Ýlginçtir ki, bu yargýnýn belirtisi öncelikle tapýnakta bildirildi, yargýyý duyuracak kiþi de ilkin
günahýndan arýndýrýldý (6:6,7; 1. Petrus 4:17). Canlý olsun, cansýz olsun, Tanrý'nýn kullanacaðý her
þey günahtan arýtýlmalý (2. Timoteos 2:20-21; Ýbraniler 9:12-14).
6:5 Vay baþýma, çünkü helak oldum (Tanrý'nýn yargýsýný hak ettim), çünkü dudaklarý murdar bir
adamým ve dudaklarý murdar bir kavim içinde oturuyorum: Doðal insan genellikle kendisinden
hoþnuttur. Ruhsal durumunu yoklamakla zaman yitirmez; vicdanýný da genellikle yatýþtýrabilir.
Eðer kendini deðerlendirmeye baþlarsa baþkasýyla kýyaslamayla bitirir. «Ey Tanrý, öbür insanlara
... benzemediðim için sana teþekkür ederim» diyerek konuyu kapatýr (Luka 18:11). Yeþaya
günahýnýn aðýrlýðýný bilenlerdendi.
Kutsallýkla karþý karþýya gelmesi Yeþaya'yý günahýný itiraf etmeye zorladý. (Petrus'la karþýlaþtýrýn
[Luka 5:8]). Tanrý'nýn kutsal huzurunda Yeþaya'dan ne denli acý bir haykýrýþ duyuldu. Yeþaya,
bildirisinin ilk beþ bölümünde Yahuda'nýn aðýr günahý yüzünden yargýya uðrayacaðýný vaaz etti.
O, Tanrý'nýn habercisiydi. Belki Yeþaya, vaaz ettiði insanlara kýyasla daha temiz yaþýyordu. Ama
Tanrý'nýn kutsallýðý onun üzerine parladýðýnda tüm kiþisel kirliliði canýna aðýr bastý, ölüm cezasýný
hak ettiðini anladý (Hakimler 13:22; Daniel 10:15-17).
dudaklar: Yeþaya'nýn dudaklarý kirli sayýldýðýna göre yüreði de kirli sayýldý, çünkü «aðýz yüreðin
taþmasýndan söz söyler» (Matta 12:34). Eðer dudaklarý kirliyse, bu kirlilik dudaklar aracýlýðýyla
bildirilen gerçeðe bulaþmaz mý?
Mesih baðlýsý, sözlerinin dürüstlüðü konusunda Yeþaya'dan çok övünebilir mi? Dudaklarýndan
yalanlar, dedikodu, yerici sözler, gururlu çalýmlar dökülmez mi (Yakup 3:2)? Dudaklarý Tanrý'ya
sürekli övgü sunar mý (Ýbraniler 13:5)? Ýþitenlerin geliþmesine yarar saðlar mý (Efesliler 4:29)?
Davut gibi, «Ya Rab, aðzýma bekçi koy, dudaklarým kapýsýný koru,» diyerek dua etmek zorunda
deðil mi (Mezmur 141:3)?
Bu tür bir günah iþlediðinde Mesih inanlýsý günahýný itiraf ederse, güvenilir ve adil olan Tanrý,
günahlarýný baðýþlar, onu her suçtan arýtýr.... Ýsa Mesih de inanlýyý Babasý'nýn önünde savunur
(1. Yuhanna 1:9; 2:1). Kutsal Tanrý'yla inanlýlar arasýnda bu Aracý olmasaydý, inanlýlar acýnacak
bir duruma gelirdi (1. Timoteos 2:5,6).
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6:6,7 Seraflardan biri: Melekler, «kurtuluþ mirasýný alanlara hizmet etmek için gönderilen görevli
ruhlar»dýr (Ýbraniler 1:14). Rab Mesih Ýsa'ya iþkence yapýldýðý zaman O'nu güçlendirmek için bir
melek gönderildi (Luka 22:43). Yeþaya ise, günahýnýn bilincine vararak aðýr bir sýkýntýya düþtü.
Bir melek, Tanrý'nýn çözümünü uygulayarak Yeþaya'ya günahtan arýtýldýðýný bildirdi.
Elinde bir kor vardý; maþa ile onu sunak üzerinden almýþtý: Tapýnakta kor alýnabilen iki sunak
vardý: Altýn buhur sunaðý ve yakýlan kurbanlarýn sunulduðu sunak. Melek, Yeþaya'nýn dudaklarýna
dokunarak onun günahtan arýtýldýðýný ve suçunun baðýþlandýðýný bildirdi. Buna göre kor, günahýn
baðýþlanmasýný saðlayan kurbanlarýn yakýldýðý sunaktan alýnmýþtý.
Eski Antlaþma'da ateþ, kirin düþmanýydý. Ateþ neredeyse kan kadar önemliydi. Günahtan
arýtýlmak isteyen kiþi, tüm bencil, alçak, soysuz isteklerinin kül haline getirilmesini arzulardý.
Ateþin büyük bir sýcaklýkla yanmasý, günahtan bu arýtmayý simgelerdi.
Altýn buhur sunaðý ise, Tanrý'ya sunulan övgünün simgesiydi (Vahiy 6:9 ve 8:3, cennette de
sunaðýn [sunaklarýn] var olduðunu kanýtlar). Ne var ki, peygamber olsun, Mesih baðlýsý olsun,
günahý baðýþlanmamýþsa, övgü sunacak durumda deðildir (Mezmur 66:18; Süleyman’ýn Meselleri
15:29). Bu nedenle meleðin getirdiði kor, yalnýz yakýlan kurban sunaðýndan gelebilirdi.
Yeþaya'nýn dudaklarýnýn korla arýtýlmasý þu gerçekleri gösterir:
1. Günah baðýþlanmaz deðildir; baðýþlanabilir, arýndýrýlabilir.
2. En büyük melek bile kendi gücüyle hiç kimseyi günahtan arýtamaz.
3. Ancak günahýn karþýlýðý olan kanlý kurbaný yakan ateþ (yargý), günahý arýtabilir. Günahýn
karþýlýðý olan diri Kurban, Tanrý öfkesinin ateþinden geçen Ýsa Mesih, günahý arýndýrabilir.
Ancak O, «kor» görevini yerine getirebilir.
6:8 Kimi göndereyim ve bizim için kim gidecek: Tanrý'nýn habercileri, bildirdiklerini dinleyenler
gibidir. Tanrý'nýn uyarýlarýný dinlemek, ona göre yaþamlarýna tanrýsal bir düzen vermek, eðer bunu
yapmazlarsa Tanrý'nýn sýkýdüzenine boyun eðmek zorundadýrlar.
Haberciler insanlarýn
zayýflýklarýný anlar, doðrulukta yürümelerini engelleyen etkilere yabancý deðillerdir. Ýsa Mesih bile,
insan biçimine bürünüp zayýflýklarýna tanýk ve ortak oldu (Filipililer 2:8; Ýbraniler 2:17; 4:15). Ne
var ki, sýnanmasýna karþýn hiçbir günah iþlemedi. Haberci olarak bir örnekti.
Tanrý, habercilerini seçer, görevlendirir. Gerekli özniteliklere sahip olup seçilebilenlerin sayýsý
azdýr. Tanrý bildirisi kiþinin yüreðine konuþmuþ olmalý, kiþi Tanrý'nýn sesini duymaya alýþkýn olmalý.
Bununla birlikte konuþaný, çaðdaþlarýna karþý derin bir sevgi ve görev bilinci yönlendirmeli
(Hezekiel 3:16-21; 22:30; 33:3-6). Tanrý için konuþan, gerektiðinde korkunç bildirileri duyurmakta
yüreklilik göstermeli. Toplumun ilgisini çekmek, dinleyicileri isteklendirmek için Tanrý'nýn onu
güçlü kýlacaðýna güvenmeli (Çýkýþ 4:1,10-12).
Ýþte, ben, beni gönder, dedim: Tanrý «Kimi göndereyim ve bizim için kim gidecek» sorusunu
doðrudan Yeþaya'ya sormadý. Bu, Yeþaya'nýn soruyu duymazlýktan gelmesine olanak tanýdý.
Dolayýsýyla onun gönüllü, istekli «Ýþte, ben, beni gönder» yanýtý ne denli deðerlidir. Ne yazýk ki,
Mesih inanlýlarýnýn bazýlarý bu durumda, Tanrý'nýn onlarý görev yüklenmeye zorlamadýðýný, ruhsal
görev almaktan özgür olduklarý biçiminde yorumlar. Bir kiþi yaþamýný Tanrý Egemenliði'ni
ilerletmek için sunmazsa, belirgin bir günahla uðraþmasa bile þeytanýn amaçlarýný yerine getirmek
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için kullanýlýr. Mesih inanlýsý kendini yoklasýn: Þimdi ölürse Tanrý Egemenliði'nde, ruhsal savaþ
alanýnda emeðinin eksikliði duyulur mu? Tanrý'ya var güçle hizmet edilecek gün bugündür. Bu
hizmeti erteleyebileceðini düþünen, ruhsal bilgisizliðini, günahlýlýðýný hafife aldýðýný, Tanrý'ya karþý
yüreðinin soðukluðunu, O'nun kutsallýðýna deðer vermediðini kanýtlar. Mesih inanlýsý, Pavlus'la
birlikte «Sevinç Getirici Haber'i yaymazsam, yazýklar olsun bana!» demeli (1. Korintliler 9:16).
Yeþaya, az önce kuþku, korku içinde «Vay baþýma, helak oldum» (6:5) diyerek yakarýyor, ölüm
cezasýný bekliyordu. Þimdi ise, günahýndan arýndýktan sonra Tanrý'nýn çetin hizmetini yüklenmeye
gönüllü olmuþtu.
Yeþaya «Ýþte, ben» dedi. Bu hizmet, askerlikte olduðu gibi zorunlu deðildi. O, Tanrý'nýn arzusuna
içten baðlandý, yürek doluluðuyla onu uygulamak istedi. Tanrý az önce onu günahýndan
arýndýrmamýþ mýydý!
Bir kiþi Tanrý'nýn belirli bir çaðrýsýný duyarsa, yaþam boyu bu çaðrýnýn yönetimi, sorumluluðu altýnda
kalýr. O çaðrýnýn koþullarýna göre kendini hazýrlar, eðitim görür, belirli insanlarla iliþkisini keser ya
da iliþki kurar, tüm engellerden kendini özgür kýlar (1. Korintliler 9:24-27; Filipililer 3:12-14,16;
Ýbraniler 12:1-4). Sanki Tanrý çaðrýlana, karanlýðýn içinde yol gösteren fener ýþýðýný yakar. Bu yol
baþkalarýna görünmese de, çaðrýlan kiþi gideceði yönden emindir.
Yeþaya hizmetinin sonucu ne olursa olsun, Tanrý'nýn habercisi olmaya hazýrdý. «Rab, beni nereye
göndereceksin, baþarýlý olacak mýyým, günahlýlar günahtan dönecek mi, bildireceðimi kabul
edecek mi?» gibi sorular sormadý. Kendi gözünde baþarýlý olmayý deðil, güvenilir olmayý
amaçlýyordu. «Beni gönder» dedi. «Beni gönder,» demekle de onu Gönderen'in onunla birlikte
olacaðýna, onu koruyacaðýna ve güçlendireceðine güvendi (Matta 28:20). Týpký Tanrý'nýn Musa'yý
çaðýrýþýnda olduðu gibi, çaðrýnýn hemen ardýndan «Ben seninle olacaðým» dedi (Çýkýþ 3:12).
6:9,10 Git, bu kavma söyle: Tanrý, Yeþaya'yý bildiriyi duyacak ama ona kulak vermeyecek bir topluma
gönderdi. Tanrý'nýn kutsal, aydýnlatýcý gerçeðini geri çevirenler koyu gölgelerle sarýlýr.
1. Sorumluluk gölgesi
Musa'dan büyük biri buyruklarý bildirirse, Davut'tan daha görkemli biri hüküm sürerse,
Süleyman'dan bilge biri konuþursa, duyanlara düþen sorumluluk aðýrlaþýr (Matta 12:42).
«Kendisine bollukla verilenden çok þey istenecek» (Luka 12:48).
2. Yargý gölgesi
«Yargý þudur: Dünyaya Iþýk geldi, ama insanlar karanlýðý Iþýk'tan daha çok sevdiler» (Yuhanna
3:19).
«Efendisinin ne istediðini bilip de onun isteði uyarýnca hazýrlýk yapmayan ya da böyle
davranmayan uþak çok dayak yiyecek» (Luka 12:47).
«Yargý gününde, Sodom'la Gomorra bölgesinin durumu o [gerçeði reddeden] kentinkinden
daha elveriþli olacaktýr» (Matta 10:15; 11:24; Luka 10:12).
3. Ruhsal bozukluk gölgesi
Tanrý bu ruhsal bozukluðu, bildirdiði gerçekle oluþturmadý (Romalýlar 5:13). Tam tersine,
ruhsal düþüklüðü gerçekle kaldýrmak istiyordu. (Aþaðýda, «kavmýn yüreðini semizlet»
konusuyla ilgili nota bakýn; Hezekiel 18:23; 1. Timoteus 2:4; Yakup 1:13; 2. Petrus 3:9).
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Ýsa Mesih'in, tanrýsal gerçeðin cisimlenmesi olarak iki yönlü etkisi vardýr. O'nu kabul edenler
sonsuz yaþama kavuþur. O'nu geri çevirenler sonsuz acýyla yargýlanýr. Tanrý Sözü'nü bildiren
herkes iki kategoriye ayrýlan bu sonuçlarý bekleyebilir (2. Korintliler 2:16).
«Bu çocuk, Ýsrail'de birçoklarýnýn düþmesi ve kalkmasý içindir» (Luka 2:34).
«Ýsa, ‹Bu dünyaya yargýlamak için geldim› dedi, ‹Öyle ki, görmeyenler görsünler, görenler de
görmesinler!›» (Yuhanna 9:39).
«O Taþ'a çarpýp düþen paramparça olacak. Taþ da kimin üstüne düþerse, onu ezip toz
edecek» (8:14; Matta 21:44; 1. Korintliler 1:23).
Ýþitin, ama anlamayýn; görün ama bilmeyin ... gözleri görmesin ... kulaklarý iþitmesin ...
yürekleriyle anlamasýnlar: Yahudalýlar Yeþaya'nýn bildirisini duyacak, ama uygulamayacaklarýna
zaten önceden karar vermiþlerdi. Onlarýn Tanrý bildirisine karþý öylesine önyargýlýydýlar ki, anlamýný
çözemedikleri bir öykü gibiydi, yaþamlarýnda etkisiz kaldý. Anlamýný kestirmek için zihinlerini
yoracak da deðillerdi (Hezekiel 12:2; Zekarya 7:11). Tanrý Sözü'nü kavrayabilmek için O'nun
üstün deðerini anlamak gerekir.
Yeþaya, Yahudalýlar için tüm vaktini, yeteneklerini, emeðini boþuna harcayacakmýþ gibi
görünebilir. Niçin yararlý sonucu olmayan bir iþe çaðrýldý? Gerçekten yararsýz mýydý?
1. Tanrý adildir. Koþullarýný ve koþullarýna uymayanýn cezasýný da açýkça bildirir. Ýnsanlar,
«duyduk duymadýk» demesinler diye peygamberin önemli rolü vardýr.
2. Tanrý bildirisini duyururken gerçeði anlayan birkaç kiþi belki lütfa kavuþur. Bir politikacý,
«Söylediðim cümleleri toplumun dilinden duyuncaya dek tekrarlamak istiyorum» demiþ.
Peygamberin iþinin bir sonucu da þudur: Ýnsanlarý gerçekle aþýlamak. «Ýþitmedikleri kiþiye
nasýl iman edecekler? Söz'ü yayan olmazsa, nasýl iþitecekler? Gönderilmezlerse, Sözü nasýl
yayacaklar?» (Romalýlar 10:14-15). Tanrý bildirisini iletmenin deðerini saptayan ölçü, olumlu
sonuçlara baðlý deðildir. Tanrý'nýn adaleti ve sevgisi, sonucu ne olursa olsun bildirilerinin
duyurulmasýný gerektirir (2. Korintliler 5:18-20).
3. Uyarýlara kulak verilmezse peygamberin bildirisi, vaat edilen yargýyý çabuklaþtýrabilir de.
6:10 gözlerini kapa: Firavun'un yüreðinin sertleþmesini (Çýkýþ 7:13) ve Ferisiler'in körlüðünü (Matta
15:14; 23:19,24,26; Yuhanna 9:40-41) Pavlus'un hizmete çaðrýlmasýyla karþýlaþtýrýn (Haberciler’in
Ýþleri 26:18).
kavmýn yüreðini semizlet ... dönüp þifa bulmasýnlar: Yahudiler, her koþulda Tanrý bildirisinden
yararlanmak istemediklerine göre bunun zararýný göreceklerdi. Tanrý Sözü etkisiz kalmaz
(Ýbraniler 4:12); onu izleyenlere yararlý, ama kulak týkayanlara zararlýdýr. Yahuda kavim olarak
genellikle peygamberin bildirilerine önem vermedi. Ama günahýndan dönen bireyler, ülkedeki bu
sersemliðin ve uyuþukluðun lanetinden kurtuldu. Tanrý, sesini duymaya hazýr bir tek kiþi bile olsa
ona lütuf gösterir.
Semiz yürek: «Semiz yürek», bu dünyayla yetinmek, ruhsal gereksinmeyi duymazlýk ve
soysuzluk anlamýna gelir. Bu semizlik ve sonraki kulaklarýn iþitmemesi ve gözlerin görmemesi,
Tanrý Sözü'nü duya duya ortaya çýktý. Yahudalýlar iðrenecek kadar dinlediler, kusacak kadar
doydular, canlarý bezmiþ durumdaydý. Tanrý'nýn uyarýlarýný duymak istemediklerini daha kesin
belirtemezlerdi. Bu durumda Tanrý'nýn acýma olanaklarýný kendileri tüketiyorlardý (2. Selanikliler
2:10-12; Vahiy 22:11).
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dönüp þifa bulmasýnlar: Kulaðý iþitmeyen, gözü görmeyen bir kiþinin doðru yolda yürümesine
hiç olanak var mý? Gerçeði duymazlýk, sarhoþluða benzer bir ruhsal ahmaklýk oluþturur (1:3;
5:19). Ruhsal uyanýklýðýn söndürülmesi, duymazlýðýn doðal sonucudur. Gerçeði geri çeviren,
algýlama yeteneðini köreltir, aklýný sersemletir ve kendini korkunç ruhsal kayýplara uðratýr.
6:11 Ne vakte kadar, ya Rab?: Yeþaya yüklendiði görevden vazgeçmek için deðil, Tanrý'nýn
adaletinde kusur bulmak için de deðil ama merakla bildirinin son etkisini sordu.
Þehirler viran ve kimsesiz, evler de insansýz kalacak, ve toprak çöl olacak: Tanrý Yeþaya'nýn
sorusuna «Ruhsal yargý ülkenin yýkýmýný oluþturacak» yanýtýný verdi. Bu iki etmen sýk sýk bir araya
gelir. Ruhsal yargýnýn dýþsal belirtileri vardýr. Örneðin, kentlerin nüfusu azalýr, büyük emekle
yapýlan evler boþ ve bakýmsýz kalýr, bir zamanlar verimli olan tarlalar çapalanmaz, sulanmaz,
ürünsüz kalýp çöle dönüþür.
6:12 Rab adamlarý uzaklara atacak: Asur ve Babil'in izlediði politikaya göre nüfusun çoðu sürgüne
götürülecekti. Uzziya'nýn ölümünden on, on iki yýl önce Asur kralý Pul, Ýsrail'e saldýrmýþtý. Kral
Menahem, Pul'un açgözlülüðünü o kez gümüþle yatýþtýrabilmiþti (2. Krallar 15:19,20). Ne var ki,
sonraki egemenler tazminat ya da diplomasiyle geri çevrilmeye razý olmadýlar. Zaten Tanrý,
Ýsrailliler Yasa'ya göre yaþamazlarsa görecekleri en aðýr sýkýdüzenin sürgünlük olacaðýný önceden
Musa'ya bildirmemiþ miydi (Tesniye 28:63-66)?
memleketin ortasýnda boþ býrakýlmýþ yerler çok olacak: Burada son adama varýncaya dek
hiç kimse ülkede kalmayacak denilmedi. Evet, toplumun çoðu sürülecekti. Ama Nebukadnetsar,
yoksullarý baðcý ve çiftçi olarak Yahuda'da býraktý (2. Krallar 25:12; Yeremya 39:10).
6:13 Memlekette onda bir kalsa bile ... yutulacaktýr; devrildikleri zaman çitlembik ve meþe
aðaçlarý gibi [olacaklar]: Nebukadnetsar'ýn Yahuda'ya saldýrdýðý zaman yalnýz ülkenin yoksullarý
sürgüne götürülmedi (2. Krallar 24:14; 25:12). Yahudalýlar'ýn bazýlarý bir ara Moab'a, Ammon
oðullarýna ve Edom'a sýðýndý. Ne var ki, sonra ülkeye dönüp Tanrý yargýsýna boyun eðdiler
(Yeremya 40:11-12; Yeþaya 5:25; Hezekiel 5:1-5,12;). Yeremya'nýn bu konudaki uyarýlarýna karþýn
(Yeremya 42:19-22), bunlar sonralarý korku içinde Mýsýr'a kaçtýlar (2. Krallar 25:26; Yeremya
43:4-7). Ama bunlardan da bazýlarý daha sonra Yahuda'ya döndü (Yeremya 44:14,28).
Özet olarak bu bölümdeki yargýlar þunlardýr:
1. Toplumun Tanrý bildirisini anlama yeteneðinden yoksun olmasý (6:9,10)
2. Kentlerin nüfusunun azaltýlmasý
3. Ülkenin çöle dönüþmesi (6:11,12)
4. Nüfusun çoðunun sürgüne götürülmesi.
Yargý, Tanrý'nýn yargýyý duyana ve görene gösterdiði lütuftur. Günahýn sürüklediði yýkýmdan
kaçýlmasý için bir uyarý olmakla birlikte kutsal yaþam sürdürmeye bir çaðrýdýr. Davut'un dediði gibi,
«Ya Rab, bilirim ki, hükümlerin adalettir, ve beni sadakatle alçalttýn» (Mezmur 119:75; Yuhanna
15:2; Ýbraniler 12:10; Yakup 1:3).
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onun kütüðü mukaddes zürriyettir: Ümit, en ciddi duruma, en derin üzüntüye yakýþýr. Yahuda
yutulacaktý, devrilecekti. Buna karþýn bu bölümün son satýrý ümitle dolu bir cümledir. Bu,
Yeþaya'nýn duyurduðu uyarýnýn önemli parçasýydý: Devrilmiþ aðacýn (yargý giymiþ toplumun)
kütüðü kutsal bir soydur. Bu soyla ilgili peygamberlik, 40.-46. bölümlerin konusudur. Yahuda
ulusu büsbütün yýkýma uðramaktan korundu çünkü Mesih bu soydan dünyaya gelecekti
(Romalýlar 9:5).
mukaddes zürriyet: Kutsallýk, gerçeðe baðlanmýþ, Tanrý'yý hoþnut etmeye kendini sunmuþ,
yaþam boyu O'nun hizmetinde bulunmaya kendini teslim etmiþ kiþinin ya da toplumun
koruyucusudur.
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