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Yeþaya, sekizinci 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)
H. Tanrý'nýn belirtisi (7:1-25)
I.

Asur'un saldýrýsýyla ilgili bir peygamberlik (8:1-22)
1. Maher-þalal-haþ-baz adý, düþmanýn saldýracaðýný bildirir (8:1-4).
a. Yahudalýlar'ýn hayran kaldýðý düþman, onlara saldýracaktý (8:5-8).
b. Düþmanýn yengisi kesindi (8:9-10).
2. Tanrý baðlýsý saldýrý sýrasýnda sýkýlmasýn (8:11-22).
a. Tanrý baðlýsýna yönelik vaatler
1). Esenlik (8:12-13)
2). Tanrý'nýn korumasý (8:14)
3). Tanrý Sözü'nün sarsýlmazlýðýndan doðan güvenlik (8:16,17)
b. Tanrý baðlýsý olmayana yönelik sözler
1). Tanrý'nýn sunduðu yardýmý geri çeviren sürçecekti (8:14,15).
2). Telaþlanýp cincilere baþvurmalarý yanlýþtý (8:19).
3). Sýkýntý aðýrlaþýnca krallarýyla Tanrý'ya lanet edeceklerdi (8:21).
4). Koyu karanlýða sürüleceklerdi (8:22).
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Sekizinci bölüm, yedinci bölümdeki konuyu sürdürmektedir. Ne var ki, bu iki bölüm art arda
yazýlmadý. Buna göre, bildirilen bu peygamberliðin gerçekleþmesi daha kýsa zamanda oldu.
8:3,4,17,21,22 ayetlerinin; 7:4,8,16,22 ayetlerinden çok daha yakýn bir zamana iliþkin olduðu
görülür.
8:1 Kendine büyük bir tahta al ve ... yaz: Bu peygamberlik önceden yazýlacak, çok kiþi tarafýndan
okunacak ve Yahuda'nýn belgelerinde bir tanýklýk olarak korunacaktý. Böylece, gerçekleþtiðinde
bunun Tanrý bildirisi olduðuna kimse kuþku duymayacak ve karþý gelmeyecek (Yuhanna 14:29).
insan kalemiyle: Tanrý insanlara ilettiði bildiriyi, meleklerin anlaþýlmaz sözleri ya da insanlarýn
güzel ama zor okunur yazý sanatlarýyla deðil, çok belirgin söz ve örneklerle açýklar (1. Korintliler
14:19). «Ýnsan» için kullanýlan Ýbranice enoþ sözcüðü, soylu deðil, sýradan birisi anlamýna gelir.
Yeþaya'nýn yazacaðý peygamberlik o denli kolay anlaþýlacaktý ki, eðitimi çok az olan kiþiler bile
onu kavrayabilecekti. Halkýn bu bildiriyi okumasý için sözü edilen levha bir yere asýlmýþ olabilir
(30:8).
Maher-þalal-haþ-baz: «Maher-þalal-haþ-baz» anlatýlacak konunun baþlýðýdýr. «Çapul koþuyor,
yaðma tez yürüyor» anlamýndaki bu parola, tüm konuyu bir cümlede özetler. Kiþinin Tanrý
Sözü'nü okurken Kutsal Yazý'daki paragraflarýn, bölümlerin özetini veren kýsa bir baþlýk ya da
anahtar sözcüðü bulup yazmasý yararlýdýr. Böylece ilgisini daha güçlü bir biçimde yoðunlaþtýrýr,
parçanýn anlamýný daha iyi kavrar, edindiði bilgiyi de aklýnda daha uzun zaman tutar.
8:2 sadýk þahitler: Tanrý, bildirisinin «ustalýkla düzenlenmiþ masallar» (2. Petrus 1:16) ya da sahte
peygamberlik olarak anlaþýlmamasý için titizlikle önlem alýr. Burada iki tanýk seçilir. Neden iki
tanýk? Çünkü Yasa'ya göre iki ya da üç «tanýðýn sözüyle bir þey sabit olacaktýr» (Tesniye 19:15).
Çeþitli yollarla Tanrý'ya tanýklýk edilir. Örneðin,
1. Ýstemeyerek tanýklýk etmek: Uriya'nýn yaþamýna bakýnca (aþaðýdaki notu inceleyin) onun
gönülsüz bir tanýk olduðu görülebilir. Yahuda Ýskariot da Mesih Ýsa'nýn ciddi bir izleyicisi olarak
O'nu yüceltmiyordu.
2. Bilmeyerek tanýklýk etmek: Yeþaya'nýn çocuklarý bilmeyerek Tanrý'ya tanýklýk ediyorlardý (7:3
ve 8:3'le ilgili notlara bakýn). Mesih inanlýsý da bilinçli olarak tanýklýk etmediðinde bile söylediði
sözlerle, sevinçli tutumu ya da verdiði emekle karþýsýndaki kiþiye etkili bir biçimde Tanrý'yý
anýmsatýr (Matta 25:37-40).
3. Bilerek ve isteyerek tanýklýk etmek: Tanrý çaðrýsýna (Matta 28:19,20) evet diyen, tanýklýk
ederken þu noktalarý önemser:
a. Dinleyicilerinin kavrama yeteneklerine göre müjdeyi iletir (Efesliler 4:29).
b. Ýstediði sonuçlarý görmese de, çaðrýsýndan vazgeçmez (Galatyalýlar 6:9).
c. Saðladýðý iyiliðe iliþkin kötü sözler söylenmesin diye elinden geldiðince önlem alýr, bilgelikle
davranýr (Romalýlar 14:16).
Yeþaya'nýn Tanrý'dan aldýðý habere tanýklýk edecek kiþilerden biri, rahip Uriya'ydý. Düþük
nitelikliydi; gelecekte Kral Ahaz için yalancý tanrýlara tapýnanlarýn sunaðýna benzer bir sunak
yapacaktý (2. Krallar 16:10,11). Yüce Tanrý'nýn rahibi, kralýn sözde ruhsal öðütçüsüydü. Ahaz'ý
Tanrý'ya yöneltmesi gerekirken, kralýn sapýk isteklerini yerine getirdi. Uriya bu tür bir özyapýya
sahip olduðuna göre, Yeþaya'nýn bildirdiði peygamberlik gerçekleþince onu doðrulamaktan büyük
zevk almayacaktý. Ama tanýk olarak onu yalanlamak için de neden bulamayacaktý. Tanrý yanlýsý
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olmak istememesine karþýn tüm kanýtlar, Uriya'yý peygamberliðin Tanrý'dan olduðunu onaylamaya
zorlayacaktý.
Öbür tanýk Zekarya'ydý. Büyük olasýlýkla Zekarya, Kral Ahaz'ýn eþi, Abi'nin (Abiya'nýn) babasýydý
(2. Krallar 18:2; 2. Tarihler 29:1). Ýki belirli tanýðýn adlarýnýn verilmesi, bu kanýtý güçlendirir. «Ýki
tanýk ama acaba kim?» ya da «Bu Yeþaya'nýn uydurduðu bir yalan mý?» gibi tartýþmalarý
baþlamadan durdururdu.
8:3 nebiye: Nebiye sözcüðü «kadýn peygamber» anlamýna gelir. Buna benzer unvanlar, önemli
adamlarýn eþlerine, kýz kardeþlerine ve kýzlarýna veriliyordu. Yeþaya'nýn eþinin peygamber olmasý
gerekmiyordu. Musa'nýn ablasýna da «nebiye» unvaný verilmiþti (Çýkýþ 15:20) ama peygamber
olarak görevlendirildiðine iliþkin bir kanýt yoktur.
Adýný Maher-þalal-haþ-baz koy: Aðabeyi gibi bu çocuk da adýyla vaaz verecekti. Yalnýz
aðabeyinin adý lütuf bildiriyordu: Bir bakiye (kalýntý) dönecek. Tanrý'nýn bu bildirisinde (7:14'te
olduðu gibi) zor anlaþýlan hiçbir yan yoktu. Maher-þalal-haþ-baz'ýn adý, Tanrý'nýn Þam'la Samiriye
için uygulayacaðý yargýyý bildiriyordu. Bununla birlikte yargýnýn yakýn olacaðý belliydi; çünkü çocuk
anne baba demeyi öðrenmeden önce peygamberlik gerçekleþecekti.
Ýsrail'in sürgün
ediliþlerinden biri de, bir iki yýl sonra Tiglat-pileser'in eliyle oldu (7:8,9'la ilgili nota bakýn).
Çiviyazýlarýnda Tiglat-pileser'in Bet-Omri'nin halkýný ve mallarýný Asur'a sürdüðü, bundan sonra da
üzerlerine Hoþea'yý kral olarak atadýðý ve yýllýk vergilerini iki talant altýn ile bin talant gümüþ olarak
saptadýðý kaydedilir.
8:4 Þam'ýn zenginliði: Suriye kýyýlarýndan Tamar'a (Tüdmür'e), Nineve'ye ve Babil'e giden ticaret
yolu, Þam'ýn içinden geçiyordu. Bu nedenle kent çok zengindi (1 Krallar 15:18). Örneðin, Kral
Benhadad'ýn saraylarý çok ünlüydü (Yeremya 49:27; Amos 1:4).
Samiriye'nin çapul malý ... götürülecek: (7:8,9; 8:3'le ilgili notlara bakýn).
8:6 sessizce akan Þiloah sularýný hor gördüler: Ýsrail'in yanýlgýsý, görünene özenip de
görünmeyenin deðerini bilmemekti. Suriye'nin ve Asur'un bol akan, gürültülü ýrmaklarýna bakarak,
«sessizce akan Þiloah sularý» Ýsrailliler'in gözüne birkaç damla gibi göründü. Ama Þiloah sularýný
Tanrý saðlamýþtý. Gücünü yitirmiþ olan Ýsrail ülkesi için onun damlalarýnda saðlýk vardý. Bunun
deðerini hor gören Ýsrail, Suriye'ye baðlandý; Yahuda ise Asur'un yardýmýna sýðýndý.
Tarih boyunca Tanrý'nýn sunduðu kurtuluþ planý («Þiloah sularý») birçok kez yetersiz görüldü. Bu
«yetersiz» görülen kurtuluþ olaylarýna birkaç örnek þunlardýr:
1. Tanrý'nýn yargýlamak üzere bulunduðu bütün dünya, Nuh'la alay etti, gemiye girme çaðrýsýný
reddetti. Böylece tek kurtuluþ olanaðýný geri çevirdi (Tekvin 7:1,7).
2. Yusuf, aðabeyleri tarafýndan uþak olarak Mýsýr'a satýldý. Yusuf, Tanrý'nýn ona Mýsýr'da saðladýðý
olanaklarla tüm ailesini kýtlýktan kurtarabildi (Tekvin 50:20).
3. Musa, kendisine karþý duran Firavun'un önüne çýktý, Ýsrailliler'in özgür býrakýlmasýný rica etti
(Çýkýþ 7:1 [-12:51]).
4. Ýsrailliler, kendilerinden çok sayýda olan Kenanlýlar'ýn ülkesini ele geçirdi (Yeþu 24:11,13).
5. Genç çoban Davut, dev adam Golyat'ý kuþ avladýðý sapanla attýðý bir taþla yendi (1. Samuel
17:49).
6. Ýlya peygamber, Baal'ýn 450 kahinine meydan okudu (1. Krallar 18:20-40).
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Ayný «zayýflýk» þunlarda da görünür:
1. Yahudiler'in baðnazlýðýna ve Romalýlar'ýn ordularýna karþýn Mesih'in müjdesi yayýldý
(Haberciler’in Ýþleri 17:6).
2. Kimse kendi istemine karþýn tanrýsal gerçekleri kabul etmeye zorlanmaz. Yine de kendilerini
Tanrý'ya teslim edenler çoktur (Tekvin 12:1-4; Eyup 1:8; Daniel 3:13-18; 6:4-16).
3. Kutsal sevgi, tüm karþý duranlara karþýn söndürülemedi (Romalýlar 8:38-39).
4. Her engeli yenen Tanrý, vaatlerini gerçekleþtirdi ve gerçekleþtirmektedir (Matta 5:18).
Retsin ve Remalya'nýn oðluyla seviniyorlar: Yahuda halkýnýn içinde Ýsrail tarafýný tutan,
düþmanlarý Retsin ile Pekah yanlýsý vatan hainleri vardý. Yahuda'nýn kimi vatandaþlarý, Asur gibi
güçlü bir egemenliðe ya da Ýsrail ve Suriye gibi komþu ülkelere saldýrmaya özeniyordu. Kendi
ülkelerinin zayýflýðýný, küçüklüðünü ve sýnýrlarýnýn geniþlememesini hor görmekteydiler. Üstelik
peygamberler aracýlýðýyla Tanrý'nýn sakin, ince bir sesle (1. Krallar 19:12) konuþmasýný
beðenmediler. Kýsacasý, burada sözü edilen «sessizce akan Þiloah sularý»ndan tiksinmeleri,
onlarý Retsin ve Pekah'dan hoþlanmaya sürükledi.
8:7 Irmak: Fýrat Irmaðý (7:20)
Rab, Irmaðýn kuvvetli ve bol sularýný, Asur kralýný ve onun bütün izzetini þimdi onlarýn
üzerine çýkarýyor: Yahuda'nýn kimi vatandaþlarý gürleyen sularýn sesine ve Asur'un yüceliðine
(10:12,16,18) hayran kaldýlar. Bu nedenle Tanrý da onlara, Asur'un yiðitliðini bol bol tatma olanaðý
saðlayacaktý. Güçlü görünenlerle övünenler ne denli aptaldýr! Çünkü tunç bilekliler, kendilerini
övenleri de sömürecekti (Yakup 2:2-4,6).
8:7,8 Asur'un bol sularý yataklarýndan yükselecek, kýyýlarýndan taþacak, Yahuda'yý basacaktý. Bu
peygamberliðin, Tiglat-pileser'in mi yoksa ondan sonra gelen bir kralýn zamanýnda mý
tamamlandýðý kesin deðildir. Tiglat-pileser'ýn çiviyazýlarýna göre onun ordularýnýn Yahuda'dan
geçtiði sanýlmaktadýr. Yahuda'ya girdiðinde Asur ordularý o denli az direnmeyle karþýlaþacaklardý
ki, bir geziye çýkmýþ gibi olacaklardý.
boynuna kadar varacak: Asur ordularý, sel sularý gibi Yahuda'nýn boynuna, yani Yerusalem'e
kadar ilerleyecekti (Mezmur 69:1-2). Ne var ki Asur'un saldýrýlarý, Yahuda'yý tümden yýkýma
uðratmayacaktý. Onu büsbütün boðmayacaktý. Yalnýz boynuna kadar gelecekti; çünkü Yahuda'yý
yýkmak Babil'e býrakýlmýþtý (2. Krallar 25; 2. Tarihler 36:5-21; Yeremya 39; 52).
kanatlarýnýn gerilmesi senin memleketinin geniþliðini dolduracak: Yeþaya Asur'u, ilkin
yataklarýndan taþan bir ýrmaða benzetti. Sonra bu benzetmeyi bir baþkasýyla güçlendirdi: Sel
olmuþ sularý, kanatlarýný gererek tüm bölgeyi kaplayabilen, kocaman bir kuþa benzetti. Ülke
üzerine kanatlarýný germiþ, av bekleyen, saldýrgan, elinden kurtulmaz bu yýrtýcý kuþun karþýsýnda
Tanrý güçsüz mü kalýr?
senin memleketin ... ey Ýmmanuel: Bu ülke, Ýmmanuelin'dir (7:14'le ilgili notlara bakýn).
Doðacaðý, büyüyeceði, öðreteceði ve günahlýlar için öleceði ülkedir. Asur kralýnýn gururlu bir
biçimde saldýrdýðý bu ülkenin kralý Ýmmanuel idi. Boðulmak üzere olanlara müjde! Kurtarýcý,
ülkesini kurtarmak için araya girecekti. Mucize günleri gelecekti. Rab ve Kurtarýcý olan
Ýmmanuel'e övgüler olsun!
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8:9 Ey kavimler: Yeþaya bir an için Ýsrail, Suriye ve Asur'u bir yana itti, bütün ülkelere yöneldi.
Tanrý'nýn yetkisine meydan okumayý düþünen bütün uluslara «Uðultu edin!» dedi. Neden uðultu
etsinler? Çünkü yenilgileri kesindi.
Kuþanýn ve kýrýlýn, kuþanýn ve kýrýlýn:
güvenilirliðini vurgular.

Bir þeyin iki kez yinelenmesi, onun önemini ve

Hem «kuþanýn» hem de «kýrýlýn» diyerek Yeþaya ülkelere þu ikili haberi bildiriyordu: «Ordularýnýzý
donatmak için bildiðiniz her þeyi titizlikle yapýn, yine de yýkýmýnýz kesindir».
8:10 Aranýzda öðütleþin, ama hiçe çýkarýlacak: Yahuda'ya saldýrdýklarýnda uluslarýn alacaðý yenilgi,
hazýrlýklarýný özensiz yapmalarýndan kaynaklanmayacaktý. Tam tersine, bir yenilgiyi önlemek için
en ince ayrýntýya dek özenle uðraþacaklardý. Savaþ planlarýnýn bozulmaz görünmesi, uluslarýn
gururunu artýracaktý. Kendi hesaplarýna göre baþarýsýz olmalarý olanaksýzdý! Ne var ki, kime karþý
savaþtýklarýna, kimin ülkesini elde etmeye kalktýklarýna aldýrýþ etmedikleri için yenilgiye
uðratýlacaklardý.
bir söz söyleyin ama durmayacak: (7:7'yle ilgili nota bakýn).
çünkü Allah bizimledir: Ne güvenilir sözler! Bu nedenle, Tanrý'ya meydan okuyan bu uluslarýn
gururu ayaklar altýnda ezilecekti.
Ýmmanuel, «Tanrý bizimledir», kendi ülkesine (8:8) karþý saldýrýlarý bozguna uðratacaktý. «Tanrý
bizden yana ise, kim bize karþý olabilir?» (Romalýlar 8:31).
8:11 Rab, eli kuvvetle üzerimde iken, bana þöyle söyledi: Yeþaya'nýn öðretmeni Tanrý'nýn kendisiydi
(Hezekiel 1:3; 3:14,22). Peygamber, Tanrý'dan öðrendiði gerçekleri topluma öðretiyordu. Bu,
gerçeklerin doðruluðuna tanýktý (2. Korintliler 1:3,4; Romalýlar 2:21). Birçok etkili öðretmen,
öðrettiklerini önceden yaþamýþtýr.
Mesih inanlýsýnýn da Tanrý'nýn gücüne büyük gereksinimi var! Öðretilmesi gereken konu aðýr
olabilir ya da inanlýnýn katý tutumu kavrama yeteneðini engelleyebilir. Duruma göre öðretmen'in
eli aðýr basar. Ne var ki, bu aðýrlýk için övgü sunulmalý. Çünkü Tanrý bu yolla inanlýya sevgisini
gösterir (Yeþaya 48:17; Mezmur 25:4,5,8,9,12; 32:8; 86:11; 94:11,12; 119:33,64,68; 143:10).
bu kavmin yolunda yürümemeyi bana öðretip dedi: Bir insan çevresinden çok etkilenir. Tanrý
Yeþaya'yý buna karþý uyarýyordu. Kimi Yahudiler, Asurlular'ýn ülkeleri ele geçiren gücüne hayran
kaldý (8:6), kimileri korkuya kapýldý (7:2). Ne var ki, Tanrý'dan öðrenen bireyin ruhsal görüþü hiçbir
etkiyle bozulmamalýydý.
Tanrý, Musa'nýn döneminde «Kötülük için çokluðun peþinde
olmayacaksýn» (Çýkýþ 23:2) diyerek Ýsrailliler'i uyardý. Bu uyarý yalnýz yalancý tanrýlara tapýnmaya
karþý deðildi. Tanrý baðlýlarý, O'nu tanýmayanlarýn ruhundan pay almamalý, temelsiz ümitlere
baðlanmamalý, Tanrý'dan baþka hiçbir varlýk ya da nesneden korkmamalýdýr.
Korku bulaþýcýdýr. Bu yüzden tarihte, korkan askerlerin eve gönderildiði kaydedilir (Tesniye 20:8;
Hakimler 7:3). Bir Mesih baðlýsý, hem kendini hem de baþkasýný korkuya kapýlmaktan korumalýdýr.
Korku ve çaresizlik içinde donup kalmak gerekmez! Saða sola koþuþmak boþuna! Tanrý'yý
bekleyen utandýrýlmayacaktýr (8:17; 30:18; 40:31; 49:23b).
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8:12 Bu kavmin fitne dediði her þeye siz fitne demeyin; onlarýn korktuðundan korkmayýn ve
ondan yýlmayýn: Çevredekiler korkuya kapýlýnca, Mesih baðlýsýnýn da endiþelenme eðilimi vardýr.
Bu korkuyu yenmek için bir inanlý, düþüncelerini Tanrý'nýn gerçeðine tutsak kýlmalýdýr (Filipililer 4:8;
2. Korintliler 10:5; 1. Petrus 3:14,15a). Bu yolla korkudan kurtulmuþ bir kiþi, gerçeklere göz
yummuþ deðildir. Çevresindekilerden de Tanrý'nýn bakýþ açýsýný esirgememelidir. Örneðin,
Yeremya Babil ordularýna karþý durmanýn, Tanrý açýsýndan zararlý bir tepki olduðunu söyleyerek
yüreklilik gösterdi. Bunu bildirdiði için tutuklandý ve idam yargýsýný giymek tehlikesine düþtü. Buna
karþýn gerçeði topluluktan gizlemedi (Yeremya 19:14-20:2; 26:8,11).
8:13 Ordularýn Rabbi, takdis edeceðiniz O'dur: Bir Mesih inanlýsý Tanrý'yý tüm ululuðu ve gücüyle
düþünebilse, korkuyu bilmez (Nehemya 4:14; Luka 12:4,5; Yeþaya 51:12). Kutsanacak olan
Tanrý'dýr. Retsin ve Pekah'tan korkanlar [7:2], Tanrý'ya güvenmeyerek O'nu kutsamýyorlardý. O'na
iman eden O'nu kutsar. Ufak bir noktada bile Tanrý isteminden ayrýlmamaya özen gösteren O'nu
kutsar. Hayranlýk ve saygý içinde O'na hizmet eden, O'nu kutsar.
korktuðunuz [ordularýn Rabbi] olsun: Rab korkusu, iki gerçekten oluþur:
1. Tanrý tüm güce sahiptir.
«Gücü her þeye yeten Rab» (2. Korintliler 6:18).
2. Tanrý salt kutsaldýr.
«Ordularýn Rabbi kutsaldýr, kutsaldýr, kutsaldýr» (Yeþaya 6:3).
Süleyman’in belirttiði gibi, Tanrý'dan korkmanýn çok olumlu sonuçlarý vardýr.
Rab korkusu:
1. Bilgelik edinmenin ilk adýmýdýr.
«Hikmetin baþlangýcý Rab korkusudur; emirlerini yapan her adamýn iyi anlayýþý vardýr» (Mezmur
111:10)
2. Ýnsaný kötülük yapmaktan alýkoyar.
«Ýnsan Rab korkusuyla þerden ayrýlýr» (Süleyman’ýn Meselleri 16:6).
3. Günaha karþý bir iðrenme duygusu uyandýrýr.
«Rab korkusu þerden nefret etmektir» (Süleyman’ýn Meselleri 8:13).
4. Yaþamý [ruhsal] tehlikelerden korur.
«Ýnsan ölüm tuzaklarýndan ayrýlsýn diye Rab korkusu hayat pýnarýdýr» (Süleyman’ýn Meselleri
14:27).
5. Ýnsan korkusunu dýþlar.
«Allah'a güvendim, korkmam; insan bana ne edebilir?» (Mezmur 56:11).
6. Ýnsanýn erdemli özniteliklerini güçlendirir.
«Bu vaatler bizlerle ilgili olduðu içindir ki, sevgili arkadaþlar, kendimizi her tür beden ve ruh
bozukluðundan arýtalým; Tanrý korkusuyla kutsallýðý yetkinliðe eriþtirelim» (2. Korintliler 7:1).
7. Ýnsanýn Tanrý'ya saygýyla yaklaþmasýný saðlar.
«Allah'ýn evine gittiðin zaman, ayaðýný gözet; çünkü dinlemek için yaklaþmak akýlsýzlar
kurbanýný vermekten daha iyidir; çünkü kötülük yapmakta olduklarýný bilmiyorlar. Aðzýnla acele
etme, ve Allah'ýn önünde söz söylemeye yüreðin tez olmasýn; çünkü Allah göklerdedir, ve sen
yer üzerindesin; bunun için sözlerin az olsun» (Vaiz 5:1,2).
Yuhanna'nýn yazýlarýndan Rab korkusunun cennette devam ettiði öðrenilir (Vahiy 15:2-4; 19:5).
Tanrý'dan korkmanýn olumlu etkisi yukarýda açýklandý. Ýnsan korkusunun tek bir iyi etkisi vardýr:
Kötülük yapmayý tasarlayan bazý kiþileri engeller (Romalýlar 13:4). Bundan baþka, insan korkusu
Kutsal Yazý'da yargýlanýr (35:4; 51:7; Yeremya 1:8; Hezekiel 3:9; Matta 10:28; Luka 12:4; 1. Petrus
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3:14). «Ýnsan korkusu tuzak kurar; ama Rabbe güvenen emniyette olur» (Süleyman'ýn Meselleri
29:25).
Ýnsanlardan korkan, çoðunlukla onlarýn oluþturabileceði zarardan korkar. Örneðin, bir insan
baþkasýnýn
1. Adýný lekeyebilir.
2. Malýný yitirebilir.
3. Bedenine zarar verebilir.
4. Sevdiði insanlarý tehlikeye sokabilir.
Ýnsan korkusu çok olumsuz sonuçlara yol açabilir:
1. Özyapýsý zayýf olanlar, alay ve eziyetten kaçmak için kötülerin zararlý örneklerine uyar.
2. Topluluktaki zayýflar, gerçeði söylemenin doðuracaðý sonuçlardan korktuklarý için kendilerini
ezenleri suçlamaz. Yüreksizlik onlarýn sürekli aþaðýlanmalarýna neden olur.
3. Bazýlarý, yüreklerinde onayladýklarý dürüstlüðü gizler, iðrendikleri kötülüðü alkýþlar.
4. Bazýlarý, Tanrý'yý ve Mesih'i inkâr eder, önceden iðrendikleri inanca baðlanýr.
5. Bazýlarý korkudan kendilerini, yürekten kabul etmedikleri bir inanca baðlýymýþ gibi gösterir.
takdis edeceðiniz, korktuðunuz, yýldýðýnýz: Buradaki çoðul kullanýmýndan Yeþaya'yla birlikte
baþkalarýnýn da Tanrý'ya baðlý kaldýðý anlaþýlýr (8:16).
8:14 O tapýnak olacak: Kendini tapýnak olarak tanýtan Tanrý, kutsal bir sýðýnaktýr. O, Kendisine
sýðýnanlarý huzuruna kabul eder, kutsar. Onlarý güvenlik içinde korur (Mezmur 90:1; 91:9).
Örneðin, Eski Antlaþma'da Tanrý'nýn seçtiklerinden tehlikede olan biri, tapýnak-sýðýnaktaki sunaðýn
boynuzlarýna yapýþýrdý (1. Krallar 1:50; 2:28). Yeni Antlaþma'da Tanrý'ya sýðýnan, kendini Ýsa
Mesih'e teslim eder (Yuhanna 2:21; 6:37; 10:9). Ýsa Mesih'e iman ederek günahýndan baðýþlanan
bu kiþi, diðer Mesih inanlýlarýyla birlikte, Kutsal Ruh'un konutu, Tanrý'nýn tapýnaðýdýr (1. Korintliler
3:16,17; 6:19; Efesliler 2:21,22).
8:14,15 fakat: Tanrý kendisine sýðýnanlara tapýnaktýr. Ama... Ama sözcüðü, Tanrý'ya sýðýnmayanlarýn bu
sýðýnaktan yoksun olduðunu belirtir (Aþaðýdaki, «tökez kayasý»yla ilgili nota bakýn).
Ýsrail'in iki evi: Ýsrail'in iki evi, Yahuda ve Samiriye olarak da bilinen Ýsrail'in iki krallýðýydý.
Ýsrail'in iki evine sürçme taþý, tökez kayasý ... kapan ve tuzak olacak: Tanrý Ýsrail'in iki evine
avuntu verdi. Bundan yararlanacak yerde çoðunlukla O'na güceniyorlardý. Tanrý'nýn sunduðu
güvenlik, O'nun desteðini geri çevirenlerde ters bir etki oluþturdu: Onlarý dehþete düþürdü. Kutsal
Söz'ün bir insanýn yüreðindeki etkisi Söz'e baðlý deðil, o insanýn Söz'ü kabul etmesi ya da
reddetmesine baðlýdýr (Tesniye 11:26-28; Mezmur 18:25,26; Hezekiel 18:23,31,32; 33:11).
«Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu ... kurtulanlar için yaþama götüren yaþam kokusu»
(2. Korintliler 2:16).
sürçme taþý: (28:16'yla ilgili nota bakýn; Matta 21:44; Luka 20:18; Romalýlar 9:33; 1. Petrus 2:8)
8:16 Þehadet ve þeriat: Bu peygamberlik, Tanrý'nýn sunduðu avuntuya bir tanýklýktýr, ama «ister kabul
et, ister reddet» gibi bir seçenek içermez. Bu tanýklýk ayný zamanda yasadýr. Yasa'yý tutmayanýn
zarara uðrayacaðý ve sýkýdüzen göreceði kuþkusuzdur. Yalnýzca bu peygamberlik de deðil, Kutsal
Yazý'nýn tümü hem tanýklýktýr, hem de tutulmasý gereken buyruktur.
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Baðla ve mühürle: Tanrý Sözü deðiþtirilmez; son ayrýntýsýna dek gerçekleþecektir (34:16; 40:8;
Mezmur 119:89; Daniel 12:4,9; Matta 5:18; 24:35). Tanrý Sözü'ne hiçbir þey eklenmeyecektir,
hiçbir söz de çýkarýlmayacaktýr (Vahiy 22:18,19; Tesniye 4:2; 12:32).
8:17 yüzünü gizleyen Rab: (54:8; 59:2; 64:7; Tesniye 31:16-18; 32:20; Mezmur 13:1; 27:9; 51:9,10;
69:17; 102:2; 143:7; Yeremya 33:5; Hezekiel 39:23,24,29; Mika 3:4)
Rabbi bekleyeceðim, O'na ümit baðlayacaðým: Ümit kýrýcý, korkutucu durumlarýn
karþýsýndayken bile Yeþaya, Tanrý'nýn avuntusunu yaþýyordu (30:18; 64:4). Çabucak bir dilekle,
bankamatikten para çeker gibi Tanrý'ya yaklaþmýyordu. Tam tersine, Ahaz'a verdiði öðüdü
uygulayarak (7:4) dinginlik içinde Tanrý'yý bekliyordu. Sýkýntýda Yeþaya'nýn dayanýklýlýðý Tanrý'ya
güvenmekten kaynaklanacaktý. Onu örnek alana ne mutlu!
Tanrý'yý nasýl beklemek gerekir?
1. Sabýrla (Mezmur 40:1; Yakup 1:4)
2. Güler yüzle (Efesliler 5:20; 6:6; Filipililer 4:4)
3. Güvenilir olmakla (1. Korintliler 4:2)
4. Duayla (Efesliler 5:17)
Yakup evinden yüzünü gizleyen Rab: Yakup evinin Tanrý'ya sýrt çevirmesinin sonucu, Tanrý'nýn
da onlardan yüz çevirmesiydi (Tesniye 31:17; 32:20; Mezmur 66:18; Yeremya’nýn Mersiyeleri
3:44). Yeþaya bu durumu ve buna baðlý acý sonuçlarý halka açýklamakla görevlendirildi. Bu
bildiriyi iletirken Yeþaya üzüntü duymadý mý? Bir peygamber, yargýyý bildirirken bunu büyük bir
üzüntüyle yapardý (Matta 23:37). Tanrý'nýn özyapýsýndan pay almýþ bir peygamber, vaaz ettiði
halký sever. Örneðin Yeremya, boþu boþuna «aðlayan peygamber» diye adlandýrýlmadý (Yeremya
9:10; Yeremya’nýn Mersiyeleri 1:16).
Eðer Tanrý yüzünü Mesih inanlýsýndan saklamýþ gibi görünürse, inanlý bunun nedenini kendinde
aramalýdýr.
1. Ýlkin yaþamýnda bir günah var mý diye kendini yoklamalýdýr. Davut’un dua ettiði gibi, «Ey Tanrý,
beni dene, ve yüreðimi bil; beni imtihan et, ve düþüncelerimi bil; eðer bende kötülük yolu varsa
bak, ve ebedi yolda bana rehber ol» diyerek dua etmeli (Mezmur 139:23,24). Eðer gerçekten
günah iþlediyse, onu hemen itiraf etmeli: «Günahlarýmýzý itiraf edersek, güvenilir ve adil olan
Tanrý, günahlarýmýzý baðýþlayýp bizi her kötülükten arýndýracaktýr» (1. Yuhanna 1:9). Tanrý,
günahýný itiraf edeni baðýþlar. Bilinen günahý (günahlarý) açýklayan birinin, bilinçli olarak
iþlemediði diðer günahlarý da ayný zamanda baðýþlanýr.
2. Bedensel bir rahatsýzlýðý varsa, karamsar düþünmeye eðilimli olabilir. Hastalýðýn yarattýðý
yorgunluk ya da ruhsal çöküntü, Tanrý'nýn kendisinden uzaklaþtýðýný düþünmesine yol açabilir.
Oysa, yalnýzca ruhsal algýlama yeteneði hastalýk nedeniyle kýsa bir zaman için kýsýtlanmýþtýr.
Birinci notta açýklandýðý gibi yaþamýný yokladýktan sonra, bedeninin ruhsal iþlevlerinde de
önemli etkisi olduðunu unutmamalýdýr. Bunu aklýnda tutarsa, «Tanrý bana karþý öfkeli» gibi
temelsiz yargýlara varmaktan kurtulur.
3. Eðer kendini yeni bir durumda bulursa -- örneðin, okul ya da ev deðiþtirirse, yeni bir iþe girerse,
evinde bir bebek doðarsa, yakýnlarýndan biri ölürse, v.s. -- Tanrý'nýn kendisinden uzak
durduðunu hissedebilir. Birinci notta açýklandýðý gibi yaþamýný yokladýktan sonra, yaþamýnýn
yeni koþullarýný gözden geçirmeye, onlarý Tanrý Sözü'nün öðrettiði ilkelere göre yorumlamaya
zaman ayýrmalýdýr. Korktuðu konular var mý? (8:13'le ilgili notlarý inceleyin). Bu yeni durumun
getirdiði baskýyý azaltmak için kendisinin yapabileceði giriþimler var mý, varsa nelerdir?
Durumunu ve çaresini daha açýk anlamak için hangi olgun ve bilge Mesih inanlýlarýyla
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konuþabilir? Düþüncelerini yazarak, durumunu çok daha dengeli bir biçimde inceleyebilir.
Dua ederken, aldýðý notlarla ilgili olarak Tanrý'dan somut bir yardým isteyebilir. Yeni durumunun
olumlu yönlerini de yazmayý unutmamalýdýr. Her durumun olumlu yönleri vardýr. Onlar için
Tanrý'yý övmek yerindedir (Efesliler 5:20; 1. Selanikliler 5:18).
4. Bir Mesih inanlýsý Tanrý'nýn kendinden yüz çevirdiðine inanýyorsa, bunun nedeni ruhsal bir
uykuya dalmasý olabilir. Belki Tanrý açýsýndan eskisi gibi çalýþkan, dayanýklý deðildir. Belki
gevþek davranmaya baþlamýþtýr. Kutsal Yazý'ya yalnýzca bir göz atar, O'nu araþtýrmaz. Ýnanlý
kardeþlerle sýk sýk bir araya gelmez. Ýsa Mesih için tanýklýk etme olanaklarý aramaz. Günahý
sevenlerle oturup kalkar, onu kolayca günaha düþürebilecek yerlere gider. Ýlk sevgisini
býrakmýþtýr. Ýþte böylelerini Tanrý günahtan dönmeye çaðýrýr: «Nereden düþtüðünü anýmsa,
günahýndan dön ve baþlangýçta yaptýðýn iþleri yap. Yoksa, günahýndan dönmezsen, sana
geleceðim ve þamdanýný yerinden kaldýracaðým» (Vahiy 2:5).
Kýsaca, eðer bir Mesih inanlýsý Tanrý'nýn ondan uzak olduðunu düþünüyorsa, nedenini
araþtýrmalýdýr. Bir ara görünmese de, Tanrý lütfunun onu sürekli taþýdýðýný bilmelidir. Huzurunu
duymasa da, Mesih'in vaadini yine de anmalýdýr: «Bilesiniz ki, tüm günler boyunca, çaðýn sonuna
dek sizlerle beraberim» (Matta 28:20).
8:18 Ýþte, ben ve Rabbin bana verdiði çocuklar ... Rabbin tarafýndan alametler ve harikalarýz:
Yeþaya hangi açýdan bir belirti sayýlýrdý? Çocuklarý gibi adý aracýlýðýyla bir belirtiydi çünkü adý
«Rabbin kurtuluþu» anlamýna gelir. Simgesel eylemleriyle (20:2,3) ve yýlmayan imanýyla bir
belirtiydi (Yeþaya'nýn çocuklarýnýn belirti olmalarýna iliþkin notlara bakýn: 7:3; 8:3).
Tanrý tarafýndan, insanlara Tanrý'ya karþý görevlerini anýmsatmak için seçilmek büyük bir
ayrýcalýktýr. Ama bu ayrýcalýk, özellikle bildiriyi iþitenler duyuran kiþiye düþman gözüyle bakarsa,
kendine özgü bir acýyý da beraberinde getirir (Mezmur 71:7; Zekarya 3:8; 1. Petrus 4:4).
Tanrý'nýn, Yeþaya ve çocuklarý yoluyla verdiði belirtiyle aydýnlanan ve avunan her kiþi
yürekleniyordu. Burada Yusuf'un kemikleri akla gelir. Tanrý, Ýbrahim’in daha çocuðu yokken ona,
soyunun 400 yýl Mýsýr'da ezileceðini, sonradan da Kenan ülkesine döneceðini bildirdi (Tekvin
15:13,16). Aradan yýllar geçti. En sonunda Ýbrahim'in oðlu Ýshak'tan doðan soy, Yusuf'un
aracýlýðýyla Mýsýr'a geldi. Yusuf ölümü yaklaþýnca Tanrý'nýn, atasý Ýbrahim'e verdiði vaadi
düþünerek kemiklerinin gömülmemesini buyurdu. Ýsrailliler'e, Mýsýr'dan ayrýlýrken kemiklerinin de
beraberlerinde Kenan ülkesine götürüleceðine yemin ettirdi (Tekvin 50:25; Çýkýþ 12:40,41; 13:19).
Burada Yusuf'un imaný, Tanrý'nýn vaadine ne denli büyük deðer verdiði görülmektedir. Ama yalnýz
bu deðil! Dört yüz yýl boyunca Ýsrailliler Mýsýr'dan kurtulacaklarý günü bekliyordu. Yusuf'un
kemiklerini saklayan tabutun önünden geçtiklerinde «Herkes gömülür; atamýz neden
gömülmedi?» diyerek sormadýlar mý? Yanýt olarak Tanrý'nýn Ýbrahim'e verdiði avutucu vaadi
duydular. Yeþaya'nýn çocuklarý nasýl yaþayan bir peygamberlik olduysa, Yusuf'un ölü kemikleri
de ümit oluþturan bir peygamberlikti. O günlerde yaþanýlan aþýrý baský sýrasýnda, kim bilir nice
Ýsrailli tabuta bakarak avuntu bulmuþtu!
Sion daðýnda oturan ordularýn Rabbi: Yeniden avuntu verildi. Tanrý Ýsrail'i býrakmýþ deðildi.
Tapýnaðýn en kutsal yerinde Tanrý'nýn yüceliði halen Antlaþma Sandýðý üzerinde, kerubiler
arasýndaydý. Tanrý halen halkýyla birlikteydi -- Ýmmanuel!
8:19 Cincilere ve bakýcýlara derlerse: Cincilere danýþmaya kesinlikle izin verilmiyordu (Levililer 19:31;
20:27). Buna karþýn bu iðrençlik Ýsrail'den kaldýrýlmadý. Örneðin, savaþ sýkýntýsý içindeyken Kral
Saul, falcýyla görüþtü (1. Samuel 28:7-19) ve hasta olduðu zaman Kral Ahazya, Ekron ilahýna
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danýþtý (2. Krallar 1:2). Birçoklarý kendilerini, aþýrý sorunlarý yüzünden Tanrý'nýn bildirisine karþý
gelmekte haklý görür. Büyük sýkýntý içindeyken bile kuraldýþýlýk yanlýþtýr. Halk, cinci ve falcýlara
baþvurmamalarý için önceden açýkça uyarýldý.
fýsýldýyan ve mýrýldýyan: Halkýn çare olarak gördüðü cinciler, hiçbir yardýmda bulunamazdý. Tanrý
Sözü'nü kesin bir biçimde bildiren peygamberler gibi belirgin konuþamazlardý. Tam tersine,
fýsýldar ve mýrýldanýrlardý. Cincilerin bildirisi belirgin deðildi; bu yüzden de belirgin konuþamazlardý.
Amaçlarý yararlý bilgiyi paylaþmak deðil, saptýrmak ve eðlendirmekti.
8:20 Þeriate ve þehadete: Kutsal Yazý'yý iyi bilen, onun yaþam ilkelerini anlamýþ ve benimsemiþ bir
kiþi, sorunlarýnýn çözümleri için baþka bir yere baþvurma gereksinimi duymaz.
eðer bu sözlere göre söylemezlerse, gerçek onlar için tan ýþýðý olmaz: Tanrý'nýn bildirisine
uygun konuþmayanlar için, «böbürleniyor; hiçbir þey anladýðý yok!» denir (1. Timoteus 6:3-4a).
Onlarda anlayýþ (ýþýk) yoktur. Olabilirdi, ama anlayýþý Aydýnlatan'la baðlarýný kesmiþlerdi. Karanlýðý
yeðlediler (Yuhanna 3:20). Gürleyen ýrmaðý üstün gördükleri için (8:6,7) Tanrý, sevdikleri sularýn
lezzetini doyasýya tatmalarýna izin verecekti: «Yüzlerini yukarýya kaldýracaklar ve yere bakacaklar,
ve iþte, sýkýntý ve karanlýk, acý iç karartýsý! Koyu karanlýða sürülecekler» (8:21-22). Mesih Ýsa'nýn
anlattýðý gibi, «Bedenin ýþýðý gözdür. Bu nedenle, görüþün saðlamsa, tüm bedenin aydýnlýktadýr....
Eðer sendeki ýþýk karanlýk ise, ne denli korkunçtur o karanlýk!» (Matta 6:22-23). Demek ki,
Tanrý'nýn gerçeklerini ve sunduðu kurtuluþu sürekli geri çevirmek, mantýk, vicdan ya da vahiyden
ýþýldayan aydýnlatýcý ýþýðýn sönmesiyle sonuçlanýr.
8:21 çok sýkýntýda ve aç olarak içinden geçecekler: Dik kafalýlýðýn sonucudur bu.
Ýsrailliler'in sonu bütünüyle baþka olabilirdi (Süleyman'ýn Meselleri 1:27).

Ne yazýk!

Allahlarýna lanet edecekler: «Ýnsanýn aptallýðý kendi yolunu sapýtýr, ve yüreði Rabbe karþý
gücenir» (Süleyman'ýn Meselleri 19:3). Ýnsanlar, kendilerine yaþam yolunu Gösteren, yargýdan
kurtuluþu Sunan, «Günahlarýnýzdan dönün ve yaþayýn» Diyen'e sýðýnacaklarý yerde O'nu suçlarlar.
Sebzeleri býçakla soyan bir ev hanýmý parmaðýný yaralarsa, parmaðýný elinden ayýrýncaya dek
kessin mi? Ýnsan günahta yaþadýysa, günahýnda kalsýn mý? Günahlarýný býrakýp Tanrý'nýn
öðretisine uygun bir düzende yaþamaya kararlýysa, Tanrý onu geri çevirmez (Yeremya 18:8). Ama
günahýndan dönmeyenin ne ümidi kalýr?
krallarýna lanet edecekler:Tanrý'ya sýðýnmayanlar, kendileri dýþýnda herkese sorumluluk yükler.
Yok efendim, Tanrý'nýn suçu, yok efendim, krallarýnýn beceriksizliði gibi (1. Krallar 18:17).

Yeþaya, 8. Bölüm, sayfa 10

