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Yeþaya, dokuzuncu 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)
Ý. Ýsrail'in tek ümidi: Kutsal Çocuk (9:1-7)
1. Ýsrail'de
a. Üzüntü yerine þenlik (9:1,3)
b. Karanlýk yerine ýþýk (9:2)
c. Dayak ve eziyet yerine özgürlük (9:4)
ç. Savaþ yerine barýþ (9:5)
2. Kutsal Çocuk
a. Kiþiliði (9:6)
1). Doðan Çocuk
2). Verilen Oðul
3). Þaþýlasý Öðütçü
4). Evrensel Egemen Tanrý
5). Sonsuzluk Babasý
6). Barýþ Bakaný
b. Egemenliði (9:7)
1). Davut'un tahtýna oturacak.
2). Sonsuzluða dek hüküm sürecek.
3). Egemenliði hakla ve doðrulukla pekiþtirilecek.
4). Egemenliðinin ve esenliðinin artýþýnýn sonu olmayacak.
5). Bunu Tanrý'nýn uðraþý (çabasý) gerçekleþtirecek.
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J. Dört kýtalý bir yargý þiiri (9:8-10:4)
1. Ýsrail'in Tanrý'ya karþý olan gururunu kýrmak için Suriye ve Filistin
ordularý Ýsrail'e saldýracaktý (9:8-12).
2. Saygý duyulan adamlarla peygamberlerin yalancý öðretisi bütün ulusu
kötülüðe sürükledi. Bu nedenle Tanrý, sevinç duyacaðý ya da
acýyacaðý insan bulamýyordu (9:13-17).
3. Bütün toplum, kötülüðü ve acýmasýzlýðýndan ötürü kendini Tanrý'nýn
ateþli yargýsý için yem yapmýþtý (9:18-21).
4. Adaletsizliði sürdürenleri yoklama günü aðýr olacaktý (10:1-4).
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9:1 acý çekmiþ olana karartý olmayacak: Bu bölümün ilk sözleri, 8:22'de iþlenen konuyu andýrýr:
«Ýþte, sýkýntý ve karanlýk, acý iç karartýsý...». Yalnýz 9:1'de bir «ama» sözcüðü var. Bu «ama»
avuntusu önceden belirtilen ümide dayanýr (8:9-10,17-18).
Fakat acý çekmiþ olana karartý olmayacak: Günahýnýn aðýrlýðý, günahtan dönmeyiþi nedeniyle
Yahuda yargýlanacaktý. Tanrý bunu önceden bildirirken, doðrularý günahýndan dönmeyen halkla
birlikte yargýlamayacaðýna söz verdi: «Salih için ona iyilik olacak, diyin; çünkü onlar iþlerinin
semeresini yiyecekler» dedi (3:10). Davut da, «Doðrulara karanlýkta ýþýk doðar» diyerek ayný
gerçeði dile getirdi (Mezmur 112:4). Yalnýz Tanrý, sýkýntý sýrasýnda yaptýðý iyiliði kavrasýn diye bir
kiþinin gözlerini açabilir (Romalýlar 8:28). Týpký Pavlus'un yaþadýðý gibi, «Her yönden acý çekiyor,
AMA ezilmiyoruz. Þaþkýnlýktan þaþýrýyor, AMA umudumuzu yitirmiyoruz. Saldýrýlar altýndayýz,
AMA yalnýz býrakýlmýyoruz. Yere seriliyor, AMA mahvolmuyoruz.... Üzgün AMA her an sevinçli,
yoksul AMA nicelerini varlýklý kýlan, hiçbir þeyi olmayan YÝNE DE her þeye sahip olan...» (2
Korintliler 4:8,9; 6:10).
Pavlus, bu görüngünün (fenomenin) nedenini de gizlemedi: «Bu gömüyü toprak kaplarda
taþýyoruz. Öyle ki, aþýrý oranda açýklanan güç bize deðil, Tanrý'ya özgü olsun!» (2. Korintliler 4:7).
«Kendi baþýmýza yeterlilik taslayacak kadar yeterli saymýyoruz kendimizi. Yeterliliðimiz
Tanrý'dandýr» (2. Korintliler 3:5). Bu üstün gerçeðin belirginleþmesi, böylelikle de Tanrý'nýn
övülmesi için Mesih baðlýsýnýn zorluklardan geçmesi gerekebilir. Bundan kaçýnmasýn! Bu ayrýcalýðý
hor görmesin! «Ýsa'nýn adý için yerilmeye yaraþýr sayýlmalarýndan sevinç duyarak» (Haberciler’in
Ýþleri 5:41) Tanrý'yý yüceltsin. «Tanrý istemi uyarýnca iþkenceye düþenler, erdemli iþ yaparak
canlarýný kendisine güvenilir Yaradan'ýn ellerine býraksýnlar» (1. Petrus 4:15,16,19).
Eski zamanda Zebulun ve Naftali diyarlarýný düþkün etti: Ýlkin Galile bölgesi düþmanlarýndan
darbe yedi. Ýsrail'in diðer bölgelerinden çok daha uzun bir süre için yabancýlarýn baskýsý altýnda
kalmýþtý. Bu peygamberlikten 200 yýl önce Suriyeli kral Ben-hadad, bu bölgeye saldýrmýþtý
(1. Krallar 15:20). Yeþaya'nýn peygamberlik döneminde Tiglat-pileser, Galile bölgesindeki halký
Asur'a sürmüþtü (2. Krallar 15:29). Bundan sonra Asur kralý Esar-haddon, Tanrý'yý tanýmayanlarý
Galile'ye oturttu (2. Krallar 17:24).
Zebulun'la Naftali'nin yabancý ülkelerle sýnýrý vardý. Bu nedenle ilkin onlar düþmanlarýnýn eline
düþtü, diðer bölgelere göre en uzun zaman yabancýlarýn baskýsý altýnda ezildi. Bundan ruhsal bir
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ilke çýkarýlabilir. Tanrý'yý tanýmayan o yabancý ülkeler günahý simgeleyebilirler. Günahýn sýnýrýna
yakýn yaþamayý yeðleyen kiþi, doðal olarak günahýn etkisiyle en önce ezilir. Yargýsý da uzun
sürebilir.
eski zaman, son zaman: Bu iki deyim, Yahudi tarihinin iki dönemini karþýlaþtýrýr. «Eski zaman»,
Mesih gelmeden önceki yüzyýllar ve «son zaman», Mesih'in çaðý anlamýna gelir.
son zamanda þenlendirdi: «Son zaman» daha gelecekte olan Mesih çaðýný anlatýr. Ama
«þenlendirdi» sözcüðü geçmiþ zaman olarak yazýldý, sanki bu peygamberlik daha yazýlmadan
önce uluslarýn Galilesi þenlendirilmiþti. Ama hayýr, bu doðru deðil! Daha gelecekte tamamlanacak
bir peygamberliði bildirmek için geçmiþ zamanýn kullanýlmasý «peygamberliksel bir geçmiþ
zaman» olarak adlandýrýlabilir. Peygamberliðin kesinlikle gerçekleþeceðini vurgulamak için
geçmiþ zaman kullanýlýr. (Aþaðýdaki 9:1-6'yla ilgili nota da bakýn).
deniz yolunda: Deniz yolu, Galile (Celile, Taberiye ve Kinneret [Ginesar] adlarýný da taþýyan)
Denizi'nin yakýnýndaki bölgedir (Sayýlar 34:11; Yuhanna 6:1).
Erden'in öte tarafý: Erden'in öte tarafý, Galile Denizi'nin ve Erden Irmaðý'nýn kuzeydoðusuna
düþen bölge demektir. Burada Ýsa Mesih, beþ bin kiþiyi doyurmuþ ve Petrus, Yakup ile Yuhanna
Ýsa'nýn görünümünün deðiþmesine tanýk olmuþlardý (Matta 17:1-13; Yuhanna 6:1-15).
uluslarýn Galilesi: Galile Aþer, Naftali, Zebulun ve Ýssakar oymaklarýna ait bölgeydi. Naftali'nin
kuzeyinde Filistinler ve Yahudiler’den oluþan karýþýk bir topluluk oturuyordu (Hakimler 1:30;
1. Krallar 9:11). Bu bölgede Ýbranice deðiþik bir lehçeyle konuþulurdu (Matta 26:73). Ama karýþýk
yaþamanýn dil bozukluðundan da aðýr bir sonucu, inancýn yitirilmesiydi. Bu nedenle baþka
uluslarla karýþmamýþ Yahudiler, Zebulun ve Naftali (Galile) bölgelerinde oturanlarý hor görürdü
(Yuhanna 1:46; 7:52).
9:2 Karanlýkta yürüyen kavim büyük ýþýk gördü. Ölüm gölgesi ülkesinde oturanlarýn üzerine
ýþýk parladý: Ýsrail, iki açýdan karanlýktaydý.
1. Tanrý bilgisi gömülmüþ gibiydi. Ruhsal bilgisizlik hüküm sürüyordu.
2. Bu durumdan doðan güvensizlik ve düzensizlik yaygýndý (2. Tarihler 15:3,5).
Kapkara günleri geçirmiþ bu bölge, «Dünyanýn Iþýðý»ný (Yuhanna 8:12), «tüm insanlarý aydýnlýða
kavuþturmak için dünyaya gelen gerçek Iþýk»ý (Yuhanna 1:9) görecekti. Bu peygamberlikten
yüzyýllar sonra Ýsa Mesih, çaðdaþý olan dinsel önderlerin yaptýðý ayrýma katýlmadý. O, Müjde'yi
duyurduðunda Zebulun'la Naftali'nin karýþýk uluslar oluþuna, Galile'nin «uluslarýn Galilesi» oluþuna
aldýrýþ etmedi (Matta 4:12-16). Tanrý önceden O'na söylemiþti: «Seni ... Uluslara ýþýk olarak
vereceðim» (42:7).
Bu peygamberliðin tamamlanýþý, örtülü deðildi. Dünyanýn Iþýðý olan Ýsa Mesih, vakit dolunca
(Galatyalýlar 4:4) yüzden fazla peygamberliði gerçekleþtirerek dünyaya geldi, yaþadý, öldü ve
dirildi. Yanlýþ öðretilerin, batýl inanýþlarýn ve tanrýsal düzeni bozan geleneklerin karanlýðýna ýþýk
saçtý. Dünya Iþýðý yaþamýyla, Tanrý'yý hoþnut eden kutsal bir yaþamýn nasýl yaþandýðýna ýþýk tuttu.
Ölümüyle her kiþiye Tanrý'yla barýþma olanaðý saðladý. Ýsa Mesih'in dünyayý aydýnlatmasý, gizli
bir köþede olmadý. Her bir kiþi,
1. Iþýðýn yüreðini aydýnlatmasýna izin vermeye,
2. O'ndan alýnan ýþýnlarý karanlýk dünyaya yansýtmaya
çaðrýlýr. Öte yandan, bu Iþýðý geri çeviren, O'ndan kaçan, sonsuz bir karanlýðý yeðlemektedir.
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Ýsa Mesih'in Zebulun ve Naftali bölgeleriyle oldukça çok iliþkisi vardý:
1. Çocukluðunu geçirdiði kasaba olan Nasýra'da ilk vaazýný verdi (Luka 4:16-30).
2. Öðrencileri Galileli'ydiler (Matta 4:18; Yuhanna 1:43,44; Haberciler’in Ýþleri 1:11; 2:7).
3. Galile'nin Kana köyünde ilk mucizesini yaptý (Yuhanna 2:11).
4. Ýsa erginleþtikten sonra Galile'ye, özellikle Kefernahum kentine yerleþti (Matta 4:13; 9:1).
5. Matta, Markos ve Luka'ya göre Mesih Ýsa, hizmetinin en büyük bölümünü Galile'de yaptý.
Buradaki halk Yerusalem'deki Ferisiler'in yobazlýðýndan uzaktý, Ýsa Mesih'i dinlemeye, kabul
etmeye açýktý. O, bu bölgede öðretmek ve mucizeler yapmak için daha özgür bir ortam
buluyordu (Matta 9:12,13; 14:58).
9:3 Milleti çoðaltýn: Uluslarý büyüten, yok eden, geniþleten ve sürgüne gönderen Tanrý'dýr (Eyüp
12:23). Vatandaþlarýnýn nitelikleri erdemliyse, bir ulusun nüfusunun büyük oluþu deðerli bir
hazinedir.
sevincini artýrdýn: Ölüm gölgesi ülkesinde oturanlar (9:2) ne çoðalmayý düþünür, ne de doðal
olarak sevinçli olur. Moral bozukluðu, üzüntü, ümitsizlik ve ölüm özlemi hüküm sürer. AMA bu
koyu karanlýðý alt eden, ýsýtan, parýltýlý, yaþam ve ümit veren bir IÞIK parlayacaktý. Parlamasýyla
birlikte beklenmedik derin bir sevinç doðacaktý. Orak vaktinde ya da çapul malýnýn paylaþýldýðý
zaman olduðu gibi, yürekler coþacaktý.
Orak vakti: Orak vaktinde doðan sevinç, zahmetsiz bir sevinç deðildir. Ürünü toplamadan önce
topraðýn altýný üstüne getirerek, tohum ekerek, sulayarak çok ter dökülür. Bunun ardýndan da
bekleme süresi sabýrla geçirilir. En sonunda büyük emek harcayarak ürün toplanýr. Kuþkusuz,
bu iþlerin her biri kendine özgü bir doygunluk saðlar. Ne var ki, bütün iþlerin sonunda ürün
ödülünü ambarlara toplarken, sonradan da kutlarken iþçilerin sevinci doruða çýkar. Orak vaktinde
Yahudiler belirli bayramlarý, ilk ürünü biçme bayramýný ve toplama bayramýný kutlardý. (Çýkýþ
23:16).
çapul paylaþtýklarý zaman: Çapul malýný paylaþmak da savaþmadan, düþmaný yenmeden olmaz.
Askersel yengiyi kazanmak için bilgece tasarýlar, eðitilmiþ savaþçýlar, zorlu cephelerde
vazgeçilmez bir dayanýklýlýk þarttýr. Ancak bu koþullar tamamlandýktan sonra ödüllendirme zamaný
gelir.
Bu iki örnek, «acý çekmiþ» olanýn (9:1) sýkýntýda gösterdiði dayanýklýlýðý belirtir. Sevinenler emek
vermemiþ, savaþa girmemiþ, Tanrý'nýn kurtuluþunu sabýrla beklememiþ (8:17) deðillerdi.
Düþmanýn boyunduruðunu yüklenmiþ, dayaðýný yemiþ, giysilerini savaþta kana bulamýþ, dayanma
gücünü yitirmemiþlerdi (9:4,5). «Ýyilik yapmaktan usanmayalým. Gevþemezsek, mevsiminde
biçeceðiz» (Galatyalýlar 6:9).
senin önünde: Sevinen topluluk, sevincinin kaynaðý önünde þenlenecekti (Tesniye 12:7; 14:26).
Artýk «sevinç tokluðu»nun yalancý tanrýlarýn önünde, Tanrý düþmanýnýn sofrasýnda ya da þehvetli
eðlencelerde olmadýðýný anlayacaktý (Mezmur 16:11).
9:4 Boyunduruk, deðnek ve çomaðý kýrdýn: Mesih'in geliþinde bütün boyunduruklar, özellikle
günaha baðlýlýk ve bunun sonuçlarý kýrýlacak.
Midyan'ýn gününde: Tanrý, halký için araya girer. Buna tanýklýk eden sayýsýz tarihsel olgular,
Tanrý baðlýsýný yüreklendirir (Ýsrailliler bu olaylarý anýmsatarak birbirlerini yüreklendiriyor, kutsal
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yaþama çaðýrýyorlardý [Sayýlar 24:8; Tesniye 8:14-16; 20:1; Yeþu 24:17,18; Hakimler 2:1; 6:7-10;
1. Samuel 10:17-18; 12:6-7; 2. Krallar 17:36; Mika 6:4; Haberciler’in Ýþleri 7:2-50]). Burada
Gideon'un, Midyan ordularýný üç yüz adamla yenmesi örnek olarak verilir. Gideon'un
övünebileceði askersel bir yiðitliði yoktu (Hakimler 7:2).
Yengiyi Tanrý'nýn kazandýðý
vurgulanmaktadýr (Hakimler 7:19-25).
9:5 Cenkte çizme giyenlerin tüm çizmeleri ve kanda yuvarlanmýþ giysi yakýlacak, ateþe yem
olacak: Barýþ ve adalet egemenlik sürsün diye askerlerin bütün giysi ve donatýmý yakýlmalý (2:4;
Mezmur 46:9; Hezekiel 39:9; Mika 5:5,10; Zekarya 9:9,10).
9:1-6 þenlendirdi , gördü, parladý, artýrdýn, kýrdýn, doðdu, verildi: Çocuk’un doðacaðý önceden
bildirildi. Bu peygamberlik henüz gerçekleþmemiþ olmasýna karþýn Çocuk’un doðumunun ve
egemenliðinin etkileri, geçmiþ zamanda iletildi. Bu, peygamberliðin güvenilirliðini vurgular.
Ayrýca Mesih Ýsa dünyaya gelmeden önce bile insanoðullarýna O'nun doðacak oluþundan yarar
saðlýyordu (1. Korintliler 10:4). O'nu bekleyenlere ümit veriliyordu (Luka 2:25-32,38). Yasa'ya
göre kurbanlar sürekli kesilmeliydi. Ýsa Mesih günah için bir kez ölmekle geçici ayinlere son
verecekti (Ýbraniler 9:25-28). O'nun ölümüne dayanarak Eski Antlaþma döneminde suç iþlemiþ
olanlarýn günahý baðýþlandý (Ýbraniler 9:15). Onlar ileriye bakarak Tanrý Kuzusu'nu gördüler, bu
dönemde yaþayanlar geriye bakarak O'na güvenir.
9:6 çünkü: Önceden söylenen ümitlerin temeli, kýsaca, benzeri olmayan bir Çocuk’un doðumuna
dayanýr.
bize: Bu Çocuk, ilkin Yahudiler'in, sonra Yahudi olmayanlarýn (Luka 2:11) yararýna dünyaya
gelecekti. Bu Çocuk’un doðumundan yararlanmayan hiçbir kiþi yoktur.
Bir Çocuk doðdu, bir oðul verildi: Bir çocuðun doðumu sevinçli bir haberdir. Hele Orta Doðu'da
bir erkeðin doðumu ailesini taþkýn bir coþkuyla doldurur. Ýsa Mesih, insanlýk ailesine doðdu: «Bize
bir Çocuk doðdu, bize bir Oðul verildi.» Ýnsanlýk ailesi sevinsin, bunu duyursun.
Ayný zamanda «bir Çocuk doðdu, bir Oðul verildi» olan bu deyim, çok önemli bir gerçeði bildirir.
Bir Çocuk beden alarak dünyaya doðacaktý, ama doðan Çocuk, 7:14'te bildirilen «Tanrý
bizimledir», Ýmmanuel'in Kendisidir. «Verilen Oðul»un varoluþu sonsuzluktandýr. Baþlangýçý
olmayan bu Oðul, «Kendine özgü yücelikten soyunarak uþak özdeþliðini aldý. Ýnsan eþitliðine
girerek insan biçiminde belirdi» (Filipililer 2:7). Doðacak olan Çocuk'un varoluþu doðumuyla
baþlamadý.
Reislik O'nun omuzu üzerinde olacak: Her aile çocuklarýnýn onur veren bir mesleðe
girmesinden kývanç duyar. Bu Çocuk devlet adamý -- milletvekili, kaymakam, baþbakan deðil -bütün dünyanýn egemeni olacak (Zekarya 9:10). Her diz O'nun önünde çökecek (Filipililer
2:10-11). Bütün düþmanlarý ayaklarýna basamak yapýlacak (Ýbraniler 1:13). Bir kiþi bu oranda ün
kazanýrsa, yüceliðinin parýltýsý ailesindekilere de yansýmaz mý? (1. Selanikliler 2:12; 2. Timoteus
2:10; Ýbraniler 2:10; 1. Petrus 1:7; 4:13,14; 5:1,4,10).
omuz: Omuz, güç simgesidir. Eski zamanlarda hükümet, sýrtta ya da omuzda taþýnan bir yük
olarak görünürdü. Bazen de omuzlar üzerine konulmuþ bir anahtar olarak simgeleniyordu
(22:22). Ýsa Mesih bir kentin deðil, bir ülkenin de deðil, bütün dünyanýn egemenliðini taþýyacak.
Gücü ve bilgeliði gereðinden çoktur. Musa þöyle sýzlanýyordu: «Niçin kuluna kötülükle davrandýn?
Niçin Senin gözünde lütuf bulmadým ki, bu kavmýn bütün yükünü benim üzerine yüklüyorsun?
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...Bütün bu kavmi ben yalnýz taþýyamam, çünkü bana çok aðýrdýr» (Sayýlar 11:11,14). Böyle bir
yakýnma Mesih Ýsa'nýn aðzýndan duyulmayacaktýr.
O'nun adý: «Tanrý ... [Ýsa Mesih'e] her addan üstün olan adý baðýþladý» (Filipililer 2:9). Bu ad ise,
Tanrý'nýn özniteliklerini kapsayan bir tanýklýktýr. Adýný duyan, bu Çocuk'un kiþiliðinden
kuþkulanmaz. Herkes adýný duyarak, bu Çocuk'un kiþiliðini kabul edip etmeyeceðine karar
vermeye zorlanýr.
Bu Çocuk'a ad verilmesi demek, adý konmadan önce O yoktu anlamýna gelmez. Örneðin, bir
gençlik grubu vardýr. Delikanlýlar, iki üç yýldýr içtenlikle Tanrý Sözü'nü birbirleriyle paylaþmak, dua
etmek, iman yolundaki deneyimleriyle birbirlerini yüreklendirmek için toplanýyordu. Zamanla ait
olduklarý ulustan Mesih Ýsa'ya en erken inanan gençlerden olduklarýný düþündüler. Kendilerinden
daha sonra inanacak gençlere, kutsal yaþam düzenini göstermek sorumluluðunu taþýdýklarýný
anladýlar. Bunun aðýrlýðýný göz önünde tutarak kendilerine «Öncüler» adýný taktýlar. Ama
«Öncüler» adýný koymadan önce bu grup yoktu denemez. Vardý ki toplanýyordu, geliþiyordu, belirli
nitelikler taþýyordu. Ama varlýðýný, niteliðini ve amacýný belirleyen bir ad aramaktaydý. Onu
bulunca sevindi, ama varoluþu ad almasýyla birlikte olmadý. Benzer bir biçimde sözü edilen
Çocuk'un adlandýrýlmasý, varoluþunun baþlangýcýyla karýþtýrýlmamalýdýr.
Ýsa Mesih'e verilen adlar incelenmeye deðer. Çünkü adlarý O'nun özyapýsýnýn deðiþik yönlerini
açýklar.
1. Evrende benzeri olmayan (þaþýlasý) Öðütçü: (28:29; 40:13,14; Mezmur 1:1; 33:11; 73:24;
Süleyman'ýn Meselleri 8:14; 19:20,21).
Ýsa Mesih hangi açýlardan evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür?
a. Tanrý Baba'yla ve Kutsal Ruh'la baþlangýcý olmayan iliþkisinde evrende benzeri olmayan
Öðütçü’dür (Yuhanna 1:1,2).
b. Dünyanýn Yaratýcýsý olarak evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür (Yuhanna 1:3,10; Ýbraniler
1:2,10; 11:3). Güneþ, aylar, gezegenler, yýldýzlar, yeraltýndaki hazineler, bitkiler, hayvanlar,
insanlar -- hepsini var olmayandan (ex nihilo) var olmaya çaðýrdý.
c. Tanrý-insan birleþimi varlýðý açýsýndan evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür (Yuhanna 1:14).
ç. Ýnsanlarla iliþkisinde evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür.
1). Onlarýn zayýflýklarýna sabýrla davranýr (Ýbraniler 4:15).
2). Onlara karþý sevgisi sonsuzdur (Yuhanna 13:1).
O'nun sevgisi insanlarýnkinden apayrýdýr. Ýnsan, beðenmediði bir kiþiyle ilgili olumsuz
bir þey öðrenirse, ondan tiksinmeye baþlar. Oysa, Mesih Ýsa her bir kiþiyi bütün iðrenç
yönleriyle apaçýk görür, yine de onlarý eksiksiz bir sevgiyle sever.
3). Onlarýn günahý için yaþamýný kurban olarak verdi (Yuhanna 10:11; Ýbraniler 9:25-27).
4). Mesih inanlýlarýný cennette temsil eder (Ýbraniler 4:14-16; 7:25).
5). Onlarý hiç terketmez (Matta 28:20; Yuhanna 10:28).
d. Doðumunu ve ölümünü saran olaðanüstü ayrýntýlarda evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür.
e. Ýþlerinde evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür(25:1).
f. Öðretilerinde evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür(Matta 7:28; 13:54-57; 22:22).
1). Tanrý Baba'dýr (Yuhanna 1:18; 5:18; 6:45,46; 8:54; 13:3, 16:27,28; 20:17).
2). Tanrý'nýn kutsallýðýný incitmiþ olanlar O'ndan baðýþlama alabilir.
3). Tanrý tarafýndan baðýþlanmasý için kiþinin küçük bir çocuk gibi olmasý gerekir (Matta
18:3,4; Markos 10:15; Luka 18:14).
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4). Yaþamýný yitirmek istemeyenlerin ölmesi gerekir (Matta 10:39; 16:25,26; Markos
8:34,35; Luka 17:33; Yuhanna 12:25).
5). Ýnsanlar tarafýndan övülmek, zengin olmak gibi amaçlar Tanrý katýnda deðersizdir (Matta
6:19,20; Luka 4:4; 12:15; Yuhanna 5:44).
6). Tanrý'ya tapýnmak, dýþsal koþullarý yerine getirmek deðildir (Matta 15:1-3,6-8,16-20;
Markos 7:2-9,13; Luka 11:37-52). Ýçsel olarak günahý baðýþlanarak Tanrý'nýn
benzerliðinde olmaktýr. Özyapýda tanrýsal nitelikleri oluþturan Tanrý'yla, sonsuz baðlantý
içinde bulunmaktýr (Matta 5:48; Yuhanna 4:23,24; 14:23).
7). Tanrý'nýn Egemenliði ruhsaldýr. Yalnýz Yahudiler'e ait deðil, evrenseldir (Luka 13:29;
17:21; Yuhanna 18:36).
Ölümden diriliþinde evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür.
Cennete dönüþünde evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür(Haberciler’in Ýþleri 1:9-11).
Ýstefan'a (Haberciler’in Ýþleri 7:56) ve Saul'a (Haberciler’in Ýþleri 9:1-5) görünmesinde
evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür.
Çaðlar boyu adýnýn unutulmamasý ve çoðu toplumun O'nunla ilgili bilgi sahibi olmasýnda
evrende benzeri olmayan Öðütçü’dür.

Kimse Ýsa Mesih'in öðüdünü boþ yere aramaz. Öðüdüne göre davranan da piþman olmaz.
Ýsa Mesih, dünyaya gelen her insaný aydýnlatan Iþýk'týr (Yuhanna 1:9). Nasýl? O, her insaný
doðal usa vurma gücü ve vicdanla donatýr. Bunlarýn aracýlýðýyla insanlarý doðruluk konusunda
eðitmeye baþlar (Romalýlar 2:15-16). Kutsal Sözü'nü de bildirerek usa vurma yeteneðini ve
vicdaný ruhsal ilkelerle keskinleþtirir. Kutsal Söz'ü paylaþan kilise görevlileri, inanlý kardeþler,
ruhsal radyo programlarýný yapanlar ve ruhsal konulara ýþýk tutan yazarlar aracýlýðýyla Tanrý,
inanlýlarý tanrýsal ilkeleri uygulamaya çaðýrýr. Birinin bilgeliði eksikse, Tanrý'dan istesin ve
evrende benzeri olmayan Öðütçü ona verecektir (Yakup 1:5).
2. Evrensel Egemen Tanrý
a. Ýbrahim'e görünen Evrensel Egemen Tanrý (Tekvin 17:1)
b. Yakup'a görünen Evrensel Egemen Tanrý (Tekvin 35:11)
c. Musa'ya görünen ve kendini YAHVE adýyla tanýtan Evrensel Egemen Tanrý (Çýkýþ 6:3),
doðacak olan çocuk'tur.
Mesih'in yapacaðý iþi yalnýzca Tanrý'nýn Kendisi yapabilirdi. Ýsa Mesih, insanlarý günah
tutsaklýðýndan kurtaracaktý. Günahý ve ölümü yenecekti. Þeytaný etkisiz kýlacaktý. Tanrý'nýn
günahlýlara karþý öfkesini yatýþtýran kurtulmalýk olacaktý.
Önceki peygamberlikte (7:14) bu Çocuk'un «Tanrý bizimle» olduðu bildirildi. Bir baþka adý
da «Yahve doðruluðumuz»dur (Yeremya 23:5,6). Bu doðacak Çocuk’un Tanrý olduðuna
kuþku yoktur. Yalnýz bu deðil, O'nun Tanrýlýðý'ný kanýtlayan baþka bir adý daha da vardýr.
3. Sonsuzluk Babasý: (Yuhanna 10:30; 14:9)
Ýsa Mesih'e iliþkin þöyle yazýlýr: «Her þeyin baþlangýcýndan önce tanrýsal Söz vardý. Tanrýsal
Söz Tanrý'yla birlikteydi ve Tanrý neyse tanrýsal Söz O'ydu» (Yuhanna 1:1). Ýsa Mesih kendisi
de «Ýbrahim'in doðumundan önce BEN VARIM» dedi (Yuhanna 8:58).
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Tanrý Baba, Kendini insanoðullarýna açýklamak için onlarýn yaþadýðý ortama gelmeliydi.
Ýnsanlarýn anlayabileði biçimde onlara görünmeliydi. Bir meleðin ya da herhangi bir yaratýðýn
benzeyiþinde bulunsaydý, ademoðlu Tanrý'dan ne anlayabilirdi? Bu nedenle Tanrý, bir insanýn
yaþamýyla Kendini insanoðullarýna açýkladý. Ama nasýl bir insan? Çeþit çeþit insan var.
Ýnsanlar kral, peygamber, hakim, dilenci, koca, baba, oðul, kardeþ ya da aðabey olur. Tanrý'yý
en uygun biçimde temsil eden insan tipi ne olacaktý? Bunun yanýtý Ýsa Mesih'te açýklanýr.
Günahlarýnda körleþmiþ insanlar bile Ýsa Mesih'te Tanrý'nýn niteliklerini algýlayabildi (örneðin,
Pilatus, [Yuhanna 19:4]). Kör bir adam bile ilkbaharýn atmosferini sezebilir. Kupkuru dallarýn
filizlendiðini, topraktan çiçeklerin çýktýðýný göremez, yine de bedeni ýsýtan bahar güneþini
hissedebilir, yeni biten otlarýn nemi burnuna hoþ gelir ve çiçeklerin saçtýðý koku baþýný
döndürür. Ýlkbaharýn bambaþka atmosferinden kaçýnýlamaz.
Benzer bir biçimde, Ýsa Mesih'in «atmosferi», Tanrý'nýn varlýðýný saçar. Mesih Ýsa'ya iliþkin bilgi,
O'nun ayný zamanda hem Tanrý hem de insan olduðunu açýða vurur. Handa Kendisine yer
bulunmayan Bebek'in doðumunda melekler övgüler sundu; gökbilimciler uzaklardan gelip O'na
armaðanlar verdi. On iki yaþýndayken tapýnakta kendileriyle konuþtuðu bilginler O'nun bilgisi
ve yanýtlarýyla þaþkýna döndü. Yahya'nýn vaftiziyle vaftiz edilirken Kutsal Ruh güvercin gibi
üzerinde durdu, Tanrý'nýn sesi O'nu yüceltti. Bir arkadaþýnýn mezarý baþýnda aðladý, ölene
buyruk vererek onu diriltti. Acýlar içinde çarmýhta can verdi ama üç gün sonra yücelikle
mezardan kalktý.
Bu peygamberlik de öyledir. Gelecek Olan bir Çocuk’tur, ama hizmet O'nun omzundadýr.
Çocuk’tur, ama evrende benzeri olmayan Öðütçü, Evrensel Egemen Tanrý ve Esenlik
Bakaný’dýr. Oðul’dur ama Sonsuzluk Babasý'dýr.
4. Barýþ Bakaný (Selamet Reisi): (2:4; 9:5; Hoþea 2:18; Luka 2:14; Efesliler 2:14-18)
a. Yeþaya, Mesih'in egemenliðinin barýþ egemenliði olacaðýný önceden söylemiþti (2:4).
b. Barýþ Bakaný oluþu, Salem kralý Melkisedek kiþiliðinde peygamberlik olarak bildirilmiþti
(Tekvin 14:17-20; Ýbraniler 6:20-7:3). «Salem kralý», «barýþ kralý» demektir (Ýbraniler 7:2).
c. Ýsa Mesih'in doðumundaki meleklerin övgüsüyle karþýlaþtýrýn (Luka 2:14).
ç. Durumu ne olursa olsun, bir Mesih inanlýsý Tanrý'nýn bildirdiði düzene yaþadýðý yakýnlýk
oranýnda barýþtan pay alýr (Yuhanna 14:27).
d. Gelecekteki bir çaðda, Mesih'in 1000 yýllýk egemenliðinde dünya, Aden bahçesinden bu
yana görülmedik bir barýþta gönenecek (2:4'le ilgili nota bakýn). Ne var ki, o güne dek
insanlar arasýndaki barýþ eksik olacaktýr. Dünyada kötülük oldukça, doðruluk kötülüðe karþý
savaþacaktýr. Ancak günahtan arýtýlýnca dünyada barýþ egemenlik sürebilir.
Þimdiki çaðda Barýþ Bakaný’nýn hizmeti, insanlarý «karanlýktan ýþýða ve þeytanýn
egemenliðinden Tanrý'ya döndür»mektir (Haberciler’in Ýþleri 26:18). Mesih Ýsa'nýn
oluþturduðu barýþ, savaþ alanýnda kýlýçla kazanýlmaz. Tam tersine, Kutsal Ruh esas barýþý,
günahý yenmesini saðlayarak Mesih inanlýsýnýn yaþamýnda gerçekleþtirir (Romalýlar 5:1; 8:14). Günah, insanýn vicdanýný, usa vurma yeteneðini ve kutsal isteklerini tüketir. Bununla
birlikte kiþinin doðal benliðini þiþirir, onu þehvete ve geçici giriþimlere yöneltir. Mesih Ýsa
ne farklýdýr! Kendisine teslim edilmiþ bir yaþamda tanrýsal düzeni oluþturur. Bunun sonucu
kiþisel barýþtýr.
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Ýsa Mesih, Kendisine inananlarý eksiksiz esenliðe ancak dünyanýn sonunda kavuþturacaðý
için «Barýþ Bakaný» unvaný, bu listenin sonunda bulunur.
Þunu da eklemek gerekir: Mesih Ýsa'nýn ilk geliþi barýþ deðil, anlaþmazlýk ve düþmanlýðý
ortaya çýkarabilir (Matta 10:34-36). Buna göre, Ýsa Mesih baðlýsý yoðun baský ve sýkýntýyý
yadýrgamamalýdýr (1. Petrus 3: 13,14,17; 4:12-19). Her inanlýnýn candan beklediði barýþ,
Mesih dünyayý bütünüyle günahtan arýttýktan sonra olacaktýr. O güne dek tüm inanlýlara,
kiþisel durumlarýna göre barýþ saðlanacaktýr (Yukarýdaki «ç» ve «d» notlarýný inceleyin).
9:7 Davut'un tahtý: Mesih'in Davut'un soyundan olmasý bu ayette iþaret edilir. Baþka yerlerde
sayýsýz ayet bunu açýkça belirtir (11:1-5; Luka 1:32,33; 1. Krallar 8:25; Mezmur 132:11; Hezekiel
34:23-26; 37:22,24; Haberciler’in Ýþleri 2:29-30[-35]).
þimdiden ebede kadar: Yalnýz baþlangýcý ve sonu olmayan Tanrý, sonsuz bir egemenliðin
gerçekleþeceðine söz verebilir.
hakla ve doðrulukla pekiþtirmek için ve desteklemek için: Yalnýz Kendisinde günah
bulunmayan Tanrý, bu egemenliðin yüzde yüz hak ve doðrulukla yöneltileceðine söz verebilir
(Mezmur 45:6,7a). Bu, yalnýzca üstün bir ülkü deðildir çünkü Tanrý baþka her güçten üstündür.
Sýnýrsýz gücüyle hem bu kutsallýk düzenini eksiksizce kurar, hem de azalmaz yetkinliðiyle onu
sonsuza dek yönetir.
reisliðinin ve selametinin artmasýna son olmayacak: Dünyanýn egemenlikleri birbirlerinden
gösteriþsizdi (Daniel 2:31-43). Ne var ki, Mesih'in egemenliði son bulmayacaktýr (Daniel 2:44).
Ýsa Mesih'in egemenliði canlýlýk taþýr, duraðan deðildir. Hak ve doðrulukla belirlenen bu dirilik,
artan, geliþen, ilerleyen bir egemenliði oluþturur.
Ordular Rabbinin gayreti bunu yapacak: Tanrý'nýn uðraþý, sonucu önceden belli olmayan bir
deneme deðildir. Tanrý'nýn bilgisi, bilgeliði, yetkisi ve gücü, baþarýsýzlýðý olanaksýz kýlar.
9:8-10:4 Ýsrail'in on oymaðýna önceden bildirilen sýkýdüzen, dört tane þiir kýtasýna bölünür. Her biri «Bütün
bunlarla beraber öfkesi geri dönmedi, fakat hâlâ eli uzanmýþ duruyor» sözleriyle sona erer. Sözü
edilen dört ceza þunlardý:
1. Tiglat-pileser'in yönetiminde olan Asur'un saldýrýsý:
Tanrý'nýn ilk uyguladýðý cezalar çoðunlukla oldukça hafif sayýlýr. Örneðin, burada sýkýdüzen tüm
Ýsrail'e deðil, «yalnýz» Naftali ve Zebulun bölgelerine uygulanacaktý. «Uluslarýn Galilesi» olarak
bilinen bu bölgelere çok yüksek bir deðer biçilmediði için onlarýn Asur tarafýndan ele
geçirilmeleri Ýsrail'de büyük bir üzüntü yaratmadý. Efraim'le Manasse'ye dokunulmadý -- iþte,
önemli olan da buydu! Yine de bu sýkýdüzen Tanrý'dan bir uyarýydý. Bilge olan ve Tanrý'dan
korkan bir ulus bundan ders alýrdý. Saldýrganýn bu denli baþarýlý olmasý, onu ikinci kez eyleme
geçmeye, Ýsrail'in diðer bölgelerine saldýrmaya yüreklendirir. Ne var ki, Ýsrail yitirdiklerini
önemsemiyordu. Zaten yeniden ve daha iyisi elde edilemeyen bir kayýp yoktu ki (9:10)! Bu
boyun eðmezlik, ikinci cezanýn gerekliliðini kanýtladý.
2. Filistin'in ve Suriye'nin saldýrýlarý (9:11-12):
Burada verilen ayrýntýlardan baþka, bu saldýrýlarý bildiren bir kaynak yoktur. Tanrý bu iki ülkenin,
biri batýdan öbürü doðudan saldýrmasýný saðladý. Filistinler ve Suriyeliler, Ýsrail'in düþmanlarý
arasýnda oldukça küçük sayýlýrdý, ama verdikleri zarar «Ýsrail'i aðýz dolusuyla yiyecekler»
cümlesiyle bildirilir (9:12). Buna karþýn üçüncü bir yargý gerekiyordu.
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3. Ýsrail'deki bölgeler arasýndaki anlaþmazsýzlýk (9:20-21)
4. Tiglat-pileser'den sonra gelen Asur krallarý, Þalmaneser ve Sargon, Ýsrail'e saldýrdý, Ýsrailliler'i
Asur'a sürdüler (2. Krallar 17:5,6). Tanrý, iki buçuk yüzyýl boyunca Ýsrail'i uyarmaktan
usanmadý (2. Krallar 17:13). Ne var ki, Ýsrailliler kendilerini sanki kötülük yapmaya adamýþlardý
(2. Krallar 17:14-16).
9:8-12 Þiirin birinci kýtasý
9:8 Rab Yakup içine bir söz gönderdi: Tanrý yargýlamadan önce uyarýr. Ne yazýk ki, Ýsrailliler
arasýnda günahtan dönmeye yönelik çaðrýyý duymak isteyen azdý. Sanki Ýsrail halký Tanrý'nýn onu
yola getirme giriþimlerinin sonuçsuz kalacaðýný kanýtlamayý amaçlamýþtý.
Yakup: Yakup, Ýsrail'in on oymaðýný kapsar.
9:9-10 Efraim ve Samiriye: Efraim ve Samiriye adlarý da, Ýsrail'in on oymaðý için sýk sýk kullanýlan
adlardandýr.
bütün kavim: Neredeyse hiçbir istisna olmadan bütün Ýsrail'i kapsayan ülkesel bir günah vardý
(9:17): Gurur! Ülkesel günahýn üç biçimi þunlardýr:
1. Tarihte hükümetlerin izin verdiði haksýzlýklar ve acý olaylar
Örneðin, Almanlar'ýn Yahudiler ve çingeneleri yok etme giriþimleri, devlet eliyle yürütülen çok
acý bir olaydý. Ülkesel günaha bir baþka örnek olarak, geçmiþte Amerikalýlar'ýn zencileri
köleleþtirmesi ya da Güney Afrika'nýn çaðlar boyunca zencilere eþit haklar tanýmamýþ olmasý
verilebilir. Vatandaþlarýn her biri bu tutumlarý onaylamýþ olmayabilir. Yine de ülkesel bir tövbe
gerekir. Hiçbir Mesih inanlýsý, «Vatanýmýn geçmiþi beni ilgilendirmez» savýný ileri sürmesin
(6:5'le ilgili nota bkz.). Ezra (5:6-7; 10:6) ve Nehemya (1:6,7) gibi ülkesel suçlarý Tanrý'ya itiraf
etsin. Böylelikle Tanrý kayrasýyla vatandaþlarýnýn baðýþlanma almalarýnýn yollarýný açmýþ
olabilir.
2. Devletin göz yumduðu gündelik adaletsizlik
Örneðin bazý yerlerde dul, öksüz ya da parasýzlar çok büyük sýkýntýlarla devletle ilgili iþlerini
görebilirler. Görevliler rüþvet alýr, ýrk ve sýnýf ayrýmý yapar, inanç özgürlüðü tanýmaz,
kanunsuzluða göz yumar, v.b. Bazen buna benzer haksýzlýklarla ilgili þakalar yapýlýr, ama Tanrý
açýsýndan adaletsizlik hiç de gülünç deðildir. Haksýzlýðý kanun yoluyla yok etmek için Mesih
inanlýlarý etkin olmalýdýr. Dünyanýn sömürülmüþ halklarý terör aracýlýðýyla boyunduruktan
kurtulmak için ayaklanýr. Ancak Mesih inanlýlarý dua, bilgelik ve yasal giriþimlerle adaleti
saðlamaya çabalar.
3. Tanrý'nýn kutsallýðýna uymayan ülkesel bayramlar, gelenekler, alýþkanlýklar, nitelikler
Herkes tanýdýklarýna benzer düþünmeye, konuþmaya, eðlenmeye eðilimlidir. Halk, Tanrý adýný
boþ yere kullanýr, «gerektiði yerde» yalan söyler, «Caným istemiyor» bahanesini uydurup
görevden kaçar. Erkek çocuklarý þýmartýr, kýz çocuklarý aþaðýlar. Bir kiþi Mesih inancýný kabul
ettikten sonra sürekli olarak yaþamýnýn her alanýný Kutsal Yazý'nýn büyüteci altýnda izlemeli,
tanrýsal bir düzene koymalýdýr. Mesih baðlýsý, olmayanlarýn yaptýðýna özenmemelidir. Toplum
tarafýndan benimsemiþ görenekleri Tanrý bildirisinden üstün tutarak putlaþtýrmamalýdýr. Körü
körüne her düþünceyi kabul etmemelidir. Tanrý'nýn bildirdiði ile insanýn öne sürdüðü arasýndaki
çeliþki doðaldýr. Ancak, «Her insan yalancý olsa da, Tanrý'nýn doðru olduðu bilinmelidir»
(Romalýlar 3:4). «Ne vakte kadar iki tarafa topallýyacaksýnýz? Eðer YAHVE Tanrý ise, O'nun
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ardýnca yürüyün» (1. Krallar 18:21). «Kime kulluk edeceðinizi bugün seçin» (Yeþu 24:15). Bu
ayetler, Mesih inanlýsýný bilinçli olmaya, kesin karar vermeye çaðýrýr, yaþamýnda kutsallýðýn
peþinden koþmaya yüreklendirir.
yonma taþlar: Yontulmuþ taþlar önde gelen kiþilerin evleri için kullanýlýrdý (Amos 5:11).
cemiz aðaçlarý, erz aðaçlarý: Cemiz aðaçlarý Ýsrail'de kerestecilikte en çok kullanýlan aðaçtý. Erz
aðaçlarý Lübnan'dan getirilmeliydi (1. Krallar 5:6; 2. Tarihler 2:3; Ezra 3:7).
kesildi: Asurlular, yendikleri ülkelerin gücünü yok etmek için genellikle onlarýn ormanlarýný
keserdi. Tiglat-pileser, Ýsrail'e ilk saldýrýsýnda büyük olasýlýkla ayný yöntemi uyguladý.
yapacaðýz ... koyacaðýz: Ýsrailliler, Tanrý'nýn buyurduðu temel ilkelere uygun yaþamadý. Bu
nedenle hoþ bir yaþam saðlamak için verdikleri emek bir anda bozulacaktý. «Fark etmez»
diyorlardý. «Döküntü, çöküntü olsa bile daha iyisini yaparýz, Tanrý'nýn tasarladýðý yargýnýn altýndan
kalkarýz» diyerek gurur saçýyorlardý (26:11a).
Böbürlenme yürekte nasýl yer alýr?
1. Tanrý'dan, O'nun gösterdiði görevlerden, inanlýlar topluluðundan uzaklaþmayla baþlar.
2. Bunun ardýndan Tanrý uyarýr. Bu uyarý, kiþinin anne babasýndan, inanlýlar topluluðunun
yetkililerinden, iþvereninden, öðretmeninden, polisten gelebilir. Kutsal Söz'den bir ayet,
Tanrý'dan uzaklaþanýn yüreðine saplanabilir. Bir hastalýk onu yakalayabilir, maddesel terslikle
karþýlaþabilir, sevdiði bir kiþiyi yitirebilir.
3. Ýnsan günahtan dönecek yerde Tanrý'ya karþý direnir, yüreðini sertleþtirir. Baþkaldýrmayý
sürdürür.
4. Ýsrail'in böbürlenmesi, korkunç cezayý gerektirecekti.
a. Düþmanlarý onu her yandan sýkýþtýracaktý (9:12).
b. Düþmanlarý tarafýndan «yenilecekti» (9:12).
c. Bundan baþka Tanrý daha da aðýr bir cezayý hazýrlamaktaydý («öfkesi geri dönmedi», 9:12).
Günahtan dönmeyen bir kiþi:
1). Tanrý'nýn sýnýrsýz iyiliðinin, kayrasýnýn ve kutsamasýnýn kendisine yaklaþmasýný olanaksýz
kýlar.
2). Kendini günahýn acý sonuçlarýna teslim eder.
anlayacaklar: Ýsrailliler «Tanrý'nýn tasarladýðý hükmünden üstün geliriz» diye böbürlendiler.
Tanrý'nýn saptadýðý yargýdan kaçacaklarýný düþünmelerine karþýn O'nun Sözü'nün gerçekleþmesine
tanýk olacaklardý. Yoklama günü gelince utanacaklar (26:11; Hoþea 9:7).
9:11 Retsin: Suriyeli kral Retsin, Ýsrail'le antlaþma yapmýþtý (7:1). Retsin öldürüldükten sonra
(2. Krallar 16:9) baþlýca Suriyeliler, sonra Filistinler Ýsrail'i yýkýma uðratacaktý.
ona karþý: Ýsrail'e karþý
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9:12 önden, arkadan: Sami halklarý1, dünyanýn doðan güneþe baktýðýný düþünüyorlardý. Onlara göre
«önde» olan ülkeler doðuya düþen, güneþi önceden gören ülkelerdi ve «arkada» olan ülkeler
batýya düþen, güneþi sonradan gören ülkelerdi.
yiyecekler: (1:20; Yeremya 10:25;30:16; Sayýlar 14:9)
öfkesi geri dönmedi: Eðer Ýsraililer günahlarýný býraksalardý Tanrý'nýn Ýsrail'e yönelik öfkesi
yatýþýrdý. 9:13'te okuduðumuz gibi «kavim kendisine vurana dönmedi ve ordularýn Rabbi'ni
aramadýlar».
Bu yüzden Tanrý'nýn sevgisinin sert yönü görünüyordu.
Tanrý birini
baðýþlayabilinceye dek belirttiði öfkenin tükenmemesi büyük bir lütuftur. O, günahlýyý günahýnda
býrakmak istemez.
9:13-17 Þiirin ikinci kýtasý
9:13 Kavim kendisine vurana dönmedi: Tanrý, son bir yargýyý indirmeden önce yargý görenin
duyarsýzlýðýna uygun vuruþlarla uyarýyordu (Ýbraniler 12:[1-]11-13).
dönmedi ... Rabbi aramadýlar: Tanrý'nýn yargý için öngördüðü amaç, toplumunun günahtan
Kendisine dönmesiydi. Bu olmadý (Yeremya 2:30; 5:3). Çoðu insan, Adem gibi günah iþlediðinde
Tanrý'dan saklanýr, O'nun karþýsýna çýkmak istemez. Ýnsanlar genellikle «Tanrý beni suç iþlerken
yakalamazsa, cezadan kurtulurum» diye düþünür. Tam tersine! Tanrý günahlýyý her keresinde
suç üstü yakalar. Eðer günahlý günahýný itiraf ederse, Tanrý onu Ýsa Mesih'in kanýyla günahýndan
arýtýr. Günahýn karþýlýðýndan kurtulmanýn tek yolu budur.
9:14 Bunun için: Tanrý, Ýsrail'e dört kez aðýr bir sýkýdüzen uyguladý. Ýsrail'in günahtan dönmesi için
yargýlar arasýnda zaman tanýdý. Ama Ýsrail Tanrý'ya dönmedi. Ýnsanoðlu zayýf olmasýna karþýn
güçsüzlüðünü ve günahýný itiraf etmekten hoþlanmaz. Tanrý'nýn yargýlarýný olduðu gibi kabul
etmez. Onlarý baþka bir biçimde -- örneðin, 1) kendi cahilliði, 2) kaza, rastlantý ya da þans, 3)
kader, 4) yinelenmesi olanaksýz belirli olaylarýn zincirlenmesi biçiminde -- yorumlar. Böyle bir
inatçýlýk kiþinin kendi zararýnadýr. Tanrý'ya dönmeyen, O'nu aramayanlar baþlarýna daha çok ceza
getirtir (Romalýlar 2:7-11).
9:14-16 baþ, kuyruk; hurma dalý ve sazý: «Baþ» ve «hurma dalý» Ýsrail'in en önde gelen kiþilerini,
«kuyruk» ve «saz» en alt tabakalarý simgeler (19:15; Tesniye 28:12,14).
Rab Ýsrail'den baþý (yaþlýlarý, saygýdeðerleri) ve kuyruðu (yalan öðreten peygamberi) ... bir
günde kesip atacak: Ýsrail'in önderleri, doðrulukta örnek olmasý gereken kiþiler, kavmi saptýrýyor
(1:23; 9:16; 28:7; 29:10; 1. Krallar 11:1-8; 12:25-33; 16:31-33; 2. Krallar 17:13-18), kötülüðünü
onaylýyordu (30:10; Süleyman'ýn Meselleri 24:24; 29:5). Doðruluðu öðretmek isteyenleri
susturuyor; hayýr! daha da kötüsü, onlarý yutuyordu (9:16).
9:16 bu kavma yol gösterenler onu saptýrýyorlar: Halký saptýranlar, þeytanýn özyapýsýna uyuyordu.
Aden bahçesinde þeytanýn amacý, Adem'le Havva'yý Tanrý'dan ayýrmaktý (Tekvin 3:1-6). Ayný
biçimde þeytan Ýsa Mesih'i kutsallýðýndan uzaklaþtýrmaya çalýþtý (Matta 4:1-3). Çaðlar boyu
þeytan, Tanrý baðlýlarýný ayartma çabasýndadýr (1. Selanikliler 3:5). Ýsa Mesih'in egemenliðinde,

1

Nuh’un oðlu Sam’dan türediklerine inanýlan beyaz ýrkýn Arapça, Asurca, Ýbranca ve Habeþçe konuþan
çeþitli kavimlerinin toplandýðý kol (Türkçe Sözlük, s.1253)
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o düþman bin yýl baðlanacaktýr. Sonra kýsa süre için býrakýldýðýnda ilk giriþimi, uluslarý saptýrmak
olacaktýr (Vahiy 20:8,10). Evrenin tarihinde þeytan huyundan hiç vazgeçmedi (Vahiy 12:9; 13:14).
9:17 Rab seçme gençleriyle sevinmiyor: Bir ülke gençleriyle övünür. Spor alanýnda olsun, askeri
alanda olsun gençlerin yeteneklerinden her vatandaþ gurur duyar. Yalnýz önemli bir ilke
unutulmamalýdýr: Ýnsan yüze, ama Rab yüreðe bakar (1. Samuel 16:7). Tanrý, insanýn niteliklerini
ölçer. O'na benzemek isteyen insandan sevinç duyar (Mezmur 147:11). Bir kiþi dünyanýn
ölçülerine göre çok baþarýlý görünebilir, ama Tanrý açýsýndan hiçbir baþarýya ulaþmamýþ olabilir
(Markos 8:38). Ýsrail'in o dönemdeki gençleri bu tipdendiler.
onlarýn öksüzlerine ve dul kadýnlarýna acýmayacak: Tanrý'nýn özellikle koruduðu zavallýlar bile
(1:17; Çýkýþ 22:22; Tesniye 10:18; 14:29; Mezmur 10:14,18; 68:10; 103:13; Yeremya 49:11; Hoþea
14:3), haklarýný yitirmiþ bulunuyorlardý («çünkü hepsi fasýk ve kötülük iþleyenlerdir»).
çünkü hepsi fasýk ve kötülük iþleyenledir ve her aðýz ahmaklýk söylüyor: [Fasýk: günah
iþlemiþ]. Ruhsal yoksulluk, bütün halký pençesine almýþtý. Artýk özyapýsý iflas etmemiþ hiç kimse
kalmamýþtý (Mezmur 14:1-4).
9:18-21 Þiirin üçüncü kýtasý
9:18 Kötülük ateþ gibi yakar: Kutsal olmayýþýn halkta çabucak yayýlmasý ve önüne çýkan her þeyi yok
etmesi, günahýn beraberinde getirdiði cezalardan biridir.
çalýlar, dikenler, orman: Çalýlar, dikenler özellikle aþaðý yerlerdeki, orman ise, yüksek yerlerdeki
kötüleri simgeler. Günahlýlar kendilerini, Tanrý'nýn yakýcý öfkesini görecek duruma getirdiler (27:4;
2. Samuel 23:6). (Bunu, Mesih inanlýsýna yöneltilen, iþleriyle ilgili bir uyarýyla karþýlaþtýrýn
[Yuhanna 15:2,6]).
bitirir, tutuþturur: Ateþ alçaklara da, saygýnlara da eriþir.
9:19 kavim sanki ateþin yemidir: (Süleyman'ýn Meselleri 8:36)
kimse kardeþini esirgemiyor: Büyük yargýnýn sýkýntýsý, insanlarý birbirlerine baðlayan ilkeleri
unutturacaktý. Baþkasýna ne olursa olsun, herkes yalnýz kendi canýný kurtarmaya çalýþacaktý
(Galatyalýlar 5:13-15). Birbirlerine acýmayanlar, Tanrý'nýn kendilerine acýmasýný bekleyemez (Matta
5:7; [Luka 1:50]).
9:20 herkes kendi kolunu yiyecek: (Eyüp 19:22; Yeremya 19:9).
9:21 Manasse, Efraim ... birlikte Yahuda'ya karþý: Manasse ve Efraim, Ýsrail'in kuzey krallýðýnýn önde
gelen bölgeleriydi. Yusuf'un iki oðlundan gelen bu oymaklar, yakýn akrabalýklarýný unutarak
birbirlerinin kanýna susayacaktý. Baþka hiçbir konuda anlaþamayan, birbirlerini «yiyen» bu iki
oymak, yalnýz kardeþleri olan Yahuda'ya karþý çýkmak için anlaþabilecekti. (Hirodes ve Pilatus'un
durumunu karþýlaþtýrýn [Luka 23:12]).
Bütün bunlarla beraber öfkesi geri dönmedi, fakat eli hâlâ uzanmýþ duruyor: Tanrý'nýn yargý
konusundaki isteði, halkýnýn kendisine dönmesi ve günahýndan arýnmasýydý. Tanrý'ya dönmeyiþi
ve O'nu aramayýþý, yargýnýn aðýrlýðýýný ve süresini uzattý.
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