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Yeþaya, on birinci ve on ikinci 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)

J. Dört kýtalý bir yargý þiiri (9:8-10:4)
K. Yahuda’yý sýkýdüzene sokmak için Tanrý öfkesinin deðneði olan Asur (10:5-34)
L. Davut'un krallýðýnýn kuruluþu (11:1-12:6).
1. Kralýn atalarý (11:1)
2. Kralýn gücünün kaynaðý: Kutsal Ruh (11:2)
3. Krallýðýnýn özü (11:3-5)
4. Krallýðýnýn niteliði (11:6-8)
5. Krallýðýnýn kapsamý (11:9)
6. Krallýðýnýn oluþturduðu birlik (11:10-16)
7. Kralý öven bir ilahi (12:1-6)
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On birinci bölümün onuncu bölümle sýký baðlantýlarý vardýr. Onuncu bölüm Asur'un yýkýmý,
dallarýnýn kesilmesi, uzun aðaçlarýnýn devrilmesi ve yüksek olanlarýn alçaltýlmasýyla sona ermiþti
(10:33,34). Asur'un sonradan bir filiz çýkarýþýndan ya da fidanýnýn meyve vermesinden söz
edilmez. Ýsrail sýkýdüzen gördü, yerle bir oldu (9:18,19), ama onun kütüðünden filiz çýkacaktý
(11:1). Ýsrail'in ulusal varlýðý ve Mesih yüzünden yaþamýnýn yenilenmesi, on birinci bölümün
konusudur. Mesih'in özyapýsýný ve egemenliðini betimler.
11:1 Yesse: Kutsal Yazý'da tek bir Yesse var -- Davut'un babasý (1. Samuel 16:11,11-13).
Yesse'nin kütüðünden filiz, kökünden bir fidan: Ýsa Mesih genellikle «Davut'un Oðlu» olarak
tanýtýlýr. Davut kral olarak seçildikten sonra þan kazandý. Ama babasý Yesse tanýnmýþ, büyük
baþarýlarla adý duyulmuþ bir adam deðildi (1. Samuel 18:18). Kral Saul, Davut'u aþaðýlamak için
onu «Yesse'nin oðlu» diye adlandýrmýþtý (1. Samuel 22:7).
Burada Mesih Ýsa'nýn, Yesse'nin kütüðünden ve kökünden geleceði bildirilir. Mesih'in doðduðu
günlere dek Davut'un evi, krallýðýna özgü çoðu þaný yitirmiþti. Davut'un soyundan olan Yusuf'la
Meryem yoksul kiþilerdi. Onlar, hor görülen «uluslarýn Galilesi»inde bulunan, renksiz bir köyde,
Nasýra'da oturuyorlardý. (Ýbranice'de «filiz» için kullanýlan sözcük, Nasýra'yý çok andýran
«netser»dir.) Doðduðunda Ýsa Mesih'e, kalacaðý ahýrdan baþka bir yer bulunmadý. Böylece,
insansal açýdan, Ýsa Mesih özelliði olmayan, göze çarpmayan bir ortamda doðdu. Bunu
vurgulamak için O, krallýkla ilgisi olmayan Yesse'nin adýný taþýr, Davut'unkini deðil.
Üstelik «kütük» sözcüðü, krallýðýn bir zamanlar þanlý olduðunu, ama sonradan bir izi kalmadýðý
anlamýný da içerir. Mesih'ten önce Davut'un tahtýna oturanlar krallýðýn þanýný yitirdi. Ama bu, tahtýn
özyüceliðinini yok etmez. Tanrý, insanlarýn bozduðunu arýtýr, yenisini temelden yapar. Davut'un
krallýðýnýn sürdürülmemesi hiçbir yönden Mesih Ýsa'nýn, atasý Davut'un tahtýna çýkmasýna engel
olmaz. Dünyalarý hiçten yaratan, güçlü Tanrý þu sözünü yerine getirir: «O (Davut) bir peygamber
olduðundan, kendi soyundan birini onun tahtýna oturtacaðýna iliþkin Tanrý'nýn kendisine verdiði
andý biliyordu» (Haberciler'in Ýþleri 2:30; Yeþaya 9:7; Luka 1:32; [«kütük»le ilgili nota bakýn, 6:13]).
filiz, fidan: Filiz ve fidan aðacýn zayýf, küçük, zarif, kolay kýrýlýr parçalarýdýr. Tanrý'nýn düþmanlarý
sýk, uzun boylu orman aðaçlarý olarak simgelenmiþti (10:33). Mesih Ýsa ise, kolay kýrýlýr bir filiz,
zarif bir fidan olarak tanýtýlýr (4:2; 53:2). Hirodes (Matta 2:8,13), Ýsrailliler (Yuhanna 8:59) ve
þeytan (Matta 4:5) O'nun yaþamýný sona erdirmeyi amaçladý. Ama O tüm düþmanlarýný yenmiþtir
ve yenecektir. Filizken fidan, fidanken de aðaç oldu (Luka 2:47,51,52). Anlayýþla bilgelik,
baðlýlýkla iyilik çocukluðunun özellikleri, sonraki yýllarýnda yapacaðý etkinin de güvencesiydi.
Hem filiz, hem köktür (11:10; Vahiy 5:5).
11:2 Rabbin Ruhu ... üzerinde olacak: «Rabbin Ruhu ... onun üzerinde» diyerek Yeþaya, Mesih
Ýsa'nýn kiþiliðini vurguladý (61:1,2; Matta 3:16; Luka 2:40; 4:1,14,18). Ýsa Mesih, Kutsal Ruh'un
özniteliklerine ve armaðanlarýna her yönüyle ortaktýr. Pavlus'un açýkladýðý gibi, «Tüm tanrýsal
doluluk [Ýsa Mesih'te] konut kurmaktan hoþnut oldu.... Tanrý kiþiliðinin tüm doluluðu O'nda insan
bedeni içinde konut kurmuþtur» (Koloseliler 1:19; 2:9).
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Ýsa Mesih, eþit bir biçimde Kutsal Ruh'un niteliklerine sahiptir. Bunlarýn bazýlarý -- fidanýn ürünü
(11:1) olarak -- özellikle kaleme alýnmýþtýr.
1. Bilgelik (1. Korintliler 1:30; Efesliler 1:17; Koloseliler 2:3)
Bilgeliðin anlayýþ, öðüt ve bilgiden ayrý bir nitelik olduðu vurgulanýr. Kutsal Ruh'un saðladýðý
bu bilgelik, insanlar arasýndaki bilgelikten üstündür, yalnýz Tanrý'ya özgüdür (55:8,9). Bilgelik
Tanrý'nýn Kendisindedir (Süleyman'ýn Meselleri 3:19; 8:1,22-31).
2. Anlayýþ, bilgeliðin ürünüdür (Matta 22:18: Luka 11:17; Yuhanna 2:25).
Anlayýþ demek, ahlaksal zekâ demektir. Buysa, her insanýn ahlaksal özyapýsýný algýlama
gücü, onun özünü, niteliðini ve önemini keskinlikle anlama yeteneði demektir. Bu nitelik Ýsa
Mesih'indir. Hiçbir insanýn özyapýsýný, tutumunu ve davranýþýný algýlamakta yanýlmadý.
Sahtelerin boþluðunu anlardý, çekingenlerin utangaçlýðý ar kasýnda gizlenen özyapý
üstünlüðünü deðerlendirirdi. Natanael'in hilesiz olduðunu bildi (Yuhanna 1:47). Kuyu
baþýndaki Samiriyeli kadýnýn, günahýnýn bilincine varmasýný nasýl saðlayacaðýný biliyordu
(Yuhanna 4:16-18). Zengin adamýn sonsuz yaþama kavuþmasýný engelleyen noktayý anýnda
açýða vurdu (Luka 18:18-23). Petrus'u, Kendisini inkar edeceðine iliþkin önceden uyardý (Luka
22:31-34). Önemli olaný önemsizden -- sahteyi gerçekten, gösteriþte kalaný somut iyilikten,
geçici eðlenceyi kalýcý sevinçten, aldatýcý kazancý ruhsal mirastan, dünyasal þanýn boþluðunu
Tanrý'nýn onayýndan -- ayýrýyordu (Yuhanna 7:24). Ýsa Mesih, yanýlmaz yargýlama yeteneðiyle
tüm insanlarýn Hak Yargýcý'dýr (Yuhanna 5:30; 8:16; 12:48; Haberciler'in Ýþleri 17:31; Romalýlar
2:16; 2. Timoteus 4:1,8; Vahiy 19:11).
3. Öðüt (9:6; 28:29)
Ýsa Mesih, dünyasal kazanç için deðil, ruhsal geliþmeyi saðlamak için insanlara öðüt verdi.
Örneðin,
«Siz her þeyden önce Tanrý'nýn hükümranlýðýný ve doðruluðunu arayan ...» (Matta 6:33).
«Yarýn için kaygýlanmayasýnýz» (Matta 6:34).
«Varýðýný yoðunu sat, yoksullara daðýt» (Luka 18:22).
Bu tür öðütler, O'nun bilgeliðiyle anlayýþýndan kaynaklandý. Verdiði öðüdü gerçekleþtirmek için
de yeterince gücü vardýr.
4. Güç (Matta 28:18)
Ýsa Mesih dünyadayken egemenliðini kurmak için gücünü kullansaydý, yapacaklarý
Yahudiler'in beklentilerini bile aþardý. Ne var ki hiçbir zaman gücünü, toplumsal düzen
kurmaya ya da kiþisel kazanç saðlamaya kullanmadý. Gücünü yalnýz insanlarýn acýsýný
dindirmek (Markos 5; 9:14-27; Luka 7:11-16) ve gözlerini ruhsal gerçeklere çevirmek için
kullandý. Ýnsanlarý günahtan özgür etmek (Markos 2:1-12) ve onlara Tanrý'yý betimlemek
amacýyla gücünü gösteriyordu.
5. Bilgi (Matta 11:27; Yuhanna 1:18; 10:15)
Ýsa tahminde bulunmuyordu. Düþündüðünün doðru olduðunu da ümit etmiyordu. Ýsa Mesih
baþlangýçta Tanrý'yla birlikteydi. Kendisi Tanrý'dýr. O'ndan baþka hiç kimse Tanrý'nýn istemini
daha iyi anlayamazdý (Yuhanna 1:1). Tanrý'nýn istemiyle yetkin bir uyum içinde yaþýyordu.
6. Tanrý korkusu (Eyüp 28:28; Mezmur 111:10)
Ýsa Mesih, Tanrý'nýn isteminin her ayrýntýsýný hem biliyor, hem de eksiksizce yerine getiriyordu
(Luka 22:42; Yuhanna 4:34; 5:30; Ýbraniler 10:7). Tanrý'yý yüceltmek, O'nu hoþnut etmek,
O'nun istemini gerçekleþtirmek Mesih Ýsa'nýn yaþam yasasýydý.
kalacak: Ýsa Mesih'in yaþamýnda Kutsal Ruh geçici, arasýra duyulan bir güç deðildi. Mesih
baðlýsý, Kutsal Ruh'a karþý koyunca O'nun etkisini kýsýtlar (Efesliler 4:30; 1. Selanikliler 5:19). Ne

Yeþaya, 11. ve 12. Bölümler, sayfa 3

˜˜˜ 112 ˜˜˜
var ki, Ýsa Mesih en ufak noktada bile Kutsal Ruh'a karþý direnmedi. Tanrý istemine her zaman
baðlý kaldý (Ýbraniler 4:15). Kutsal Ruh sürekli Ýsa Mesih'le birlikteydi.
11:3 gözlerinin gördüðüne göre ... ve kulaklarýnýn iþittiðine göre hükmetmeyecek: Ýsa Mesih
insanlarý içten tanýr (Matta 9:4; Luka 11:17; Yuhanna 2:24-25). Bu yüzden O'nun yargýsý, yüzeysel
bir anlayýþa dayanmaz (Romalýlar 2:16; Yuhanna 5:30; 7:24; 8:16). Ýnsanlarýn gizli suçlarý bile
O'na açýktýr.
11:4 fakirlere adaletle hükmedecek: Zengin ve yoksul, saygý gören ve görmeyen herkes için Ýsa
Mesih'in tek bir ölçüsü vardý. O'nun düþmanlarýnýn tanýklýðý bir kez doðru çýktý: «Senin gerçek
olduðunu biliyoruz, hiç kimseden çekindiðin de yok. Çünkü kayýrýcýlýk yapan biri deðilsin. Tersine,
Tanrý yolunu doðrulukla öðretiyorsun» (Markos 12:14). Ayrým yapmadan günahýndan dönen
herkese sonsuz yaþam sunuyordu (1. Korintliler 3:11; Galatyalýlar 3:28; 5:6; Efesliler 6:8).
«Hak Yargýç Rab» (2. Timoteus 4:8) adaletten saptýrýlmýþlarýn (10:1) davasýný adaletle görecektir
(32:1; Mezmur 72:2-4; 82:3,4; Yeremya 23:5,6; 33:15,16; Romalýlar 15:12). Mesih'in yargýsý,
Yahuda'daki yargýçlarýn dava görme biçimiyle karþýlaþtýrýlýr (1:23; 3:15; 10:1,2). Kiþisel ve ulusal
çýkarlarý elde etmek için yöneltilen ülke doðruluk ilkelerinden sapmýþtýr. Tanrý, her devlet
görevlisinin davalarý «Hak Yargýç Rab»bin yargýladýðý gibi adaletle görmesini bekler.
dünya: yeryüzündeki günahlýlar (Mezmur 2:9-12)
aðzýnýn deðneðiyle, dudaklarýnýn soluðuyla: Yüreðin düþüncelerini, tasarýlarýný eleþtiren Tanrý
Sözü, yargý aracý olacaktýr (Yuhanna 3:36; Ýbraniler 4:12,13; Vahiy 1:16; 2:16; 19:13-15;)
dünyaya ... vuracak, kötüyü ... öldürecek: Adaletli Yargýç, kötünün haksýzlýðý sürdürmesine
sabretmek zorunda olmayacaktýr. O, doðruluk düzenini bozmakta direnenleri ortadan kaldýrýr,
yoksullarýn ezilmesini durdurur (2. Selanikliler 2:8).
11:5 kuþak: Kuþak, doðuya özgü giyimde diðer giysi parçalarýný yerinde tutarak, giyen kiþinin özgürce
hareket etmesini saðlar. Ýsa Mesih, adalet ve baðlýlýkla kuþanmýþ olarak her durumda özgürce
etkili giriþimlerde bulunur. Kuþakla kuþanmak, Tanrý baðlýsýnýn erdemli özniteliklerle kuþanmasý
konusunda da Kutsal Yazý'da sýk sýk kullanýlan bir benzetmedir (61:10; Mezmur 132:9; Vahiy
3:5,18).
11:6-8 kurt kuzu ile beraber oturacak: Mesih Ýsa'nýn egemenliði birlik ve güvenlik saðlayacaktýr. Tarih
boyunca geçinemeyen hayvanlar, yýrtýcýlýktan kurtularak esenlik içinde birbirleriyle yaþayacaklar
(65:25). Koyunlarýn bile birbirlerine zarar vermesi olanaklýdýr (Hezekiel 34:20,21). Ama Mesih'in
egemenliðinde koyunlarýn doðal düþmaný olan kurt bile onlarý yaralamayý asla düþünmez.
Hayvanlarýn içgüdüsünü deðiþtirebilen kim var, Tanrý'dan baþka?
Dünyanýn baþlangýcýnda Tanrý, insanoðluna hayvanlar üzerinde yetki verdi (Tekvin 2:19,20). Ne
yazýk ki, Adem'le Havva günah iþlemeye karar vererek bu yetkiyi yitirdi. Öyle ki, tüm yaradýlýþ bu
ilk yetkinin yeniden hüküm sürmesi için karþý konulmaz bir özlem duyar (Romalýlar 8:19-22).
Ancak ademoðullarýný temsil eden, onlarýn yetkin baþý olan Ýsa Mesih, bu yetkiye yeniden sahip
çýkabilir (Mezmur 8:6-8).
Mesih Ýsa'nýn hayvanlarýn huylarýný deðiþtirmesiyle ilgili öðreti yadsýnmamakla birlikte sözü edilen
hayvanlar, adaletsizliði sürdüren insanlarýn simgesi de olabilir (34:13; Yeremya 5:6; 13:23;
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Hezekiel 22:27; Matta 7:15).
saðlayacaktýr.

Mesih Ýsa'nýn hükümranlýðý her alanda doðruluk ve esenlik

11:9 Tüm kutsal daðýmda zarar vermeyecekler: Ahlak, Mesih'in egemenliðinde doruðuna ulaþacak.
Ýnsanlarýn günah doðasýný denetim altýnda tutmak için Mesih Ýsa'nýn savaþ araçlarýna gereksinimi
olmayacaktýr. Tahtýný korumak için kýlýç gerekmeyecektir. Kendi öznitelikleri, adalete baðlýlýk, ve
Sözü'nün tüm dünyada bilinmesi, tüm toplumlar arasýnda kardeþçe iliþkileri oluþturacaktýr.
çünkü: Zarar verilmeyecek çünkü dünya Tanrý bilgisiyle dolu olacak. Tanrý Sözü'nün gücü
ortada!
1. Cansýz, hareketsiz bir madde üzerinde belirli bir etki oluþturmak için biraz güç gerekecektir.
Ama canlý varlýk üzerinde belirli bir etki oluþturmak için cansýza oranla çok daha fazla güç
gerekir.
2. Duygusu olmayan bir varlýk üzerinde belirli bir etki oluþturmak için biraz güç gerekecektir. Ama
duygusu olan bir varlýk üzerinde belirli bir etki oluþturmak için duygusuza oranla çok daha fazla
güç gerekir.
3. Ne akýlcý ne de sorumlu olan bir hayvaný belirli bir biçimde etkilemek için biraz güç
gerekecektir. Ama akýlcý ve iradesi baðýmsýz olan bir kiþiyi belirli bir biçimde etkilemek için
hayvana oranla çok daha fazla güç gerekir.
4. Daha kötü bir yaþam yolunu seçmemiþ ya da erdemli nitelikleri benimsemek üzere eðitilmiþ
bir kiþiyi iyiliðe yönlendirmek için biraz güç ve zaman gerekecektir. Ama vicdaný nasýrlaþmýþ,
alçaklýða alýþmýþ, tutkulardan kurtulamayan, iðrenç alýþkanlýklarýný sürdüren kiþiyi iyiliðe
yönlendirmek için bir öncekine oranla çok daha fazla güç ve zaman gerekir.
Ýnsan gözünde deðiþtirilmesi olanaksýz sayýlan, inatçý bireyler bile, Ýsa Mesih'in bildirisine boyun
eðecektir.
sular denizi nasýl kaplýyorsa, dünya da Rab bilgisi ile dolu olacak: Mesih'in hükümranlýðýnýn
eni boyu belirtilir. Hiçbir ülkenin ulaþmazlýðý, hiçbir iklimin yakýcýlýðý, donduruculuðu, hiçbir balta
deðmemiþ ormanýn girilmezliði, hiçbir barbarlýðýn kabalýðý, hiçbir önyargýnýn kökleþmesi; Ýsa
Mesih'in bildirisine karþý direnemez. Bütün dünya Tanrý bilgisiyle dolu olacaktýr.
Mesih inanlýlarý niçin insanlarý Tanrý Sözü'nü incelemek için toplanmaya çaðýrýyorlar? Çocuklarýna
Tanrý Söz'ünü okutuyor, radyo programlarý yayýmlýyor, Kutsal Yazý kurslarý düzenliyorlar -- neden?
Dünya Tanrý bilgisiyle dolu olsun diye! Bütün insanlar Tanrý'yý olduðu gibi tanýyabilselerdi, dünya
cenneti andýrýrdý. Mesih baðlýlarý dünyanýn sonuna dek Müjde'yi duyurma sorumluluðunu
taþýmaktadýr. Bu görevi tamamlayacak olan Ýsa Mesih'tir. Dünyanýn müjdelenmesiyle birlikte acý
olaylar, insanýn insaný ezmesi son bulacak, bütün dünya çapýnda esenlik, adalet, doðruluk,
tanrýsal düzen hüküm sürecektir.
11:10 kavimler, milletler: Eski Antlaþma'da Mesih'i en belirgin biçimde bildiren peygamber Yeþaya'dýr.
Yeþaya ayný zamanda uluslarýn da Tanrý'ya yaklaþabileceðini sýk sýk vurgulardý (19:22-25; 25:6;
27:13, v.s.).
Ýbrahim'e zaten þu vaat verilmiþti: «Yeryüzünün tüm kabileleri sende
bereketlendirilecektir» (Tekvin 12:3; 18:18; 22:18; 26:4). Bununla birlikte Mezmurlar'da uluslarýn
da Tanrý'ya tapýnmasý söz konusudur (Mezmur 117:1; 148:11,13). Ne var ki, Ýsrailliler bu gerçekten
hoþlanmadý. Yeþaya, uluslarýn Tanrý'yý arayýþýnýn ve Ýsrail'in kalýntýsýnýn dünyanýn dört bucaðýndan
toplanýþýnýn (11:11-12) ayný dönemde olacaðýný bildirdi. Böylece belki Yahudiler'in, Tanrý'yý
uluslarla paylaþmak zorunda kalýþlarýna iliþkin duyduklarý üzüntü hafifletilmiþtir!
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bayrak olarak durmakta olan Yesse'nin kökünü milletler arayacaklar: Bugünlerde yeni açýlan
birçok dükkanýn önüne koca koca bayraklar dikilir. Esintiyle çýrpýnan kumaþ, uzaktan geçenlerin
bile ilgisini yeni maðazaya çeker. Bu eylemler de baþarýlý olur. Öte yandan toplum, bayrak
olmadan yararlý bulduðu mallarýn reklamýný yapar. Örneðin, insanlarý sözde saðlýða kavuþturan
bir suyun, ucuzluðun ya da bir bit pazarýnýn haberi ateþ gibi çevreyi sarar. Yesse'nin Kökü,
dünyasal kazançlara yönelik bütün ümitleri aþar. O, Yerusalem'e duyurusuz dönmeyecektir.
Bayraklarla olsun, halklar arasýna yayýlmýþ haberlerle olsun, bu müjde duyurulacaktýr. Uluslar da
akýn akýn Isa Mesih’i arayacaktýr (2:2-3; 60:5; Zekarya 2:11; 14:16; Yuhanna 12:32). Yalnýz
unutulmamalý ki, Mesih Ýsa'nýn ilk bayrak açýþý, haçlanmasýydý (Yuhanna 3:14.15; 8:28; 12:32,33).
Eski Süryanice'de «haçlanmak», «sancaðý diker gibi kaldýrmak» demektir.
O'nun rahat ettiði yer: Yerusalem'deki tapýnaðýn En Kutsal Yer'inde Antlaþma Sandýðý ve
YAHVE'nýn yüceliði bulunuyordu. Burasý Tanrý'nýn rahat ettiði yer sayýlýr (Mezmur 132:8,13,14;
Yeremya 17:12).
11:11 Patros: 1Patros, Mýsýr'ýn iki bölümünden en güneydeki Yukarý Mýsýr'dý (Yeremya 44:1,15).
Kuþ: 1Kuþ, ya 1Habeþistan (Etiyopya, [Haberciler'in Ýþleri 8:27]) ya da Kýzýl Deniz'in kýyýsýnda olan
ve Elam'la sýnýr paylaþan Arap yardýmadasýnýn güney bölgesiydi.
Elam: 1Elam, Ýran, özellikle bu ülkenin güney bölgesiydi.
Þinar: 1Þinar, Dicle ile Fýrat ýrmaklarý arasýnda bulunan ova, Aþaðý Mezopotamya, Babil'in
baþladýðý yerdi (Tekvin 10:10; 11:1-9; Daniel 1:2; Zekarya 5:11); Sinear olarak da bilinir.
Hamat: 10:9'la ilgili nota bkz.
denizin adalarý: Deniz adalarý, Akdeniz'in adalarý ve kýyýlarý anlamýna gelir. Ý.Ö. ikinci yüzyýlda
Makabeler'in döneminde Yahudiler yavaþ yavaþ batýya daðýldý. Pavlus, Yahudiler'i Roma'da ve
Yunanistan'ýn yaklaþýk her kentinde buldu.
artakalacak olan kavmýnýn bakiyesini kurtarmak için: Uluslar yargýlanacak, ama Tanrý'nýn
seçtiði topluluk sýkýdüzene sokulduktan sonra yeniden bir araya toplanacaktýr (Yeremya 46:28).
bakiye: Ýsrail'in kalýntýsý kimlerdir? Krallarýnýn tahttan indirildiði, soylularýn unvanlarýný yitirdiði,
kahinlerin görevden kovalandýðý ve ülkenin yýkýntýya dönüþtüðü zaman halen yaþayanlardýr.
Yýkýntýlar içinde gezen tek tük zavallýlardan ne olacak? Ýþte, «dünya açýsýndan güçsüz olanlar»
(1. Korintliler 1:27,28)! Ýþte, Tanrý'nýn kurtaracaðý, onlarla yeni bir baþlangýç yapacaðý, kayýrdýðý
seçtikleri!
Her topluluðun önemsiz saydýðý bir kalýntýsý vardýr. Bu tür kiþilerin geleceði yoktur, sorunlarýna
çare bulunmaz, kendilerine yardým etmeye deðmez, yalnýzca terk edilmeye yaraþan kiþiler
olduklarý sanýlýr. Ama Tanrý özellikle bu tür insanlara acýr.
1. Saðlýða kavuþmayanlara
2. Görevleri için güçleri yetmeyenlere
3. Önyargýlar nedeniyle toplumun dýþladýklarýna

1

Eklerde Kutsal Kitap’ta Adlarý Geçen Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlarý da inceleyin.
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4. Yaþamda karþýlaþtýklarý acýklý olaylar -- kopmuþ iliþkiler, iflas, kaza, sevdiklerinin ölümü -nedeniyle düþkün olanlara.
Bunlar, Mesih Ýsa'nýn sözünü ettiði «her zaman aranýzda olan yoksullar»dýr (Markos 14:7).
Rab ikinci kere elini uzatacak: Ýlkin Tanrý, Ýbrahim'in soyundan olanlarý bir ülkeden, yani
Mýsýr'dan kurtardý (Tekvin 46:1-29; Çýkýþ 13:17-14:31). Ýkinci kez Tanrý, Yahudiler'i bir ülkeden
deðil, dünyanýn dört bucaðýndan toplayacak. Önce Asur'dan söz edilir, çünkü Yeþaya'nýn
günlerinde bile Ýsrailliler'in bir çoðu Tiglat-pileser (2. Krallar 15:29) ve Sargon (2. Krallar 17:6;
18:11) tarafýndan Asur'a sürülmüþtü. Sözü geçen diðer ülkelere, Ýsrailliler ya da Yahudalýlar henüz
sürülmemiþti. Yeremya’nin döneminde Yahudiler'in birçoðu Mýsýr'a göç etti (Yeremya 43:7; 44:1).
Ýsa Mesih'ten hem birkaç yüzyýl önce hem de sonra Ýskenderiye'de oldukça büyük bir Ýsrailli
topluluðu vardý.
11:12 milletler için: Tanrý'nýn lütfu, anlaþýlamaz ve ölçülemez! Kiþi sadece hayran kalarak O'nu övebilir.
Pavlus uluslarýn içyüzünü açýða vurur (Romalýlar 1:28-32). Tanrý, bu denli alçakça bir iðrençliðin
bile baðýþlanmasýnýn çaresini buldu (1:18; Mezmur 51:7; 1. Timoteus 1:15). Tanrý'nýn adý
yüceltilsin!
bayrak: (11:10)
artakalacak olan kavmin kalýntýsý: Ýlk sürgünlükten yalnýz Yahuda dönmedi (Ezra 7:6,7,13;
Nehemya 1:8,9; 2:5; 7:6-67; Yakup 1:1). Hem Ýsrail'in on oymaðýndan hem de Yahuda'nýn iki
oymaðýndan temsilciler, Ýsrail ülkesine döndü. Kimi tarikatçýlar (örneðin, Armstrong) Ýsrail'in on
kaybolmuþ oymaðýndan söz eder ve bu yanlýþ kuramdan gerçeðe uymayan öðretiler yaratýrlar.
Dünyanýn sonunda da, hem Yahuda hem de Ýsrail sürgünden kurtulacaktýr (Hezekiel 37:16-23).
Ýsrail'in sürgünleri, Yahuda'nýn daðýlmýþlarý: Ýbranice'de «sürgünler» için kullanýlan sözcük
«da ka» [aþaðýya itmek, kovalamak, devirmek] diþildir; «daðýlmýþlar» için kullanýlan «na fats»
[fýrlatýp parçalamak; vururarak parça parça etmek; daðýtmak] erildir. Bir sözcüðün diþil, öbürün
de eril olmasý, bütünlüðü vurgular. Tüm Ýsrail ve Yahuda sürgünden geri toplanacaktýr.
11:13 Ýsa Mesih'in egemenliðinde Yahudiler'in durumu kýsaca þöyle özetlenir:
1. Kardeþ olan Yahuda ve Ýsrail arasýndaki çekiþmeler son bulacaktýr (11:13).
2. Eskiden bölünmüþ olan bu topluluklar arasýnda etkin bir iþbirliði olacaktýr (11:13,14).
3. Tanrý halký için etkin giriþimlerde bulunacaktýr (11:15,16).
Yahuda'yý sýkýþtýranlar kesilip atýlacak: Bölünmeler hoþ görülmeyecek.
sabredilmeyecek.

Uyumu bozana

Efraim Yahuda'yý kýskanmayacak ve Yahuda Efraim'i sýkýþtýrmayacak: Bu kýskançlýk, Ýsrail'in
erken tarihinde baþladý (Hakimler 8:1; 12:1). Yeþu Efraim'den gelmeydi (Sayýlar 13:8,16 [Hoþea,
Yeþu'un diðer adý]; Yeþu 19:49,50). Toplanma çadýrý bir ara Efraim'de bulunuyordu ([Þilo
Efraim'deydi] Yeþu 18:1; Hakimler 21:19; 1. Samuel 1:3). Kral Davut'un döneminden önce bile
Efraimliler, tüm Ýsrail için ortak ulusal adý kendilerine takmýþtý. Dolayýsýyla Yahuda ile Ýsrail
arasýnda belirli bir ayrým vardý (1. Samuel 11:8; 15:4). Efraim'le Yahuda arasýndaki gerginlik
gittikçe artýyordu (2. Samuel 2:8...; 19:40-43; 20:1-2). Bu ayrýlýk Ýsrail'in iki ulusa bölünmesine
neden oldu (1. Krallar 11:26-12:33; Mezmur 78:56-71). Ama Barýþ Bakaný gelince bu eski
kýskançlýkla çatýþmalar yatýþtýrýlacaktýr. Ancak hayvanlarýn yýrtýcý içgüdüsünü yok edebilen (11:6-9)
Mesih, yüzyýllarca kökleþmiþ düþmanlýða son verebilir (Yeremya 3:18). O'nunla canlý bir baðlýlýkta
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bulunan Mesih inanlýlarý arasýnda dünyanýn sonunda deðil, gündelik iliþkilerindeki bütün
gerginlikleri yok ederek þimdi, esenlik saðlamak ister (1. Timoteos 2:8; 2. Timoteos 2:24-26; Titus
3:2; Yakup 4:1-10).
11:14 Filistiler, þark oðullarý, Edom, Moab, Ammon: Ýsrail'le Yahuda, birlikten yararlanarak
düþmanlarýný yenecek. Eski kargaþayla ne büyük bir karþýtlýk (Mezmur 83:2-8,12)! Tarihte Ýsrail'le
Yahuda zaman zaman birbirlerinin düþmanlarýný dost sayýyor, birbirlerine karþý savaþ açýyorlardý.
Kardeþler için ne acý bir durum! özellikle Tanrý'nýn kutsallýðýný, sevgisini ve dünya için planýný tüm
uluslara iletmek üzere seçilmiþler için ne acýklý bir durum, ne büyük bir yüzkarasý! Ýnsanlarýn
gururundan yararlanarak þeytanýn sinsi yengisi yine görülmektedir. Tarihten ders alýnmalý!
(Romalýlar 15:4; 2. Timoteyus 3:16,17; 1. Korintliler 1:10-13; 3:2-4; 12:12-13:13; Filipililer 4:2-3).
þark oðullarý: Þark oðullarý, Erden Irmaðý'nýn doðu tarafýnda Ammon ve Moab'ýn bölgelerinin
ötesinde yaþayan göçmen Arap oymaklarýydý. Bu oymaklar Filistin bölgesine sýk sýk saldýrýyordu
(Yeremya 49:28,29; Hezekiel 25:4,10).
11:15 Rab Mýsýrdaki deniz dilini büsbütün yok edecek: Harikalýðý açýsýndan Mýsýr'dan ilk çýkýþý (Çýkýþ
14:22) aþan ikinci bir çýkýþ önceden bildirilmektedir (Mezmur 68:20-23; Zekarya 10:8-12).
Mýsýrdaki deniz dilinin, Akabe Körfezi ya da Süveyþ Körfezi olduðu sanýlýr. Eski çaðlarda bunlarýn
her ikisi de ülkelerinin içine doðru daha çok uzanýyordu. Dünyada egemenliðini kurunca Tanrý,
uluslarý birbirlerinden ayýran ve anlaþmalarýný engeleyen herþeyi ortadan kaldýracaktýr.
vurup: Tanrý «vuracaðým» sözüyle peygamberlik ettiði nesneyi acýnacak bir duruma gelmesi için
belirler (Mezmur 106:9; Nahum 1:4).
Irmak: Ýsrail'in Asur'dan dönmesine engel olan Fýrat Irmaðý (7:20; 8:7), Yahudiler'in gelecekteki
sürgünden dönmesinin önündeki bütün engellerin simgesidir.
yel, çarýklar: Musa'nýn günlerinde Ýsrail halký geçsin diye Tanrý'nýn Kýzýl Deniz'de yel ile açtýðý yolu
andýrýr (Çýkýþ 14:21-22).
elini ... sallayacak: Elini sallamak, gerçekleþecek tehdit hareketidir (10:32'yi karþýlaþtýrýn).
11:16 yol: Ýsrail'in uluslar arasýna daðýtýlmýþ kalýntýsý için düz bir yol hazýrlanýr (19:23; 35:8; 42:15,16;
43:19,20; 66:20). Tüm engelleri kaldýrýlmýþ olan bu yol, Mesih Ýsa'nýn «Yol da, gerçek de, yaþam
da Ben'im» deyiþini andýrýr (Yuhanna 14:6).
Mýsýr'dan çýktýðý gün Ýsrail için olduðu gibi: (51:10,11; 63:12,13)
12:1 diyeceksin: On ikinci bölüm, biri altý, öbürü yedi satýrdan oluþan iki kýtalý bir þiirdir. Bu þiirle
Tanrý'ya övgü sunulur. Kutsal Yazý'da baþka ilahi örnekleri de vardýr (Çýkýþ 15:1-21; 2. Samuel
7:18-29; 2. Tarihler 5:13; 7:3; Ezra 3:11: Mezmur 136). Ýncil'de de Mesih inanlýlarý Tanrý'yý övmeye
çaðrýlýr (Efesliler 5:19,20; Koloseliler 3:16,17).
Bir kardeþ, kendi sesini çirkin bulduðu için inanlýlarla birlikte ilahi söylemezmiþ. Suskun kalýrmýþ.
Bir gece rüyasýnda ölmüþ, cennetin kapýsýna gelmiþ. Kapýda bekleyen melek o adamýn cennete
niçin geldiðini sormuþ. Rüyasýnda ölen adam, «Azizlerle birlikte ilahi söyleyerek Tanrý'yý
yüceltmeye geldim» demiþ. Melek ise, «Sen dünyada ilahiler söylenirken aðzýný bile
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açmýyordun» demiþ. «Git tekrar dünyaya. Ýlahilerle Tanrý'yý yüceltmeye alýþ. Sonra seni
çaðýrdýðýmýzda buraya ayak uydurmakla zorluk çekmezsin.» Tanrý ses tonunun yanlýþ olup
olmadýðýna bakmaz, övgü sunanýn tutumunu yoklar. Tanrý'yý öven ayný anda homurdanamaz;
O'nu yücelterek söylenme tehlikesinden kurtulur (Çýkýþ 16:8; Sayýlar 14:27-30,36-37; 16:11;
1. Korintliler 10:10; Filipililer 2:14). O'nu övmeyi alýþkanlýk edinen O'nun iyiliðini unutmaz (Mezmur
103:1,2).
o gün: Hangi gün? Yeþaya'nýn eliyle yazýldýktan sonra bu övgü, Tanrý'nýn saðladýðý birkaç
kurtuluþ olayýný anmak ve kutlamak için kullanýlabilirdi. Tanrý'nýn Ýsrail'e kurtuluþ saðladýðý
günlerden bazýlarý þunlardýr:
1. Yahudalýlar'ýn Sanherib'in tehditinden kurtulduðu gün (36:1,13-18; 37:36-38),
2. Ýsrail'in daðýlmýþlarýnýn sürgünden döndüðü ve Yerusalem'in duvarlarýný yapmaya baþladýðý
gün (Nehemya 6:15,16)
3. Dünyanýn sonunda Ýsa Mesih'in egemenliðinde Ýsrailliler'in dünyanýn dört bucaðýndan Ýsrail'e
getirildiði gün (11:11-16).
öfke: Tanrý, yarattýðý insanlarý çok sever. Ayný zamanda eðer insanlar bilerek O'nun buyruklarýný
tutmaz ve O'nun lütfunu reddederlerse, onlara karþý öfke duyabilir. Onlarý suçlar, yargýlanmaya
uygun bulur.
Tanrý'nýn kutsal öfkesi, insanlarda çabucak alevlenen, kusurlu sinirlenmeyle karýþtýrýlmamalýdýr.
Tanrý öfkesi, yanlýþ iþlere karýþan oðlunu derin sevgiyle seven bir babanýn duyduðu sancý ve
üzüntüye benzer. Tanrý'nýn öfkesi, kutsallýðýnýn doðal ürünüdür. Bu kutsal, acýlý öfke göksel
Baba'nýn, Kendisine karþý günah iþlendiðinde insanlara göstermesi gereken tutumdur. Þöyle
açýklanabilir: Tanrý insanýn suçluluðuna göz yumsaydý, günahýný görmezlikten gelseydi, onu Ýsa
Mesih'in ölümüyle cezalandýrmazdý. Bu durumda insanlar günahta ölü kalýrdý.
Bana karþý öfkelenmiþtin: Tanrý insanlara karþý öfkeli olmak için sürekli neden bulabilir. Bu
nedenlerin her biri günahtýr. Ama insanlarýn Tanrý'ya karþý öfkeli olmak için hiçbir nedeni yoktur.
Tanrý günahlýyý sýkýdüzenle eðittikten sonra öfkesi ondan döner (Ýbraniler 12:11-13).
Rab, Sana þükrederim, çünkü ... öfkelenmiþtin: En büyük sevgi, kiþiyi günahýndan doðruluða
döndürür. Tanrý, günahlýyý bazen aðýr eliyle günahtan uzaklaþtýrýr (Hoþea 2:14-20). Ýnsan
Tanrý'nýn sýkýdüzenini yaþadýðýnda O'nu eksiksizce yüceltmelidir. O'nun sýkýdüzenle eðitmesi
sevgisini belirtir (Ýbraniler 12:5,6,10).
çünkü: Tanrý'yý öven kiþi belirli öznitelikleri için, yaptýðý belirli olaylar için ya da verdiði/vereceði
belirli armaðanlar için O'na teþekkür sunmalýdýr (Mezmur 9:1; Luka 19:37); böylece genellikten
ve yüzeysellikten kurtulur. Tanrý herkesin kiþiliðine ve durumuna uygun, sevgisinden,
bilgeliðinden çare sunar. Buna göre, O'nun lütfunun ayrýntýlarýna aldýrýþ etmeden O'na yüzeysel
bir «hamdolsun» sunan, vicdanýný nasýl yatýþtýrsýn (Yeremya 29:11)? Gereken saygý ve incelikle,
hak ettiði þükraný Yaratýcý'dan esirgemesi, iyilikbilmezliðini kanýtlar.
beni teselli ettin: (10:25-27). Uzun, dondurucu kýþ günlerinin anýsý, ilkbaharýn koku, ses ve
görünümlerinin zevkini azaltmaz. Ayný biçimde Tanrý'nýn yüzü bir ara kara bulutlar arkasýnda
gizlenebilir. Ama bu, «Doðruluk Güneþi'nin kanatlarýnda þifa olarak doðmasý»ndan gelen sevinci
söndürmemelidir (Malaki 4:2).
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12:2 Allah kurtuluþumdur: (Mezmur 27:1; 38:22). Tanrý'nýn kurtuluþ olmasý bu ayette iki kez yinelenir.
Bu çaðda günahýndan dönerek Ýsa Mesih'i Kurtarýcý olarak kabul eden kiþinin «Tanrý
kurtuluþumdur» demeye hakký vardýr.
Bu geçici yaþamda ademoðlunun en derin sevincinin, aþýrý sancýnýn birden bire kesilmesi olduðu
söylenir. Ruhun en derin sevinci ise, Tanrý'nýn yargýsýndan kurtulmaktýr.
güveneceðim ve yýlmayacaðým: Korku içermeyen bir güven (Filipililer 4:7; Mezmur 32:1,2,7,11)!
Yaþam yolunda ademoðlu birçok kavþakta korku içinde durur. Ailesine gerektiði gibi bakabilecek
mi? Ýþ yerinde görevlerini tamamlamak için yeteneði yeterli olacak mý? Toplumda saygý görecek
mi? Ýman yaþamýnda Tanrý'nýn adýný lekelemeden iyi tanýklýk edebilecek mi? Ölüm kapýsýndan
nasýl geçecek? Dünya kolayca çözülemeyen gizemlerle doludur. Her bir kiþinin Tanrý'yla,
kendisiyle, günahla, yargýyla, gelecekle ilgili anlayamadýðý birçok konu yüreðinde korku yaratýr.
Bu sorunlarýn üstesinden gelmek için insanýn bilgeliði yeterli deðildir (2. Korintliler 3:5). Ama
sonsuz yaþamýný inananlarla paylaþan Tanrý'ya güvenirse (1. Petrus 5:7), yýlmaz (Mezmur 27:1;
56:11-13; 118:6-8; Ýbraniler 13:5,6). Ýlyas gibi büyük tehlikeler karþýsýnda Tanrý'ya dayanýr
(1. Krallar 18:20-40, özellikle Ýlyas'ýn duasý, 18:36-37); yenilgiye uðramasý herkesçe kuþkusuzken
Eliþa gibi gözlerini açar, görünmeyen yardýma ümit baðlamaya yüreklendirilir (2. Krallar 6:14-17).
Tanrý'ya korku içermeyen bir güvenle baðlanan Mesih inanlýsý, yýlmaz.
Rab YAHVE: Ýbranice'de Yehova «Yah, YAHVE» olarak yazýlýr. «Yah» YAHVE'nin kýsaltýlmasýdýr.
YAHVE'nin iki kez yinelenmesi, Tanrý'nýn deðiþmezliðini vurgular. Ýnanlýnýn kurtuluþu, gücü ve
övgüsü ancak Tanrý'nýn deðiþmezliði nedeniyledir. Kiþinin günahtan ve günahýn yargýsýndan
kurtulmasý Tanrý'nýn hem koþullarý deðiþtirmemesine hem de bütün koþullarý Kendisinin de yerine
getirmesine dayanýr. Dün, bugün ve yarýn gücü bütün doluluðuyla ayný olan YAHVE, inanlýya her
an yeterince güç saðlar. Ýþte bu yüzden Mesih inanlýsý, «güveneceðim ve yýlmayacaðým» diyebilir.
Deðiþmez Tanrý'ya odaklanan iman yýlmaz. (12:2'de olduðu gibi, «Rab YAHVE» 26:4'te de
yazýldýðýnda Tanrý'ya güvenilmesini yüreklendirmek amacýyla kullanýlýr.)
kuvvetim: Musa’yla Ýsrail halký, Kýzýl Deniz'den geçerek Mýsýrlýlar'dan kurtuluþunu övgüyle kutladý
(Çýkýþ 15). Týpký bunun gibi Ýsrail'in artakalaný da sürgünden kurtulunca bir övgü sunacaktýr.
Musa'nýn günlerinde Ýsrailliler'in «Rab kuvvetim ve mezmurumdur. O bana kurtuluþ oldu. O
benim Allahým'dýr; O'na hamdedeceðim. Babamýn Allah'ý; O'nu yükselteceðim» dediði gibi (Çýkýþ
15:2) sürgünden dönenler de ayný sözleri bildirecekler: Tanrý kurtuluþum, gücüm ve övgümdür.
Tanrý, Mesih inanlýlarýný da düþmanlarýndan kurtarýr. Uygun gördüðünde onlarý ezenlerden
kurtarýr. Daha da önemlisi, Mesih inanlýlarýný tutkudan --açgözlülük, gurur, þehvet, kötü
alýþkanlýklar, kýskançlýk, öç alma, affetmezlik, sevgisizlik, v.b.den -- özgür kýlmak ister; onlarý
arýtacak güçtedir.
ilahim: Bu denli zengin ve güvenilir güvenceye paydaþ olan, övgü sunmakta geç kalmamalýdýr.
Tanrý'nýn saðladýðý çok yönlü kurtuluþ için adýný sürekli yüceltmelidir. «Rabbe þükredin, çünkü
iyidir, çünkü lütfu sonsuzdur. Rabbin azat ettikleri böyle desinler» (Mezmur 107:1,2a).
12:3 Kurtuluþ kuyularýndan sevinçle su çekeceksiniz: Evlerde akar su bulunmadýðý yerlerde bir
çeþmeden, bir kuyudan su çekmek gündelik bir gereksinimdir. Hatta çoðu zaman günde bir kez
su çekmek yetmez, en azýndan sabahleyin ve akþamleyin su çekmeye gidilir. Herkes kuyu
baþýnda toplanýr. Selam verilir. Haberler aðýzdan aðýza yayýlýr. Herkesin gereksinimine göre
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getirilen kova, kap suyla doldurulur. Sonra insanlar yollarý ayrýlýncaya dek konuþa konuþa evlerine
dönerler.
Kiþinin kurtuluþ kuyusundan ilk çektiði su, sonsuz yaþamdýr. Mesih'in sözleri akla gelir: «Oysa
Benim vereceðim sudan her kim içerse sonsuza dek susamayacaktýr. Vereceðim su sonsuz
yaþam saðlamak için onun iç varlýðýnda kaynaklanan bir pýnar olacaktýr» (Yuhanna 4:14). Sonsuz
yaþam suyunu çektikten sonra, Mesih baðlýsý iman yaþamý için bu kuyudan her gereksinimini
karþýlayan suyu içebilir.
«Mesih'in amacý kilise topluluðunu suyla -- su Kutsal Söz'ü simgeler -- yýkayýp arýtmak, kutsal
kýlmaktýr» (Efesliler 5:26). Mesih'in aracýlýðýyla günahtan arýtýlmýþ kiþi, günden güne, hatta her gün
birkaç kez, Kutsal Söz'den sevinçle su çekmeye zaman ayýrmalý. Evinde akar su yoksa, herkes,
kuyu ne kadar uzak da olsa, kovalarý alýr, su çekmeye gider. Su gereksinimlerini baþka yolla
dindiremez. Ruhsal gereksinimler de Kutsal Söz'den baþka bir kaynaktan dindirilmez. Bunun için
Tanrý baðlýsýnýn Kutsal Söz'e susamasý doðaldýr. Hiç kimse ruhunu ezmesin. Kurtuluþ
kuyusundan sevinçle su çeksin.
sevinçle: Tanrý Baba'nýn sevgisinden emin olmak güvenlik saðlar (12:2; Romalýlar 5:1,8-11;
Koloseliler 1:20). Günah, yargý, ölümün korkunçluðu ve cehennemin geçmiþe ait olduðunu
bilmekten esenlik doðar (Yuhanna 5:24; Romalýlar 6:13,18; Vahiy 20:6). Ýnanlýnýn doðruluk
ilkelerini uygulamasý, sürekli artan bilgeliði ve ümidi canýnda büyük bir sevinç ateþi yakar. Dünya
benzerini veremez. Bu boþ bir laf ya da kuru gürültü deðil, ümit kýrmaz bir ruhsal gerçektir.
Çoðu insan, sevinçli olmayý deðil, mutlu olmayý amaçlar. Mutluluk olaylar, saðlýk, kiþisel iliþkiler,
v.b.ne baðlýdýr. Sözlükte «mutlulanmak, mutlu bir duruma gelmek» demek ve «mutluluk, bütün
özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaþýlmaktan duyulan kývanç durumu» anlamýna gelir. Sürekli
bir mutluluðun olanaksýz olduðu sözlükten bile anlaþýlýr. Dünya günahla bozuldu, bu nedenle de
üzüntüyle doludur. Böyle bir ortam sürekli bir mutluluk saðlayamaz! Sevinç ise tam tersi! Dýþsal
duruma baðlý deðildir. Kiþinin Tanrý'yla baðlý oluþundan kaynaklanan, çevresindeki çöle benzer
koþullarý çiçeklendiren bir pýnardýr. Sevinçli inanlýlar, kendilerinin sevinçli kalmalarý için uygun bir
ortam saðlar. Bir Mesih inanlýsý, «Kendi sözlerimizle düþüncelerimiz bizi iman etmeye ya da
etmemeye ikna eder» derdi. Örneðin, Pavlus'un bulunduðu durumlar çok üzücüydü.
Parmaklýklarýn arkasýnda küçük bir hücrede günlerini geçirmek zorundaydý. Ama caný
hapsedilmedi (Haberciler'in Ýþler 16:25). Sevinçle taþýyordu. Bu taþkýn sevinç onun yararlý
eylemlerde bulunmasýna olanak saðladý (12:4-6 ayetleriyle ilgili nota bakýn). Tutukluyken Ýncil'deki
onca mektubu yazdý. Hem de þunlara benzer sözlerle yazdý: «Kardeþlerim, benimle ilgili olaylarýn
Sevinç Getirici Haber'in ilerlemesine gerçekten yardým ettiðini bilmenizi isterim. Öyle ki, Mesih'e
baðlýlýðýmdan ötürü cezaevinde bulunduðumu tüm saray kollayýcýlarý da, geriye kalan herkes de
biliyor. Ayrýca cezaevinde bulunuþum Rab baðlýlýðýndaki kardeþlerin daha da çok güven
beslemesini saðladý. Öyle ki, Tanrý Sözü'nü korkusuzca bildirmek için giderek yürekleniyorlar»
(Filipililer 1:12-14).
çekeceksiniz: Gerçeðin kuyusu derin, sularý da billur gibi, ama ondan yararlanmak için insan su
çekmelidir. Kuyuda kalan su, susuzluðu gidermez. Dua ederek Kutsal Yazý'nýn her sayfasýný
derin düþünerek incelemek, güneþin yakýcýlýðýnda derin bir kuyunun dibinden soðuk su içmek
gibidir. Çekeceksiniz! Kutsal Söz’ü okumak, kiþinin isteðine ya da isteksizliðine baðlý bir
seçenek deðildir. Susadýðýný duyduðu ve duymadýðý her gün bu buyruðu baðlýlýkla yerine getirirse,
taze, duru ve diri bir iman yaþamý olur (Mezmur 23:2). Öte yandan, Kutsal Yazý'yý okumayý
savsaklarsa, Tanrý'nýn hoþnutsuzluðunu körüklendirir (Yeremya 2:13). Mesih baðlýlarý bedensel
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ya da ruhsal çocuklarýný Kutsal Yazý'yý baðlýlýkla okumaya alýþtýrabilir, ama kuyudan sevinçle su
çekmeye zorlayamaz. Ne var ki, bütün yüreðiyle Tanrý'yla canlý bir iliþkide bulunmak isteyen,
kurtuluþ kuyularýndan sevinçle su çeker.
12:4-6 Bu parçada taþkýn bir sevinç belirtilir. Ama bu taþkýn sevinç inanlýyý kutsal, etken, pratik görevleri
yüklenmeye yüreklendirir. «Rab'be þükredin. Adýný çaðýrýn. Ýþlerini kavimler arasýnda bildirin.
Tüm dünyada övünecek iþleri bilinsin.» Bu buyruklar, Tanrý'yý tanýyanlarý O'nu yüceltmeye, O'na
dua etmeye ve her insana O'nun adýný duyurmaya çaðýrýr. Bu taþkýn sevinç, etkisiz bir gizemciliðe
(mistisizme) çaðrý deðildir; yararlý iþlerde bulunmayý isteklendiren, dayanýklýlýðý saðlayan bir güçtür.
Rabbe þükredin ...: Kurtuluþ kuyularýndan sevinçle su çekenler Tanrý'yý övmeye çaðrýlýr.
Sunduklarý övgünün yönleri þunlardýr:
1. Tanrý'ya þükredin (12:4).
2. O'nun adýný çaðýrýn (O'na dua edin [12:4]).
3. Kavimler arasýnda O'nun iþlerini bildirin (12:4): Mesih inanlýsý gündelik yaþamýnda Kutsal Söz
aracýlýðýyla kutsal kýlýnmaktadýr (12:3). Baþkalarýna tanýklýk ederken öncelikle Tanrý'nýn onun
yaþamýný günahtan nasýl arýttýðýný anlatabilir. Ayrýca dünya tarihi boyunca geçmiþte de, bu
günlerde de O'nun nasýl çalýþtýðýný gözden kaçýrmamalýdýr (5:12). Bir olayýn, rastlantý eseri ya
da filan toplumun bilgece davranýþlarý sonucunda gerçekleþtiðini söylememelidir. Tanrý'nýn
Kendi adýný yüceltmek için çalýþtýðýný anmalýdýr (10:5'le ilgili tüm notlarý inceleyin). Ýnanlý da her
olanakta Tanrý'nýn adýný bildirsin.
4. Ýnsanlar arasýnda Tanrý'nýn adýnýn yüceldiðini bilin (12:4).
5. Övünecek iþleri yaptýðý için O'nu övün (12:5; Hezekiel 14:23; Mezmur 40:5).
6. Övünecekleri iþleri anlayýn, deðerlerini bilin ve onlarý dünyaya bildirin (12:5). Ýnanlý konuþtuðu
insanýn, Tanrý'ya iliþkin bilgisini artýrmalý. Bunu çevresine anlatmaya borçludur (Mezmur 9:11;
77:12; 107:22; 118:17; Romalýlar 1:14,15).
7. Ýsrail'in Kutsalý'nýn büyüklüðünü duyurun (12:6).
adýnýn yüceldiðini anýn: Tüm evrende Tanrý gibi yüce bir varlýk yoktur. O'nun adý gibi saygýdeðer
bir ad yoktur. Bunun için O'nun adýnýn yüceliði özel bir buyrukla korunur: «Allah'ýn Rabbin adýný
boþ yere aðza almayacaksýn; çünkü Rab kendi adýný boþ yere aðza alaný suçsuz tutmayacaktýr»
(Çýkýþ 20:7). Kimi dinlerde ikide bir Tanrý'nýn adýný söylemek sevap sayýlýrsa da, Mesih inanlýsý
eski, Kutsal Yazý'ya uymayan aðýz alýþkanlýklarýný býrakmak zorundadýr. «Vallahi» yerine
«gerçekten» diyebilir (Matta 5:34-37; Yakup 5:12). Tanrý'nýn adýný þaþkýnlýk, öfke, vb.yi
vurgulamak için kesinlikle kullanmamalýdýr. Bunun yerine «aman» ya da «hayret» gibi sözleri
kullanmaya alýþmalýdýr.
12:6 Senin içinde Ýsrail'in Kuddusu büyüktür: Ýsrail'in Kutsalý Sion'da bulunacak. Ne harika bir þey!
Ýsa Mesih yeniden dünyada, insanlar arasýnda yaþayacaktýr. Bu kez O dünyanýn kralý olacak,
kutsallýðýnýn yüceliði çevresini dolduracaktýr. Yesse'nin kökünün «rahat ettiði yer izzetli olacak»
diye bildirilmiþtir (11:10; Hezekiel 48:35 «YAHVE-þamma»; Tsefanya 3:15,16; Zekarya 2:10).
oturan: «Oturan» Ýbranice'de diþil bir sözdür. Sion'da oturan herkesi içerir (Almanca’da «die
Gemeinde» gibi; 54:5, «kocan seni Yaratan’dýr» cümlesiyle ilgili nota bakin)).
baðýr ve çaðýr: Sion'da yaþayanlar Tanrý'nýn aralarýnda yaþadýðýný bildirirken coþkun ve canlý bir
anlatýmla dünyayý müjdelemelidir. Tanrý'dan en zengin kutsamalarý alanlar, O'nu en önce övenler
olsunlar (Ýbraniler 13:15; [Meleklerin baðýrýþýyla karþýlaþtýrýn, 6:3,4!]).
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