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Yeþaya, 13. ve 14. Bölümler, sayfa 1

Yeþaya, on üçüncü ve on dördüncü bölümler

 I. Yahuda ile ilgili peygamberlikler (1-12)

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

A. Babil'in yükü: Rabbin Günü'nde tamamlanacak bir peygamberlik
(13:1-14:32).
1. Uluslar'ýn Babil'e karþý savaþmaya çaðrýlmasý (13:1-5)
2. Babil'in yýkýlmasýný da bildiren, Büyük Sýkýntý'nýn önbildirisi

(13:6-11)
3. Babil'in Medler tarafýndan yýkýma uðramasý (13:12-22)
4. Krallýðýn kuruluþu: Ýsrail yeniden seçilir (14:1-7).
5. Krallýðýn sevinci (14:7-8)
6. Cehennemdeki canavar (14:9-11)
7. Þeytan, dünyanýn ve «Babil'in» gerçek baþkaný (14:12-17)
8. Babil'in yargýlanmasý (14:18-23)
9. Babil'in yargýlanmasý için güvence olarak bildirilen, yakýnda

gerçekleþecek iki yargý
a. Asur'un boyunduruðu kýrýlacak (14:24-27).
b. Filistin kýtlýkla, kýlýçla yenilecek (14:28-32).
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On üçüncü bölümle baþlayan ve yirmi üçüncü bölümle son bulan peygamberlikler, «yük»

anlamýna gelen, Ýbranice'de «massa» sözüyle birbirlerine baðlanýr.  «Massa» ile baþlayan

peygamberlikler azarlayýcý ve suçlayýcýdýr.  Bu peygamberlikler, Uluslar'la ilgilenir.  Ayný zamanda

Tanrý'nýn kendileriyle antlaþma yaptýðý, seçtiði kiþilerin yararý için de bildirilir: Onlar ümitsizliðe

kapýlmasýn, Tanrý'dan baþka egemenlerden yardým istemesin, ulusçuluktan arýndýrýlsýnlar.

Tanrý, Ýsrail'e «YAHVE» ise, Uluslar'a «Þadday»dýr (13:6). Tanrý'nýn ceza verme gücünü

vurgulayan «Þadday» adý, bu bölümün öðretisini bir sözcükle özetler: Tanrý günahlarý kesinlikle

yargýlayacaktýr.  Bu konuyu izlerken Tanrý'nýn ceza verme yöntemlerine de dikkat edin:

1. Cezalandýrmak için Tanrý'nýn kullandýðý iki tür araç vardýr:

a. Doðal araçlar -- fýrtýna, hastalýk, kýtlýk, deprem, hayvanlar, vb.

b. Zihin ve ahlak sahibi olan araçlar -- insanlar

Tanrý ademoðullarýný iyilikle kutsamak isterse, en çok doðal araçlarý kullanýr (Matta 5:45).  Öte

yandan, yargýlamak için genellikle insanlarý araç olarak görevlendirir.  Ýnsanlarý birdenbire yok

etmek için Tanrý'nýn bir meleði gönderdiði tek bir kez yazýlýr (2. Krallar 19:35).

2. Tanrý'nýn kullandýðý araçlar, çoðunlukla kullanýldýklarýndan habersizdir.  Ama bu, Tanrý'nýn

gücünün büyüklüðünü açýða vurur, çünkü yalnýz O'nun istemini yerine getirmek isteyenler

deðil, O'na karþý direnenler, melekler ve cinler bile O'nun istemini yapmak zorundadýrlar.

3. Ýnsanlar birdenbire Tanrý'nýn yargýladýðýný düþünür, þaþkýnlýða kapýlýr («Ýnsanlar tam barýþ

ve güvenlikten söz ederken, onlara ansýzýn yýkým gelecek --týpký çocuk bekleyen kadýnýn

sancýlanývermesi gibi -- ve kaçýp kurtulamayacaklar» 1. Selanikliler 5:3; Luka 12:19,20).  Ne

Asur'un ne de Babil'in ansýzýn yýkýma uðrayacaðýndan haberi vardý (Yeremya 50:24; 51:8).

4. Yýkýma uðradýklarýnda insanlar kendilerini yardýmsýz duyumsar, dehþete kapýlýrlar
(13:7,8; Yeremya 51:29,30).

5. Tanrý'nýn yargýlarý, genellikle ilk olarak hedef aldýklarýyla birlikte onlarýn çevresindeki
bireylere ya da ülkelere de dokunur.  Bunun nedeni, ülkelerin birbirlerine yakýn olmalarý ve

birbirleriyle kurduklarý iliþkilerdir.  Ancak baþka bir nedeni de þudur: Tanrý, nerede olursa olsun

günahý yargýlar.  Ýsrail'in yargýlanma gereksinimi varsa, Yahuda da benzer günahlarý

sürdürdüðü için yargýlanmalýdýr.  Eðer Tanrý Babil'i yargýlarsa, Mýsýr'da da ayný günahlarý

bulduðu zaman onu da yargýlamalýdýr.  Sodom'un günahý, Havza kentlerinin de yýkýma

uðramasýna neden oldu (Tekvin 19:28).  Yoram, yalancý tanrýlara tapýnarak Tanrý'yý

öfkelendirdiði için ölüme gitti.  Yoram kadar aþýrý günah iþlememiþ ama yine de Tanrý'nýn

önünde suçlu olan Ahazya da ayný savaþta yaþamýný kaybetti (2. Krallar 9:24,27).  Babil

üzerine düþen yargý, dünya ülkelerinin de yargýlanacaðýna iliþkin bir güvenceydi (13:11) -- yargý

o denli aðýr olacaktý ki, nüfusun sayýsý oldukça azalacaktý (13:12).

6. Tanrý'nýn belirlediði ceza, yargýlananlar için bazen tam bir son demektir.  Örneðin, Asur

için «Yaran iyi olmaz» denildi (Nahum 3:19).  Dünya tarihi, Tanrý'nýn yok ettiði Uluslar'ýn bir

listesidir.  Yalnýzca Uluslar da deðil, Korah, Datan ve Abiram aileleriyle birlikte ölüme gittiler

(Sayýlar 16:1-3,23-35).  Uzza, Tanrý'nýn sandýðýna dokunduðu için yaþamýndan oldu (2. Samuel

6:7).  Hananya'yla Safira, Kutsal Ruh'a yalan söyledikleri için ansýzýn öldüler (Haberciler'in

Ýþleri 5:5,10).  Babil'in «yükü», gelecek dünyadaki yargý konusundan söz etmese de, Babil için

olduðu gibi ölümle sonuçlanan her sýkýdüzen, bu sýkýdüzeni göreni sonsuz yargýya gönderir.

13:1 yük: (Yukarýdaki nota da bakýn).  Tanrý, kendi düþüncelerini ve tasarýlarýný ademoðullarýna neden

bildirsin?   Çünkü O'nun öðretmek istediði dersler var.  Ne var ki Tanrý Sözü, onu duymak

istemeyenlere kutsama ve esenlik kaynaðý olacaðý yerde yüktür (28:12; Yeremya 6:16). 
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Tanrý tüm baðlýlarýna, duymak isteyen ve istemeyen herkese Sözü'nü iletme görevini verir.  Bütün

peygamberlerin yaþamlarý buna tanýklýk eder.  Tanrý'nýn kendilerine emanet ettiði yükün aðýrlýðý

a ltýndayken yalnýz onu bildirerek rahat olabilirlerdi (Yeremya 20:8.9; Luka 12:50; 1. Korintliler

9:16).  Musa'nýn Firavun'a bildirdiði koþullar (Çýkýþ 5-11), Natan'ýn Davut'u paylamasý (2. Samuel

12:1-15), Ýlya'nýn Ahab'a önemle bildirdiði uyarýlar (1. Krallar 21:17-26) incelenirse, Mesih

inanlýsýnýn kulaða hoþ gelse de, gelmese de Tanrý Sözü'nü iletmesinin gerektiði açýkça görülür

(2. Timoteus 4:2-5).  Yeþaya'nýn bildirisi de hoþ karþýlanmýyordu.  Buna karþýn, Yeþaya zorluklar

karþýsýnda bile gerçeði güvenilirlikle açýklýyordu.  Mesih inanlýlarý da acaba bu denli görevlerine

baðlý mý?

Babil'in yükü: Ý.Ö. 760-680 yýllarý arasýnda (1:1'le ilgili nota bakýn) Yeþaya, adýný taþýyan kitaptaki

peygamberlikleri bildirdi.  Yeþaya'dan önceki yedi yüzyýl boyunca 1Babil'le 1Asur neredeyse ara

vermeden birbirleriyle savaþýyordu.  Çoðunlukla Asur, Babil'den daha güçlü çýkýyor, zaman zaman

onu egemenliði altýna alýyordu.  Babil'i Asurlular'dan baðýmsýz kýlmaya çalýþan, baþarý gösteren

ya da gösteremeyen önderleri vardý.  Ý.Ö. 745-727 yýllarýnda III. Tiglat-pileser'in egemenliðinde

Babil, Asur'un kölesiydi.  Babilliler, Tiglat-pileser'i krallarý olarak tanýdý; bu kral Babil'de «Pul»

adýyla biliniyordu.

Kutsal Söz'de Asur'la Babil'in birbirlerinden baðýmsýz ülkeler olmalarý önemsenir (Tekvin 10:8-12;

2. Krallar 18-20; 2. Tarihler 32; Yeþaya 36-39; Hezekiel 23:5,12,15,17,23; 30:24;31:3).  Ý.Ö. 612'de

Kildaniler'le Medler Asur devletini yýktý.  Bundan sonra Kildani kral Nebukadnetsar'ýn

egemenliðinde Babil devleti, Asur'dan baðýmsýz olarak ikinci kez kuruldu.  Yeþaya, Yahuda ve

Yeruþalim'i yýkýma uðratacak ve Yahudalýlar'ý sürgüne götürecek olan büyük düþmanýn Asur deðil,

Babil olduðunu bilebildi.  Bu bilgi yalnýz ve yalnýz Tanrý'nýn esiniyle olanaklýydý (2. Petrus 1:20-21).

13:2 onlarý ... çaðýrýn: «Onlar», Babil'i yýkmak için Tanrý'nýn görevlendirdiði Medler'dir  (13:17).

Çaðrýlmalarý, üç yolla oldu: 1) Bayrak dikerek, 2) yüksek sesle çaðýrarak ve 3) el sallayarak.

Emîrler kapýlarý: «Emîrler kapýlarý» Babil'in yetkisini ve zenginliðini simgeleyen bir deyimdir.

girsinler: Yeþaya 174 yýl önce yabancý ordularýn Babil'i yeneceðini bildirdi.  Burada Yahuda'nýn

Babil'de sürgün olacaðýndan hiç söz etmedi.  Onu 39:6'da açýklayacaktý.

13:3 Tahsis ettiðim (özgülediðim)  kimseler:  Tanrý Medler'i (13:2,17), Babil devletini yýkmak için

belirledi.  Medler açýsýndan bu savaþ, sýnýrlarýný geniþletme arzusundan, açgözlülükten doðdu.

Tanrý'nýn amaçlarý bambaþkaydý.  Tanrý, Pers kralý Koreþ'in (45:1-6) egemenliðinde Yahudalýlar'ýn

sürgünlüðünü sona erdirmek için hazýrlýk yapýyordu.  Tanrý, bu olayla birlikte Yeni Antlaþma'da

sözü edilen simgesel Babil'i yok edeceðine iliþkin (Vahiy 18) bilgi veriyordu.

Tanrý amacýnýn Medler'den gizlenmesine karþýn, onlar Babil'i yýkmak için özgülendi («tahsis

olundular»).  «Özgülenmek» bir iþe ayrýlmak demek; baþka iþlere karýþmamak, engellerle

önlenmemek, engelleri yenmek, en kýsa zamanda en dolaysýz yoldan amaca varmak demektir.

Medler tüm enerji, bilgelik ve zamanlarýný Babil'i yýkma amacýna yönelteceklerdi.  Tanrý, Mesih

inanlýsýný da özgüler.   Onlarý her tür kötülükten arýnarak kutsallýkta yaþamaya çaðrýr (Romalýlar

6:19,22; 1. Selanikliler 4:7,8).  Yaþamýnda Tanrý'nýn özniteliklerini yansýtýrarak özel görevler

yüklenmeye de çaðrýr (2. Timoteus 2:21; Galatyalýlar 1:1; Efesliler 1:1; Kolosseliler 1:1; Filipililer

3:14).
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Ben emrettim: «Ben» vurgulanýr, «Ben, Kendim emrettim» gibi.

öfkemden ötürü yiðitlerim: Bu yiðitler, Tanrý öfkesinin gerektirdiði yargýyý yerine getirenlerdir

(12:1; Yeremya 22:7; 51:27; Tsefanya 1:7,8).

13:4 daðlar: Medler'i Asur'dan ayýran daðlar anlatýlýr.  Eski Yunanlýlar, Medler'i dað toplumu olarak

tanýyordu.  Yiðitlikleri ve sert yaþam koþullarýna karþýn dinç oluþlarýnýn, daðlarda yaþamalarýndan

kaynaklandýðýný sanýyorlardý.

13:5 tüm memleketi viran etmek için:  Önderlerinin savaþlarýný destekleyen bütün Babil ülkesi,

Tanrý'nýn cezasýna uðrayacaktý.

Rab ve gazabýnýn silahlarý uzak bir diyardan, göklerin ucundan geliyorlar:  Asurlu'nun,

Rabbin «öfkesinin deðneði» oluþu gibi (10:5) «bir araya birikmiþ bu milletler» de (13:4), Babil'e

karþý Tanrý'nýn «gazabýnýn silahlarý»ydý.  Ordularýn Rabbi, yalnýz komutan olup askerlerini savaþa

yollamaz.  «Rab ve gazabýnýn silahlarý uzak bir diyardan ... geliyorlar» cümlesi, Tanrý'nýn

ordusuyla birlikte gelmesini betimleyen bir antropomorfizmdir (insanbiçimciliktir).

silahlar: (10:15; Yeremya 5:25; 51:20)

uzak bir diyar: (46:11)

13:6,9 Rabbin günü: Tanýmlama harfiyle (harf-i tarifle) yazýlan «Rabbin günü» deyimi, yani «Rabbin o
günü» eskatologyayla ilgili bir terimdir.  (Eskatologya = insanýn ve dünyanýn sonunu, öbür dünyayý

anlatan tanrýbilim kolu).  «Rabbin o günü»; YAHVE'nin egemenliðinin kurulmasý, düþmanlarýný

yenmesi ve toplumunu kurtarmasýný içerir.  Rabbin o günü, Ýsa Mesih'in ikinci geliþiyle baþlar.

Ýnsanlar arasýndaki ayrýmý yok edecektir (Yeþaya 2:11-17).  Toplumsal sýkýntýlar ve doðal yýkýmlarla

belirlenecek (Matta 24; Luka 21:7-33).  Büyük Sýkýntý'da olan yargýlarý (Vahiy 4:1-19:6) ve dünyanýn

son yargýlanmasýný da içerir (Vahiy 20:11-15).  Gökler ve dünya temizlenecektir (2. Petrus 3:10-

12).  Yeni gökler ve yeni dünyanýn oluþmasýyla doruðunu bulacaktýr (65:17; 66:22; Vahiy 21:1).

Tanýmlama harfi «o» bulunmayýnca «Rabbin günü»; Tanrý'nýn bir ülkeye yargý olarak saptadýðý

herhangi bir aðýr cezayý anlatabilir.  Tanrý'nýn Babil'i yargýladýðý gün bu anlamdadýr, çünkü 13:6'da

tanýmlama harfi olan «o» yoktur.

Tanrý'nýn öfkesini Babil'e dökeceði gün (Yeremya 50:25-27; 51:24), dünyanýn sonunda O'nun yargý

gününün de kesinlikle gerçekleþeceðine iliþkin bir önbildiridir.  Rabbin gününün nitelikleri

þunlardýr: Yýkým, acýmazlýk, kýzgýn öfke.  O korkunç günden kaçýnýlamaz (Vahiy 6:16,17).

Kadir olan: Bu ayette Tanrý'nýn sýk sýk kullanýlmayan bir adý, «Þadday» geçer.  Peygamberlik

(Yeþaya - Malaki) kitaplarýnda «Þadday», yalnýz Yeþaya 13:6, Hezekiel 1:24, 10:5 ve Yoel 1:15'te

kullanýlýr.  «Þadday»ýn temel anlamý «güç»tür, özellikle doðada tehlike oluþturan bir güç.  Bu ad,

Tanrý'nýn korkunç erkini, ceza verme gücünü vurgular.  Egemenler için kullanýldýðýnda onlara özgü

görkemin çeþitli yönleri de bu bir tek terimde toplanýrdý:

1. Egemenin en üstün düzeyde oluþu

2. Aþýlmaz saygýdeðerliði

3. Sýnýrsýz egemenliði

4. Egemenliði altýndaki uyruklarýn sonsuz sevgisi ve etkin desteði

5. Ordularýnýn gücü
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6. Ýsteminin saltlýðý

Bu açýdan da Þadday adýnýn Krallarýn Kralý için kullanýlmasý uygundur.

Kadir olan tarafýndan bir yýkým: Öfke ve acýma, Tanrý'nýn özyapýsýnýn iki yönüdür.  Ýlkbahardaki

fýrtýnalar olmadan yaz gelmez.  Bireysel olsun, ulusal olsun ürünlü bir yaþam, özyapýnýn zayýf ve

olumsuz niteliklerini yenmeden oluþmaz.  Kök salmýþ bir kötülük, köktenci (radikal) yöntemler

kullanýlmadan sökülmez.  Tanrý yarattýðý insanlarla yakýndan ilgilenir.  Bu nedenle, siyasal

olaylarda eli görünür.  Eðer inanlýlarýn yaþadýklarý ülke Tanrý'nýn yargýsýný hak ettiyse, karanlýk

günlerde endiþelenmeden, «Egemen Tanrý'ya güveniyorum» diyebilene ne mutlu.

yýkým:  Tanrý'nýn oluþturduðu yýkým çok olumlu bir þeydir.  Ýþe yaramayan otlar kökünden

sökülürse, yararlý bitkilere geliþme olanaðý saðlanýr.  Týpký bunun gibi, iðrençlik peþindekiler özgür

býrakýldýkça toplumda yararsýz bir ortam yaratýrlar.  Ancak bu kiþiler yargýlanarak engellenirse,

yararlý yaþam koþullarýnýn geliþmesi için uygun bir ortam saðlanýr.

 13:7 bütün eller gevþeyecek, her insan yüreði eriyecek: Kral Nebukadnetsar, Yahuda devletini

yýktýðýnda Yerusalem'deki Tanrý tapýnaðýndan altýn ve gümüþ kaplarý çalmýþtý (Yeremya

52:18,[17-23]).  Babil'in düþüþü, Kral Belþatsar'ýn verdiði þölende, misafirlerinin o kaplardan

içmelerini buyurduðu gece oldu (Daniel 5:1-30; Yeremya 50:43; 51:30).

Eski tarihçi Herodot'a göre Babilliler, surlarýnýn içinde kendilerini güvenlik içinde sandýlar.

Saldýranlarý hor görüp, saldýrýnýn boþa çýkacaðýný düþündüler.  Bu nedenle kendilerini savunmaya

bile giriþmediler.  Pers kralý Koreþ'ten kalma belgelerde Babilli savunmacýlarýn hareketsiz ve

yüreksiz olduðu kaydedilir.  Bu buluntu, Tanrý'nýn önbildirisine uygundur: «Bütün eller gevþeyecek,

her insan yüreði eriyecek» (Tesniye 20:8; Yeþu 2:11; 5:6; Hezekiel 7:17; Tsefanya 3:16).

13:8 doðuran kadýn gibi: Babilliler, sancý ve sýkýntýya kapýlmaktan baþka bir çare bulamayacaktý

(Yeremya 50:43; 1. Selanikliler 5:3).

13:9-13 Bu parçada anlatýlan yargýlarýn bir bölümü Babil'le ilgilidir ama ancak son günlerde, Rabbin

Günü'nde bütünüyle tamamlanacaktýr.

13:9 Rabbin günü:  (13:6'yla ilgili notlarý inceleyin).  Rabbin Günü'nü açýklamak için 1) doðanýn en

korkunç görüngüleri ve 2) savaþýn en korkunç sahneleri betimlenir.  Tanrý'nýn dünyada bulduðu

kötülükle adaletsizliði yargýlamak üzere araya girdiði zaman için «gün» sözcüðünün kullanýlmasý

ilginçtir.  O'nun sabýr gösterdiði o uzun lütuf çaðlarýyla karþýlaþtýrýlýrsa, bu çok kýsa bir süre sayýlýr.

13:10 yýldýzlar, güneþ, ay: Doða, sanki Tanrý'nýn özgülediði yargýyý onaylar!  Tanrý, öfkeliyken cennet

yüzü kararýr.  Ýsa Mesih'in çarmýha gerilmesinde öyleydi (Matta 27:45), dünyanýn sonunda da öyle

olacaktýr (Matta 24:29).  Bu ayetteki doðal belirtiler, dünyanýn sonunda olacak yargýlardýr (Yoel

2:10; Hezekiel 32:7,8; Amos 8:9; Matta 24:29; Vahiy 6:12-14; 8:12).

yýldýz kümeleri: Özgün dilde «yýldýz kümeleri», «Orionlar» («Elcebbar burçlarý») olarak geçer.

Nimrud, o zamanki inanca göre, Ýbranice'de «Kesil» adýný taþýyan ve «budala» anlamýna gelen

Orion takýmyýldýzýyla özdeþleþiyordu.  Nimrud, Tanrý'ya karþý savaþmaktan çekinmeyen budalalýðýn

tipik örneðidir.  Babilliler, tarihin çok erken bir çaðýnda gökyüzünü takýmyýldýzlara göre böldüler.

Orion, ilkin bir tek takýmyýldýzýn adýydý.  Sonra bütün takýmyýldýzlar için genel bir anlam kazandý.
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13:11 dünya: Bu peygamberlik, þimdi Babil'in yýkýmýndan ilerisine bakmakta, diðer ülkeleri de

içermektedir.  «Dünya», Tanrý'ya boyun eðmeyen bütün ülkelere (11:4), ama özellikle adlarý 13.-

23. bölümlerde geçecek olan Uluslar'a bir uyarýdýr.

fesatlarýndan ötürü cezalandýracaðým: (Mezmur 37:12-15; Yeremya 25:12-14; 50; 51)  Babil'in

kötülüðü, son günlerde yaygýn olacak tutumlarýn aynýsýdýr:

1. Kibirlilerin küstahlýðý: Kutsal Yazý'da Babil, büyüklenmenin örneðidir (14:13-14; 47:7,8;

Yeremya 50:29,31-32,36; Daniel 4:22,30).  Önderleri de Tanrý'nýn burnuna iðrenç kokan bu

nitelikten yoksun deðildi.  Örneðin, Babil'in en þanlý egemeni Nebukadnetsar, Babil kentini

onaran kiþi olmasýna karþýn onun yapýcýsýymýþ gibi övünürdü (Daniel 4:30).  Tanrý olarak

tapýnýlmak istedi (Daniel 3:1-7).  Ne var ki büyüklenmesi yüzünden alçaltýldý (Daniel 4:29-33).

Savaþta yengi kazananlarýn gururu çabuk söner (Ahab, Sanherib, Büyük Ýskender,

Napoleon, v.s.).  Toplumun bir anlýk alkýþlamasý ve dönek zengin sýnýflarýn beðenisi buhar

gibidir.  Sýnýrlarý geniþletmekten doðan kibir de kýsa sürer.

2. Acýmazsýzlýk (Vahiy 18:7)

3. Yalancý tanrýlara tapýnmak (Yeremya 50:2,38; 51:17,47,52)

4. Tanrý'nýn halkýný ezmek (Yeremya 50:7,17; 51:35,49; 52:10,11; Vahiy 17:3,6; 18:24)

13:12 bir adamý Ofir'in saf altýnýndan daha nadir kýlacaðým:  Babil'in suçlarý çoktu.  Ona verilecek

yargýnýn bir yönü, erkeklerin sayýsýný azaltan bir toplu kýrým olacaktý (4:1 ile karþýlaþtýrýn).

Ofir'in saf altýný: Ofir'in bulunduðu yer belli deðildir, ama onun ocaklarýndan çýkan altýn saflýðýyla

tanýnýyordu (1. Krallar 9:28; 10:11; 22:48; 1. Tarihler 29:4; 2. Tarihler 8:18; 9:10; Mezmur 45:9).

13:13 gökleri titreteceðim ... dünya yerinden oynayacak: Bu ayette sözü edilen olay yeni dünyayla

yeni göðün, eski dünyayla eski göðün yerine geçeceðiyle (65:17; 66:22; Vahiy 21:1) ve dünyanýn

sonuyla ilgilidir (24:18-20; Yoel 3:16; Habakkuk 3:6,10; Haggay 2:6,7; Matta 24:29).  Yeþaya,

dünyanýn yerinden oynayacak oluþunu neden Babil'in yýkýmýyla baðlantýlý anlattý?  Ýki olanak

sunulur:

1. Tanrý'nýn Babil'i yargýlamasý, belki Yeþaya'ya son günlerin yargýsýný andýrýyordu.  Önceden

(13:6) açýklandýðý gibi, Tanrý'nýn Babil üzerine öfkesini yaðdýrdýðý gün (Yeremya 50:25-27;

51:24), dünyanýn sonundaki yargý gününün de kesinlikle gerçekleþeceðine iliþkin bir önbildiridir.

2. Yeþaya Tanrý'nýn, Babil'i yargýlamadan önce bu kentin gücünün ardýndaki cinlerin gücünü

sarsmasý gerektiðini mi belirtiyordu (24:21'i de inceleyin)?

13:14 herkes memleketine kaçacak: Babil'de bulunan yabancý tüccarlar, konuklar ve Babil'in yardýmýna

koþan kiþiler, onlarla ayný yýkýmda mahvolmak istemiyorlarsa kaçmalýydýlar (Yeremya 50:16;

51:6,9; Vahiy 18:4).  Töreleri çürük arkadaþlar edinmek tehlikeli bir iþtir (1. Korintliler 15:33).

13:16 yavrularý da gözleri önünde yere çalýnacak: Vahþi savaþ koþullarý altýnda çocuklara bile

acýnmayacaktý.  Babil'in çocuklarýnýn yere çalýnacaðý, olaydan önce peygamberlik konusu oldu

(Mezmur 137:8,9; Yeremya 51:3; Hoþea 13:16; Nahum 3:10).

13:17 Medler'i uyandýracaðým: Yosefus adlý Yahudi tarihçi, Tekvin 10:2'de geçen «Maday» adýna

dayanarak Musa'nýn günlerinde Medler'in tanýndýðýný ileri sürdü.  Bundan baþka Medler tarihte ilkin

Ý.Ö. 836'da, Asur Kralý II. Þalmanezer'e haraç ödemeye baþladýklarýnda anýlýrlar.

Asur kralý Sargon'un Samiriyeliler'i sürgüne götürdüðünde onlardan bazýlarýný Med kentlerine

oturttu (Ý.Ö.722, 2. Krallar 17:6).  Ýsrailliler böylece Medler'le iliþki kurdu.  Asurlular ise, bir yüzyýl
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önce Urartu'ya karþý olan savaþta Medler'le karþýlaþmýþtý.  Güçsüz yöneticilerin elinde kalan Med

halký zayýf ve bölünmüþ durumdaydý.  Medler, sýk sýk Sargon'un saldýrýlarýna uðradý.  Asur

egemeni, kabilelerin bir bölümünü ele geçirip kentlerine valiler atadý (The Pulpit Commentary, Cilt

I., sayfa 230) ve Asur imparatorluðunun diðer bölgelerindeki sürgünleri alýp Medler'in arasýna

yerleþtirdi.  Demek ki, Yeþaya'nýn günlerinde Medler'in dünya sahnesine büyük bir devlet olarak

çýkacaðý ve Babil'in yýkýmýnda büyük rol oynayacaðý daha kimsenin aklýna gelmemiþtir.  Bunun için

Yeþaya'nýn bunu bilmesi, Tanrý'nýn esinlemesine iliþkin güçlü bir tanýklýktýr (21:2; Yeremya

51:11,28; 2. Petrus 1:20-21).

 

onun için gümüþ deðeri yoktur: Medler'den yaþamýný kurtarmak isteyen, boþuna rüþvet

verecekti.  Hem Koreþ'in çiviyazýlarýnda, hem de Herodot'un yazýlarýnda kaydedildiði gibi Babil'de

yalancý tanrý Belus için anýt olarak yapýlan tapýnaktaki en önemli hazineler çapul edilmedi.

Medler'in isteði para deðil, yengi ve kandý (13:18); egemenliklerinin sýnýrlarýný geniþletmekti. 

13:18 yaylarý gençleri yere çalacak: Medler de Persler de usta okçuydu (Yeremya 50:9,14,29,42).

Herodot'un bildirdiðine göre her Pers genci ata binmek, yay çekmek ve doðruyu söylemek üzere

eðitiliyordu.  Tarihçi Aeschylus, Persler'le Yunanlýlar arasýndaki savaþý, okla mýzrak arasýndaki

savaþým olarak görür.

çalacak: «Çalacak» ansýzýn gelen yýkýmý anlatýr (Luka 17:28,29).

13:19 2Sodom ve 2Gomorra: (Yeremya 49:18; 50:40)

ülkelerin izzeti: Asur kralý II. Sargon'un döneminde Babil, kendi kralý Merodak-baladan'ýn

egemenliði altýndayken zor durumdaydý.  Yeþaya o dönemi anmýyor; Babil'in en þanlý kralý

II. Nebukadnetsar egemenliði altýndaki yücelikten söz ediyordu  (14:4; 47:5; Yeremya 51:41).

Babil'in yüceliði neydi?

1. Sonradan gücünü ve þanýný yitirdiyse de Babil, Asur güçlü bir devlet olmadan önce, büyük bir

krallýktý.

2. Onun edebiyat, mimarlýk ve diðer sanatlarda gösterdiði üstünlük, Asur'a ve diðer Asya

ülkelerine miras kaldý.

3. Asur egemenleri bile Babil'in ululuðu, önemi ve deðerini kabul etti.

Kildaniler: Kildaniler'in, erken bir tarihte Babil'e yerleþen oymaklardan biri olduðu sanýlýr.  Tekvin

11:28,31'de geçen «Kildaniler'in Ur kenti» deyiminden Kildaniler'in Babil'in güney bölgesinde

yaþadýðý anlaþýlýr.  Özellikle II. Þalmaneser'den kalma Asur çiviyazýlarý, bu görüþü destekler.

«Kildaniler», tüm Babilliler'i kapsayan bir terim olarak ne Babilliler ne de Asurlular arasýnda kabul

edilirdi.  Ancak nasýl olduysa, Yahudiler arasýnda «Kildaniler» sözcüðü, bütün Babil toplumunu

anlatmak için kullanýldý.  Yeþaya'dan baþka, Krallar ve Tarihler kitaplarýnýn yazarlarý, Yeremya,

Hezekiel, Daniel ve Habakkuk «Kildaniler» sözcüðünü bu anlamda kullandý.

13:20 içinde ebediyen oturulmayacak: Bu peygamberlik ancak birçok yüzyýl boyunca aþama aþama

tamamlandý.  Koreþ'in döneminden Büyük Ýskender'in günlerine dek Babil, Pers

Ýmparatorluðu'nun önemli kentleri arasýnda sayýlýrdý.  Büyük Ýskender, Babil'e o denli hayran

kalmýþ ki, onu baþkenti yapmak istemiþ.   Ý.Ö. 288 yýlýnda Dicle Irmaðý kenarýnda Seleukeia kenti

ve Ý.Ö. 301 yýlýnda Antakya, I. Selevkos Nikator tarafýndan kuruldu. Ancak ondan sonra Babil

önemini yitirmeye baþladý.  Buna karþýn, Ý.S. birinci yüzyýlda bile halen oldukça büyük bir nüfusu
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vardý.  Traianus ve Severus'un egemenliklerine dek adý tarihte anýlýrdý, ama ondan sonra çabucak

yýkýldý.  Sasaniler'in egemenliði altýnda sahneden silindi (Mezmur 49:11,12; Yeremya 50:13,39-40;

51:26,37,43).

bedevi orada çadýr kurmayacak: Çölde çadýrda yaþayan göçebe, Babil'de Nimrud'un ruhunun

yaþadýðýna inandýðý ve cinlerden korktuðu için, orada gecelemekten çekinirdi.

çobanlar orada sürülerini yatýrmayacaklar:  Babil'in topraðý güherçileli (potasyum nitratlý) olduðu

için biten bitkiler hayvanlarý otlatmak için uygun deðildir.

13:21-22 ancak çölün yabani hayvanlar ...: Kildaniler'in gururu olan Babil, yabani hayvanlarýn ini olacaktý.

Ulu binalarý, görkemli surlarý, baykuþlarla devekuþlarý için saray ve yabani keçilerle kurtlar için

þatafatlý bir ortam olacaktý.

14:1 Rab Yakub'a acýyacak: Tanrý Ýsrail'e acýdý.  Bunun için Ýsrail'i acýmasýzca ezen, zorlu Kildanileri

yýkýma uðratacaktý.  Musa'nýn eliyle Ýsrail'i Mýsýr'dan kurtarabilmek için, Tanrý'nýn Mýsýrlýlar'ý

cezalandýrmasý gerekti.  Týpký bunun gibi, Ýsrail'in Babil'den çýkmasý için de Babil egemenliði

devrilmeliydi (13:22).  Tanrý oluþturduðu bir tek olayla istediði insanlarý kutsar, uygun gördüðü

insanlarý da cezalandýrýr.  Örneðin, Ýsrailliler'i aydýnlýkta koruyan bulut, Mýsýrlýlar'ý karanlýk içinde

býraktý (Çýkýþ 14:20).

Mesih inanlýsý, ona kötülük yapan zarar görürse, sevinmemelidir (Süleyman’ýn Meselleri 24:17).

Yalnýzca o kiþi Tanrý'nýn ve seçilmiþlerin düþmanýysa, kötülüðünün durdurulmasýna sevinebilir

(Vahiy 18:20).

acýyacak: Adalet her zaman acýmayla birlikte bulunur.

1. Tanrý'nýn acýmasý, adaletin sonuçlarýný çeken günahlýya ümit verir.

2. Kiþi bir an önce deðnekten kurtularak rahata kavuþmak ister.  Ne var ki, Tanrý bütün amaçlarýný

tamamlasýn diye, adalet deðneðiyle eðitilen kiþi kendisinin istediðinden daha sonra rahata

kavuþabilir.  Örneðin,

a. Ýsrail ancak çölde 40 yýl dolaþtýktan sonra vaat edilen bölgeye geçebildi (Sayýlar 14:26-34;

Tesniye 1:34-40).

b. Davut'a kral olacaðý vaat edilmesine karþýn Saul'un onu kovaladýðý yýllardaki sýkýntýlarý

çekmeliydi (1. Samuel 24:1,2,v.s.).

3. Tanrý'nýn acýmasý, vaatlerinin gerçekleþeceðine bir güvencedir.  Yalnýz Tanrý, vaatlerin

gerçekleþeceði zamaný belirler.  O, bütün amaçlarýnýn tamamlanmasýný bekler.

Ýsrail'i yine seçecek: (Mezmur 77:7-20). Bu cümle, Tanrý'nýn kayrasýna bir tanýklýktýr.  Ýsrailliler

Tanrý'nýn iyiliðini hiç hak etmedi ama Tanrý onlarý sevdi.  Atalarýna da vaat etmiþti.  Bunun için O,

Ýsrailliler'i yeniden tüm Uluslar arasýndan toplayacak, kendi topraðýna yerleþtirecektir.

onlarý kendi topraklarý üzerine koyacak: Ýsrailliler Tanrý'ya baþkaldýrdý.  O'nun Sözü'ne baðlý

kalmadýklarý için Kenan bölgesindeki toprak onlardan alýndý.  Eðer Tanrý lütfuyla o topraðý yeniden

armaðan etmezse Ýsrailliler tekrar ayný topraða nasýl sahip olsunlar?

yabancý onlarla birleþecek ve Yakub evine yapýþacaklar:  (60:4,5,10; Haberciler’in Ýþleri

1:[9-]11; 17:4,17).  Ýsrail tarihinde Uluslar'dan birkaç kiþi kendilerini Ýsrail'e baðlamak istemiþti

(56:3; Çýkýþ 12:38; Ester 8:17).  Ama doðal olarak Yahudiler, yabancýlarla bir araya gelmekten

iðrenirdi (11:10'la ilgili nota bakýn; Yuhanna 4:9).  Tanrý'nýn Ýbrahim’e «Yeryüzündeki halklarýn
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hepsi senin aracýlýðýnla kutsanacak» (Tekvin 12:3; 18:18; 22:18; 26:4; Romalýlar 4:16-17;

Galatyalýlar 3:7-9) demesi, Ýsrail'in Tanrý'yla barýþma yolunu tüm dünyaya tanýtmak için seçildiðini

gösterir (Sayýlar 19:10; 35:15; Tesniye 31:12; Romalýlar 3:1,2,3a; 2:17-24).  Ayný zamanda

Yahudiler'in diðer Uluslar'dan Tanrý'ya dönenleri kardeþ olarak kabul etmeye çaðrýldýðýný da

bildirir.  (Bu peygamberlik, bütün doluluðuyla Ýsa Mesih'te tamamlanýr [Galatyalýlar

3:13-14,16,26,29]).  Ama Yahudiler, ister bilgisizlikten, ister söz dinlemezliklerinden Tanrý'nýn

haberini diðer Uluslar'a iletmediler (Matta 21:43).  Kendilerini üstün görerek Yahudi olmayanlarý

hor gördüler (Haberciler'in Ýþleri 11:1-3,9,18 [1-18]).  Yalnýz Tanrý, Yahudiler'in diðer Uluslar'a karþý

besledikleri ön yargýyý kökünden sökebilir, yabancýlara karþý derin bir sevgi, candan bir birlik

oluþturabilir (Efesliler 2:11-19).

14:2 yerleri: Yahuda (Ezra 1)

kavimler onlarý alýp yerlerine getirecekler:  Ezra 1:4,6'da bu peygamberlik gerçekleþti.

Rabbin topraðý: 14:1'deki Ýsrail'in «kendi topraðý», burada «Rabbin topraðý» olarak tanýtýlýr (5.

bölüm, sayfa 40-41, «5:8-23 Vaylar» baþlýðý altýnda «toprak sahibi YAHVE’nin Kendisi» konusuyla

ilgili notu da inceleyin).

kendilerini gadretmiþ olanlara hakim olacaklar:  Babil kralý «gadreden» olarak tanýtýlýr (14:4).

Öfkesini diðer uluslara döken, hem yabancý hem de kendi topluluklarýný ezen, yýkýmdan zevk alan

zorlu bir egemendi (14:5,6,16,17).  Hüküm yetkisi eline geçtiðinde Ýsrail, kendisine yapýldýðý gibi

gadredenden öç almayacak, sadece ona hakim olacaktý.

Tanrý «Öç alma hakký benimdir, karþýlýðý Ben vereceðim» diye buyuruyor.  Ama «Düþmanýn

acýkmýþsa onu doyur, susamýþsa ona içecek ver.  Çünkü bunu yapmakla, onun baþý üstüne kýzgýn

korlar yýðmýþ olursun.  Kötülük seni alt etmesin; kötülüðü iyilikle alt et» (Romalýlar 12:19-21; 1.

Selanikliler 5:15).  Bir kiþi kendisine zarar getirenlere kötülük yaparsa, kendini zarara sokar.

Hiçbir özel kiþinin, kendisine kötülük yapanýn cezasýný vermeye hakký yoktur. O devletin

yetkililerinin görevidir (Romalýlar 13:1,2,4) ya da inanlýlar topluluklarýndaki ihtiyarlarýn

sorumluluðudur (1. Korintliler 6:1-5); ayrýca dünyanýn son yargýsýnda yüce Tanrý'nýn özel hakkýdýr

(Vahiy 20:11-15).

14:3 sana ettirdikleri aðýr hizmet: Ýsrailliler'in Mýsýr'da kaldýðý sürece kýrbaçlandýklarý, zor koþullar

altýnda çalýþtýklarý kaydedilir (Çýkýþ 2:11; 3:9; 5:17-21).  Babil'de geçirdikleri sýkýntýlarýn ayrýntýlarý

tarihsel belgelerde korunmadýysa da, devlette görevlendirilenler dýþýndaki (2. Krallar 20:18; Daniel

1:3) çoðu Ýsrailli'nin ezildiði anlaþýlýr (47:6; Mezmur 137).

Rab sana rahat vereceði gün: (Mezmur 102:17-20)  Tanrý Yahudalýlar'ý tüm iþkencelerden, tüm

sýkýntýlardan, tüm aðýr hizmetlerden özgür kýlacaktý.  Üzüntüyle korkunun tüm nedenlerini ortadan

kaldýracaktý.  Ayrýca onlarý ruhsal saðlýða da kavuþturacaktý.  Bu ise, onlarda Tanrý'yý yüceltmeleri

için istek uyandýracaktý (14:4).

Tanrý'nýn insanlara sunduðu rahatlýk, O'nun varlýðýnda hüküm süren uyumu yansýtýr.  Tanrý'nýn

zihni, istemi, duygularý, yargýlarý, kutsallýktan kaynaklanan bir uyum içindedir.  Dýþsal durumlarýn

deðiþkenliði hangi oranda olursa olsun, Tanrý'nýn özniteliklerine dokunulamaz.  Bir yönden

insanlarýn tüm sýkýntýsýnda O da sýkýlýr (Yeþaya 63:9), diðer yönden de rahatý hiç bozulmaz!

Tanrý'nýn dün, bugün ve yarýn deðiþmezliði, O'nun yýpranmamýþ gücüyle inanlýya her an yardým

edeceði konusunda güvence saðlar.  Yazýldýðý gibi, «Düþkünün derdini hor görmedi ve tiksinmedi.

Yüzünü de ona örtmedi, ama onu imdada çaðýrýnca iþitti» (Mezmur 22:24).
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Tanrý, Mesih baðlýsýna ayný rahatlýðý sunmaktadýr.  Dýþsal durumlar ne olursa olsun, inanlýnýn

özyapýsýyla niteliklerini koruyan bir esenlik içinde bulunmasýný ister.  Amaç, inanlýnýn kendisini

saran bir duvar örerek herkesin sorunlarýndan habersiz kalmasý deðildir.  Tanrý'nýn sunduðu

rahatlýk, katý yüreklilik için yer býrakmaz.  O'nun insanlarýn sýkýntýsýnda sýkýldýðý gibi inanlýnýn da

baþkasýna acýmasýný ister.  Ama þuna dikkat edin: Acýmak, «duygusal yýkým» anlamýna gelmez.

Acýmak, kiþinin sorunu çözünceye dek dayanýklýlýk gösterebilmesi için gereken gerçekleri

bildirmek ve pratik yönden yardým saðlamak demektir.

Her insan rahatýný arar.  Günahlý bir yaratýk olarak rahatýný arar.  Sonsuz yaþama kavuþmuþ bir

günahlý olarak iman yaþamýnda rahat arar.  Rahata nasýl kavuþulur?  Rahata kavuþmak, Tanrý'yla

uyum içinde olmaktan gelir.  Tanrý'nýn kutsal tek biçimini, kendi ölçütü olarak iç varlýðýnda

benimseyen kiþi aradýðý rahatý bulur.  Bu rahat, doðal mantýðýn bir sonucu deðildir.  Ýster günahtan

af bulma konusunda, ister iman yaþamý konusunda, Tanrý'nýn buyurduðu ilkeleri benimseyip

uygulamakla rahata kavuþulur.

14:4 mesel: 14:4'ten 14:23'e dek yazýlan satýrlar, Babil üzerine beþ kýtalý zafer övgüsüdür.  Yedi uzun

satýrdan oluþan kýtalar; sekizinci, on birinci, on beþinci, on dokuzuncu ve yirmi birinci ayetlerin

sonunda biter.  En sonunda 22. ve 23. ayetlerde kýsa, ölçülü ve uyaklý yazýlmýþ bir parçayla sona

erer.

Bu övgü Musa'nýn (Çýkýþ 15:1-21) ve Debora'nýn (Hakimler 5) zafer övgülerine benzer.

Düþmanlarýndan kurtulmalarýnýn, Tanrý'nýn araya girmesiyle olduðu kabul edilir (Çýkýþ 15:2,3;

Hakimler 5:2,3,21).  Asur'un zafer türküsüyle karþýlaþtýrýn (10:13,14).  Günaha eðilimli insan, zafere

kavuþtuðunda baþarýsýnýn kendi yeteneklerine dayandýðýný iddia etme tehlikesindedir.  Mesih

inanlýsý bu tür büyüklenmeden uzak durmalý; Tanrý'ya acýmasý ve lütfu için þükretmelidir.

altýn þehri: Bu söz Kildanice'dir; bu nedenle Babil'in kendine bu adý taktýðý sanýlmaktadýr.  Tek bir

altýn kent vardýr ve o da cennettir (Vahiy 21:18:21).  Ama Babil kralý, kendi tahtýný «Tanrý'nýn

yýldýzlarý üzerine yükseltmeye, cemaat daðýnda oturmaya, kendini Tanrý gibi etmeye» yönelik

tasarýlar yapmaktan çekinmiyordu (14:13,14).

gadreden: Babil kralý servetini iyilik için kullanmýyordu.  Bu nedenle «gadreden», yani «acýmasý

olmayan, baþkalarýna haksýzlýk eden, insafsýz davranan, kýyýcý» olarak tanýtýlýr.  Servetini adaletle

kazanmadý ve adaletli bir biçimde kullanmadý (14:5,16,17).

14:5-6 kötülerin deðneði, hükümdarlarýn asasý ... o asa ki, kavimleri gazapla, daimî vuruþla vurdu:
Deðnekle asa, Babil'in gücünün simgeleridir.  Hükmetmek için ona yetki verildi, ama o yetkiyi

kötülük için kullandý.  Baþka Uluslar'a hakim olan, kendine hakim olamadý.  Öfkesini kavimlere

döküp hýrsýný çýkarýyordu.  Uluslar'a sürekli saldýrýrdý; onlarý ezerek sözünü geçirirdi.  Eline geçen

sürgünleri özgürlüðe kavuþturmak niyetinde deðildi (14:17).  Baþka egemenler ulu imparatorluklar

kurmayý arzulardý.  Babil egemeni ise dünyayý sarsmak, ülkeleri titretmek, yeryüzünü çöle

döndürmek, kentleri yýkmakla ün kazanmýþtý, yýkým ve zorbalýkla övünürdü (14:16,17).  Kendi

ülkesini bile yýkýma uðrattý, halkýný da öldürdü (14:20).

deðnek, asa: (9:4; 10:24)

daimî vuruþ: Savaþlar durmadan birbirini izlerdi.

14:7 terennüm: Babil'in yýkýlýþý esenlikle barýþ oluþturdu, türkülerle kutlandý.  Barýþ zamaný aslýnda uzun

sürmedi.  Persler Babil'in benimsemiþ olduðu fatih rolünü üstlendi; Daryus'la Kambises
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(Kambyses) Babil kadar kargaþa yarattýlar.  Buna karþýn, Koreþ'in Babil'i yendiði zamandan

(Ý.Ö. 538) Kambises'in Mýsýr'a saldýrýsýna dek (Ý.Ö. 527) on bir yýl esenlik içinde geçmiþ sayýlýr.

14:8 Senden ötürü Libnan'ýn erz aðaçlarý ile beraber serviler de seviniyorlar: (Mezmur 96:12-13).

Babilliler'in bina gereksinimleri için ormanlardan aðaç kesmelerine karþýn Persler'le Medler bunu

yapmadý.  Simgesel olarak bu aðaçlar, saldýrý ve yargýdan bir an için rahat bulmuþ ülkeleri anlatýr

(Hezekiel 31:16).

14:9 ölüler diyarý: Bu ayette sahne deðiþerek dünyadan cehenneme döner.

senin geliþin: Babil kralýnýn cehenneme iniþi bildirilir.

karþýlamak için: Kiþilikle bilinç ölümden sonra da sürer. Kiþinin dünyadaki rütbesi ya da konumu

cehennemde de anýmsanýr düþüncesi bu ayetten destek bulur.

ölüler: Ölüler olarak çevrilen Ýbranice sözcük o lan «refaim», aslýnda «zayýf, güçsüz olanlar»

demektir (14:10'da «refaim» sözcüðü yeniden geçer: «Sen de mi bizim gibi zayýfladýn?»; Tesniye

2:11,20; Yeþu 12:4; 13:12).

dünyanýn tüm büyükleri, milletlerin tüm krallarý: Dünyanýn tüm büyükleri, Babil kralýndan önce

cehenneme varmýþ olan dünya egemenleri anlamýna gelir.  [Bununla birlikte, ülkeler üzerinde

bakanlýk görevini gören cinler de anlatýlmak istenir mi (Daniel 10:13)?]

14:10 Hepsi sana ... diyecekler:  Bu krallar þaþkýnlýk içinde, Babil kralýnýn yerin dibine geçiþine tanýk

olur.  Daha yaþamdayken onun gücüne ve egemenliðine hayran kalmýþlardýr.  Böyle bir sona

varacaðý akýllarýnýn ucundan bile geçmemiþtir.  Krallar, Babil kralýnýn düþüþü karþýsýnda

donakaldýlar (Hezekiel 28:17).

Burada öðretilen önemli gerçeklere dikkat edin!  Ýnsan öldüðünde ruhu belirli bir yere gönderilir.

Bu yerde kiþinin ruhu bedeninin dýþýnda yaþamaya devam eder.  Ölenlerin ruhlarý, birbirlerini

tanýyabilir, birbiriyle konuþabilir.  Ölülerin Babil kralýna söyledikleri sözler -- «Ýndirildin»,

«zayýfladýn» ve «üzerini kurtlar örtüyor» -- mutlu bir sahneyi açýklamaz.

14:11 santurlarýnýn velvelesi: Babilliler'in çok çeþitli çalgýlarý vardý (Daniel 3:5,7,10).  Santur «kanuna

benzeyen, tokmaklarla çalýnan bir tür telli çalgý»dýr (Türkçe Sözlük, s. 1257).

senin altýna kurtlar serildi, senin üzerini kurtlar örtüyor: Yýkýma uðramýþ Babil kralý, eskisi gibi

satenle, kadifeyle örtülmüþ divan üzerine uzanmaz.  Bunun yerine, kurtlar yattýðý yeri süsleyecekti.

Ýpekli örtüler yerine, bedenini solucanlar saracaktý.  Mezarý düþünen, bedenin çürüyeceðini

anmaktan kaçýnamaz.  Ama Mesih inanlýsý için çürüme, çürümezliðe yer vermek zorundadýr

(1. Korintliler 15:42-50).

14:12-17 Bu ayetlerde iki kiþiden söz edilir: Ýlkin bu bölümde söz konusu olan Babil kralý ve ikincisi Babil

kralýnýn tutumunda ve eylemlerinde simgelediði þeytan.  Þimdi þeytana iliþkin yorumlara yer

verilecektir.

14:12 parlak: Yaratýldýðý günden kendisinde günah bulununcaya dek þeytanýn görkemini lekeleyen hiçbir

kusuru yoktu.  Bunun için Tanrý'nýn kutsallýðýný yansýtarak (Çýkýþ 34:30)] parlýyordu (Hezekiel

28:12,13,15).
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yýldýz: Yýldýzlar, meleklere verilen bir addýr (Eyup 37:7).

seherin oðlu: Bu ad, aslýnda Ýsa Mesih'e özgüdür (Vahiy 22:16).  Ama þeytan bu adý kendisi için

benimsedi.

milletleri devirdin, nasýl yere yýkýldýn: Yeþaya'nýn çok beðendiði benzetme -- aðacýn devrilmesi

-- belirtilir (2:12,13; 10:33,34).

14:13 þimalin sonlarýnda: Eski çaðlarda «kuzey»in, ilahlarýn yaþadýðý bölge olduðu sanýlýrdý.  Þeytan

kuzeyin sonlarýnda oturacaðýný ileri sürdüðünde Tanrý'ya yetki býrakmayacaðýný iddia ediyordu.

Ne ilginç ki Tanrý, þeytaný cennetten kovmasýna karþýn, baþkanlýklar, yetkiler, karanlýðýn evrensel

çapta iþ gören egemen güçlerine, göksel yerlerdeki ruhsal kötülük kuvvetlerinin baþýnda olup kötü

amaçlarýný sürdürmeleri için bir zaman tanýdý (Efesliler 2:2; 6:12).  Elinde olsaydý, þeytan Tanrý'ya

bu kadar hak tanýmazdý!

cemaat daðýnda oturacaðým: Tanrý'nýn, halkýyla ve O'nu arayanlarla toplandýðý yeri (2:3) þeytan

kendi eline geçirmek niyetindeydi.  Son günlerde þeytanýn temsilcisi olan Yasa tanýmaz adam,

tapýnaða oturup kendisinin Tanrý olduðunu ileri sürecektir (2. Selanikliler 2:4).

Þeytan, günah iþlemeden önce Tanrý'nýn kutsal daðýnda görevliydi.  Bilgelikle dolu, güzellikte

eksiksiz bir melekti.  Tanrý tarafýndan mesholunmuþ, gölge salan kerubiydi (Hezekiel 28:12,14,16).

14:14 bulutlarýn yüksek yerleri üzerine çýkacaðým:  Ýbranice metinde «bulutlar» deðil, «bulut» yazýlýdýr.

Tanrý'nýn huzurunu cisimlendiren bulut-ateþ direði (4:5; Çýkýþ 13:21,22) anlatýlmak istenmiþ olabilir.

Çünkü þeytan, «kendimi Yüce Tanrý gibi edeceðim» demekle asýl amacýný belirtmiþti.

14:15 fakat ölüler diyarýna, çukurun en derinine indirileceksin: Ýsa Mesih, «Þeytanýn þimþek gibi

gökten düþtüðünü gördüm» diyerek tanýklýk etti (Luka 10:18).  Þeytan yere atýldý (Hezekiel 28:17).

Ýsa Mesih'in 1000 yýllýk hükümranlýðýnda dipsiz derinliklerde baðlanacaktýr (Vahiy 20:1-3).  Kýsa

bir süre býrakýldýktan sonra dünyanýn sonundan sonsuzluða dek ateþ ve kükürt gölüne atýlacaktýr

(Matta 25:41; Vahiy 20:10).

Þeytanýn «yapacaðým» dediði beþ iddiasý:

1. Göklere çýkacaðým.

Atýldýðý yerden (Hezekiel 28:17) yeniden yükselmek için bir yol bulmaya kararlýydý.

2. Tahtýmý, Tanrý'nýn yýldýzlarý üzerine yükselteceðim.

Tanrý'nýn meleklerinin baþýna geçmek, onlarý kendine baðlý kýlmak niyetindeydi.

3. Cemaat daðýnda oturacaðým.
Yaratýldýðý ortamdan sürülerek «yurt dýþý»na çýkarýldý.  Ancak «turist vizesi»yle cennete girip

çýkabilir (Eyup 1:7-12). Bu da ancak baðlanacaðý güne dek (Vahiy 20:1-3,10) olabilir.  Ama o,

kendisi için saptanan yargýyý aþýp yeniden cennetin yerlisi olmayý amaçlar.

4. Bulutun yüksek yerleri üzerine çýkacaðým.

5. Kendimi Yüce Tanrý gibi edeceðim.

Þeytan, Tanrý gibi olmak istediðini belirtmekle yalnýzca Tanrý'nýn birkaç niteliðine aç gözlerle

baktýðýný gösteriyordu.  Zaten bu istek yüreðinde doðar doðmaz, Tanrý'ya benzeme olanaðýný

yitirdi.  Çünkü Tanrý'nýn kutsallýðýna artýk uyum saðlayamazdý.  Gözü, hor gördüðü kutsallýkta

deðildi.  Tanrý'nýn yetkisi, gücü, þan ve þöhreti gibi nitelikleri þeytanýn gözüne çarpýyordu.  Onda

kutsal olmayan her þeye karþý aþýrý bir özlem doðuyor, varlýðýnda ancak iðrençlikle

doldurulabilecek bir boþluk oluþuyordu.  Þeytanda bulunan kötülük buydu (Hezekiel 28:15).
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Þeytan'ýn bu beþ iddiasýnýn her biri ayný kapýya çýkmaz mý?  Evet, ama ilk dördünün anlamý biraz

kapalýysa da, beþincisi apaçýktýr: Tanrý'yý tahtýndan devirecekti!  Tanrý yüceltilsin!  Böyle bir hainlik

olamaz.  Þeytan kendisinde kötülük bulunur bulunmaz cennetten atýldý (14:12,15; Hezekiel

28:15,16; Vahiy 12:7-9). 

14:17 Esirleri evlerine salývermeyen:  Nebukadnetsar, Kral Yehoyakin'i 36 yýl hapisanede tuttu

(2. Krallar 25:27).  Ama bu ayet herhalde bir kiþiyi göstermek yerine tüm Ýsrail halkýný

anlatmaktadýr.  Babil kralý, Yahudileri asla evlerine göndermezdi, ama onu yenen Koreþ'in ilk

eylemlerinden biri, onlarý evlerine salmaktý.  Üstelik, Nebukadnetsar'ýn Yerusalem'de soyduðu

tapýnaðýn kaplarýný, sürgünden dönenlerle birlikte geri gönderdi (Ezra 1:7,11).

14:19 sen:  «Sen» vurgulanýr.  Eðer bir insan anlatýlmak istenirse bu kiþi büyük olasýlýkla Belþatsar'dýr

(Daniel 5:30).

kabrinden dýþarý: Ýmaný yüzünden bazýlarý gömülmeyecektir; örneðin, Büyük Sýkýntý'da ölen iki

tanýk (Vahiy 11:9).  Tanrý için çekilen her yüz karasý gibi bu da kývanç sayýlýr (Matta 5:12).  Ama

bu kralýn gömülmemesi, hak ettiði utançtýr.

14:20 gömülerek onlarla birleþmeyeceksin:  Babil kralý, baþarýlý olabilseydi, tüm dünyayý kendi

egemenliði altýnda toplardý ama gömülmek için cesedini örtecek kadar toprak yoktu!

kendi memleketini harap ettin: Tanrý'nýn öfkesini uyandýrmakla Babil kralý, kendi ülkesi üzerine

Tanrý yargýsýný getirdi.

14:21 Atalarýnýn fesadýndan ötürü onun oðullarýný boðazlayacak yer hazýrlayýn da ayaða
kalkmasýnlar:  Týpký Nebukadnetsar'ýn Tsedekiya'nýn oðullarýný gözü önünde öldürdüðü gibi

(Yeremya 52:10), Babil kralýnýn soyuna da aynýsý yapýlacaktý.  Bu soyun iðrençliði ölçüyü aþmýþtý.

Tanrý'ya baþkaldýran baþka Uluslar gibi Babil'i dünyadan silme günü gelmiþti (Tekvin 15:16, Çýkýþ

20:5; 23:23).  Tanrý, «Adý, kalýntýsýný, oðlu ve torunu Babil'den kesip atacaðým» dedi.  Kiþisel deðil,

soysal bir yargý olacaktý.  Kendini ailesinin kötülüðünden çekip kurtarmayan, onunla birlikte ayný

yargýyý görme tehlikesindedir (52:11; Hezekiel 18:31, 33:11).

Kuþaktan kuþaða geçen lanet, atalarýn günahý için suçluluk deðildir, günahýn bir ailede, bir soyda

oluþturduðu zayýflýk ve sýkýntýdýr.  Yaþamý Tanrý'nýn yönetimi altýnda olmayan bir kiþi, en çok

sevdiklerini yaralar.  Yaþam düzeniyle yarattýðý ortam, baþýnda bulunduðu kiþiler üzerine güçlü

bir etki býrakýr.  Büyük olasýlýkla, onlar babalarýnýn yaþamýný örnek olarak alýr, kötü alýþkanlýklarýný

benimser, oluþturduðu aile düzenini sürdürür.

ayaða kalkmasýnlar:  Babilliler, Tanrý yargýsýndan kendilerini toparlayamayacak, yeniden güçlü

bir egemenlik kuramayacaktý.  Babilliler, kentlerin bina edicileri olarak tanýnmýþtý (Tekvin 10:10;

Daniel 4:30). Ama þimdi Babil, Kalne, Ur, Akkad, Opis, Borsippa, Uruk gibi büyük kentleri bina

etmeleri bütünüyle engellenecekti. 

14:22 ad:  Tüm erkekler öldürülürse, Babilliler'in adý silinir (Rut 4:5).

14:22-23 Babil üzerindeki yengi YAHVE'nin gücüyle oldu.  Buna kesinlikle kuþku býrakmamak amacýyla,

burada bulunan manzum parça (14:4'le ilgili nota bakýn) yazýlmýþtýr.  Rab olarak çevrilen YAHVE

adý, 14:22'de iki kez geçer ve 14:23'te þiiri görkemle sona erdirir.
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14:23 helak süpürgesiyle sileceðim: (Sayýlar 32:23; Mezmur 37:35,36; Süleyman'ýn Meselleri 11:21;

Yeremya 51:62; Daniel 5:25-27,30-31)

14:24-32 Bu peygamberliðin bildirildiði zaman Babil güçlü bir devlet deðildi.  Yahuda, Babil'den henüz

korkmuyordu (Yeþaya 39).  O zamanki düþmanlarý, Asur'la Filistin'di.  Peygamberliði dinleyen biri,

«Babil'miþ!  Bu peygamberliðin gerçek olduðunu nasýl bilebilirim?» diyebilirdi. Tanrý,

peygamberliðin gerçek olduðunu þöyle gösterecekti: Yahuda o zamanki düþmanlarýný, Asur'u da,

Filistin'i de yenecekti (14:25,30).

14:24 Ordularýn Rabbi and edip dedi: Yahuda’nýn Asur'un boyunduruðundan özgür kýlýnacaðý önceden

bildirilmiþti (10:16-19,25-27,33,33).  Ama halen halkýn yüreðine dehþet salan korkuyu gidermek

için Tanrý bu kez ant ederek bu peygamberliði yineledi (Ýbraniler 6:17,18).  Tanrý'nýn vaatlerini ant

ederek açýklamasý çok azdýr.  Bunu yaratýklarýnýn zayýflýðýna anlayýþ göstermek için yaptý.  Yalnýzca

sözüne inanmayan inatçýlar, belki Tanrý'nýn andýnýn ciddiliðini ve deðiþmezliðini kavrar diye böyle

davrandý.  Tanrý'nýn ant etmesi, sözünü daha saðlam kýlmaz.  Sözü zaten güvenilirdir.  Ama

ademoðlu baþkalarýnýn sözüne kuþkuyla bakmaya o denli çok alýþmýþ ki, Kendisinde deðiþkenlik

ya da döneklik gölgesi Olmayan'ýn sözünden bile kuþkulanmaya eðilimlidir.

Kutsal Yazý'da Tanrý'nýn ant içmesine iliþkin bazý örnekler:

1. Tanrý tufandan sonra Nuh'a, dünyayý suyla bir daha yok etmeyeceðine ant etti (Tekvin 9:11).

2. Tanrý Ýbrahim'i çaðýrdýðýnda, onun soyuna Kenan bölgesini miras olarak vereceðine ant etti

(Tekvin 15:7; 24:7).

3. Tanrý Ýbrahim'e, onun soyunda tüm Uluslar'ýn kutsanacaðýna ant etti (Tekvin 18:18; 22:18; 26:4;

Galatyalýlar 3:8).

4. Tanrý Davut'a, onun soyunun sonsuzluða dek duracaðýna, tahtýný tüm kuþaklar için kuracaðýna

ant etti (Mezmur 89:3,4).

5. Tanrý Ýsa Mesih'e, «Melkisedek düzeni üzere Sen sonsuzluða dek kâhinsin» diyerek ant etti

(Mezmur 110:4).

6. Asurlular'ýn yenileceðine ant etti (14:24).

nasýl düþündümse, nasýl tasarladýmsa: Bu cümle, onuncu bölümdeki peygamberliði göstermiþ

olabilir.

Nasýl düþündümse öyle olacak: Tanrý'nýn tasarýsý önceden bilmediði engellerle karþý karþýya

gelmez, birden bire çýkan olaylarla önlenmez.  Önceden her ayrýntýyý bilir, hesaplar.  Tanrý,

tasarýlarýný adým adým gerçekleþtirerek tüm bilgeliði ve gücüyle yönlendirir.  Tasarýsýnýn boþa

çýkmasý için en küçük bir olasýlýk bile yoktur (46:10,11; 1. Samuel 15:29; Malaki 3:6).

Tanrý Sözü'nün gerçekleþmesini ne engeleyebilir?

1. Doðal güçler mi?  Hayýr!  Kýzýl Deniz ve Ürdün Irmaðý, doðal güçlerin Tanrý'yý

engelleyemeyeceðine tanýklýktýr (Çýkýþ 14:21,22).

2. Ýnsansal direnmeler mi? Hayýr!  Örneðin; Ýsrail halkýnýn çölde mýrýldanmasý onun en sonunda

Kenan bölgesine girmesini engellemedi.  Yunus'un direnmesi Nineve'nin Tanrý Sözü'nü

duymasýný önlemedi.

3. Egemenler ve egemenlikler mi?  Hayýr!  Nebukadnetsar (Daniel 4:28-37), Asur, Babil gibi

sayýsýz baþka Uluslar'ýn egemenlerinin Tanrý'yý engellemeyeceðine tanýklýktýr.
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4. Þeytan mý?  Dünyanýn tarihi boyunca þeytanýn amacý Tanrý Sözü'nün gerçekleþmesini

engellemekti(r).  Dünyanýn sonunda son bir giriþimde bulunacak ama baþarýlý olamayacak

(Vahiy 20:7-10).

olacak: Burada «olacak» diye çevrilen sözcük, Ýbranice'de «olmuþtur» anlamýndadýr (14:27'yle

ilgili nota bakýn).

14:25 Asurlu'yu kýracaðým: Kimi yorumcular bu peygamberliðin, Sanherib'in ordularýnýn yenilgisini

anlatmak istediðini ileri sürer (2. Tarihler 32:[1-]20-22).  Ama babasý Sargon'un kuvvetlerinin

yenilgisi de olabilir (10:28-32'yle nota bakýn).  Ayný peygamberlikten 10:27'de de söz edilir.

boyunduruk: Ýlkin Tiglat-pileser, Asur boyunduruðunu Ýsrail'e zorla yükledi (2. Krallar 16:7-10).

Sargon da, çiviyazýlarýnda Ýsrail'i boyunduruðu altýna girmeye zorladýðýný yazar.  Hizkiya'nýn bu

boyunduruktan kurtulmak için çabalarý (2. Krallar 18:7), Sanherib'i Yahuda'ya saldýrmasý için

kýþkýrttý (2. Krallar 18:13-16).

14:26 tüm dünya: Daha sonra Roma'nýn «tüm dünya» olarak sayýldýðý gibi Yeþaya'nýn günlerinde Asur

«tüm dünya» olarak sayýlýrdý.

tüm milletler: Bu peygamberlik, yalnýz Asur'a karþý deðil, Tanrý'nýn seçtiklerine dokunan tüm

Uluslar'ý hedef aldý (Çýkýþ 23:22; Sayýlar 24:9; Zekarya 12:3,6).

uzanmýþ olan el: Tanrý'nýn eli herkesin üzerine uzanmýþ bulunur, ister kutsamak için olsun, ister

yargýlamak!  Makrodünyadaki olaylarla yargýlar, mikrodünyanýnkini yansýtýr.  Yani her insan

yaþamdaki deneyimlerine kendi iç dünyasýnda tepki gösterir.  Kutsallýk düzenine uymayan bir

tepki için yargý uygulanýr.  Uluslarýn Tanrý'ya karþý iþlediði günahlarý saptayabilen kiþi, ayný

günahlarý kendi yaþamýnda aramak zorundadýr.  Uluslar'a verilen yargýya benzer bir cezadan

kurtulmak için günahýný itiraf etmelidir (1. Yuhanna 1:9).

14:27 O'nun eli uzanmýþtýr: Tanrý'nýn belirlediði tasarýnýn boþa çýkmasýna en küçük bir olanak bile

yoktur.  Bunun için Kutsal Söz'ü kaydedenler, kimi zaman gelecekte gerçekleþecek bir olaydan

söz edildiðinde geçmiþ zaman kipini kullanýr.  Bunu yapmakla bildirinin güvenilirliðini vurgular (9:6;

Vahiy 13:8 «dünya kurulalýdan beri boðazlanmýþ Kuzu»).

14:28 Kral Ahaz'ýn öldüðü yýl: Ahaz Tanrý gözünde kötü bir kraldý.  Ülkede Tanrý'nýn kutsallýðýna uyum

saðlayacaðý yerde yalancý tanrýlara tapýnýlmasýný desteklerdi (2. Tarihler 28:4,25).  Tanrý,

Kendisine karþý böyle aþýrý bir söz dinlemezliðe göz yumamazdý.

Ahaz'ýn yerine (Ý.Ö. 726) oðlu Hizkiya kral oldu.  O hemen atalarýnýn iðrençliðini kaldýrmaya

koyuldu (2. Tarihler 29:1-10).  «Kýzgýn öfkesi bizden dönsün diye þimdi Ýsrail'in Tanrýsý Rab ile ant

kesmeyi yüreðime koydum» diyerek izleyeceði yönü bildirdi.  Bunun için Tanrý ona, düþmanlarýnýn

yükünü kaldýracaðýna söz verebildi (14:25).  Mesih inanlýsý yaþamýný yoklasýn!  Tanrý'nýn

kutsamasýný engelleyen herhangi bir günah var mý?

14:29 baþtan baþa, ey Filistin:  1Filistin, birkaç prensin yönetiminde olan bir ülkeydi (1. Samuel 6:18).

Seni vuran deðnek kýrýldý diye sevinme: «Seni vuran» kimdir?  Burada Kral Ahaz kastedilmez.

Filistinler'in etinde diken olan Ahaz'ýn babasý Kral Uzziya'ydý (2. Tarihler 26:6).  Ölümüne de

elbette seviniyorlardý.  Oðlu Ahaz'ýn egemenliðinde Filistinler Yahuda'dan öç alarak birçok kenti

ele geçirdi (2. Tarihler 28:18).  Ondan sonra Asur egemeni Tiglat-pileser, Filistin kentleri Gaza ve
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Aþkelon'u ele geçirdi.  Tiglat-pileser Ahaz'dan kýsa bir süre önce öldü.  Bu parçada dile getirilen

yükün (14:28) Tiglat-pileser'in ölümüyle ilgili olduðu sanýlýr.

sevinme:  Bir insan baþkasýnýn ölümüne çok ümit baðlayabilir.  Stalin öldüðünde yazar beþ

yaþýndaydý.  Toyluðunda «Þimdi Sovyetler Birliði komünizmden kurtulacak» diye seviniyordu.  Bir

adamýn ölümüne fazlasýyla ümit baðlamýþtý.  Bu tutum acaba çocuklara okunan öykülerle

desteklenmiyor mu?  Birçok öyküde, birinin sevincini bozan kiþi, korkunç bir olayda ölür, geri

kalanlar sonsuzluða dek mutlu yaþar!  Öykülerin etkisi altýnda kalan bir çocuk, arzularýný

engelleyenin ölümünü içten isteyebilir.  Büyüdüðü zaman bile düþüncelerinde -- böyle

düþündüðünü kimseye söylemez! -- beðenmediði kiþinin ölümünü kolay bir çözüm olarak görebilir.

Bu düþünceyi ister bilinçli ister bilinçsiz olarak benimsesin, her durumda ruhsal tehlikededir.

Mesih Ýsa'nýn uyardýðý gibi, «Atalara ‹öldürmeyeceksin› dendiðini duydunuz.  Her kim öldürürse

yargýlanmayý hak edecektir.  Ama ben size derim ki, kardeþine öfkelenen herkes yargýlanmayý hak

edecektir» (Matta 5:21,22).  Doðruluðun gerektirdiði tutum, düþman için dua etmek, o zarar

görürse sevinmemektir (Süleyman'ýn Meselleri 24:17; 25:21,22; Matta 5:44).

yýlanýn kökünden engerek çýkacak: Yeþaya, Tiglat-pileser öldüyse de ondan sonraki

egemenlerin onun kadar acýmasýz ve güçlü olacaðý konusunda uyardý.  Filistinler'e saldýrmadýðý

için Þalmaneser burada anlatýlmak istenmiyordur.  Büyük olasýlýkla Aþdod'u ele geçiren, Gaza'nýn

kralý Khanun'u tutsak götüren ve genellikle Filistin'i boyunduruðu altýna girmeye zorlayan Sargon

söz konusudur.

onun semeresi: Sanherib bu «ürün» olabilir.  O, Ekron'la Aþkelon'un üstesinden geldi.  Gaza'yla

Aþdod ona haraç ödemek zorundaydý.

14:30 fakirlerin ilk doðanlarý: «Fakirlerin ilk doðanlarý», «yoksullarýn en yoksullarý» için Ýbranice bir

deyimdir.

kendilerine otlak bulacaklar: Filistinler'in Asurlular'a boyun eðmek zorunda olduklarý ve kýtlýktan

öldükleri günlerde Yahuda'nýn yoksullarý hem yiyecek bulacak, hem de güvenlik içinde olacaktýr.

kök: «Kök» radikal bir temizlemeyi, dipten yok etmeyi gösterir.

kýtlýk, kýlýç: Tanrý kýtlýkla, insanlar kýlýçla öldürür (2. Samuel 24:13,14).  Kýtlýktan kurtulan Filistinler

Asurlular'ýn kýlýcýyla öldürülecekti.

14:31 duman: «Duman» Asurlu ordularý anlatýr.

14:32 Milletin ulaklarýna ne cevap verecek: Tanrý düþkün durumdaki halký için mucizeler yapacaktý.

Komþu ülkeler de bunu duyacaktý (Mezmur 126:2).  Kimileri daha yakýndan ayrýntýlarý öðrenmek

isteyecek, elçilerini Yahuda'ya gönderecekti.  Tanrý'nýn iþlerine tanýk olanlar elçilere, Kutsal

Yazý'dan olup bitenleri anlatmalýydý.  Çünkü Tanrý, düþüncelerini bildirdiði gibi tamamlar (14:24,27).

Mesih inanlýsý da, Tanrý'nýn onun yaþamýnda nasýl iþlediði konusunda Kutsal Yazý'dan aydýnlatýcý

yanýt verebilmeli (1. Petrus 3:15).  Böbürlenmemeli, Tanrý'yý yüceltmeli (1. Korintliler 4:7).

Rab Sion'un temelini kurmuþtur: «O ulusun ulaklarýna ne yanýt verilecek?»  Uluslar'a verilecek

yanýt, Hizkiya'nýn bilgili askersel taktiklerine deðinmeyecekti.  Tanrý, Sion'u (Ýsrail'i) kurdu,

sýkýdüzenle pekiþtirdi ve korudu.  Ýsrail'in askersel yengileri (ya da yenilgileri) Tanrý'nýn bu amacýna

hizmet ediyordu.
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kendi kavminin düþkünleri O'na sýðýnacaklar: On dördüncü bölüm sevindirici haberle baþladý:

«Rab Yakup'a acýyacak, Ýsrail'i yine seçecek, ve onlarý kendi topraklarý üzerine koyacak ....»

Baþladýðý gibi, Tanrý'nýn Ýsrail'i desteklediðini bildirerek sona erer: «Rab Sion'un temelini

kurmuþtur.»  Bu sevindirici haber Tanrý sevgisiyle ilgilidir, O'ndan kaynaklanýr, O'na dayanýr.

Yalnýz þimdiye dek görülmemiþ bir etken daha vardýr.  Ýsrail en sonunda edilginliðini, aldýrýþ

etmezliðini býrakýr, Tanrý'ya etkin bir istemle sýðýnýr (Mezmur 125:1; Tsefanya 3:11,12; Matta 5:3-5).

Mesih inanlýsý da edilginlikten sýyrýlmalý, etkinlikle Tanrý'ya güvenmeli, var gücüþyle hizmet

etmelidir (1. Korintliler 15:58).


