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Yeþaya, on yedinci bölüm
I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)
II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)
A. Babil'in yükü: Rabbin Günü'nde tamamlanacak bir peygamberlik (13:1-14-22).
B. Moab'ýn yükü: Bir gecede biten yýkým (15:1-16:14)
C. Þam'ýn yükü (17:1-14)
1. Þam, Ýsrail'le birlikte sürüler için otlak olacaktý (17:1-5).
2. Ne var ki Þam'dan artakalan olacaktý, çünkü (17:6-8)
a. Yaradan'a döneceklerdi (17:7)
b. Yalancý tanrýlarýný býrakacaklardý (17:8)
3. Asur Ýsrail'i sonradan yýkýma uðratacaktý, çünkü (17:9-11)
a. Ýsrail Tanrý'yý býraktý (17:10).
b. Vaadedilen sýkýdüzenden kendi gücüyle kaçabileceðini
düþündü (17:10-11).
4. Düþman, Tanrý'nýn tasarýsýný yerine getirdikten sonra
yargýlanacaktý (17:12-14).

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Yeþaya, 17. Bölüm, sayfa 1

˜˜˜ 151 ˜˜˜
17:1 Þam'ýn yükü: Yeþaya Moab'dan daha kuzeye doðru bakýnca Ammon'un üzerinden geçti, Þam'ýn
önünde dikildi. Þam bundan önce uyarýlmýþtý (7:1-9). Büyük olasýlýkla bu zamana dek bir ölçüde
ceza görmüþtü. Suriye Yahuda'ya karþý Ýsrail'le antlaþma yapmýþtý (7:1,2). Bu nedenle Þam için
bildirilen yargý Ýsrail'i de etkileyecekti. Suriye ve Ýsrail'le (Efraim'le) baðlantýda bulunan üçüncü
bir güç daha belirlenir: Aroer. Bildirilen ceza Aroer üzerine de düþecekti. Bu peygamberlik Ý.Ö.
722 ya da 721 yýlýnda, Sargon'un egemenliðinin baþlangýcýnda, bildirilmiþ olabilir.
Tarih açýsýndan þunu söylemek gerekir: Birbirlerinden uzak olan iki ülke, ortalarýndaki bölgeyi ele
geçirmek amacýyla rekabete giriþtiler. Mýsýr da, Asur da evrensel egemenlik kurmayý hedefledi.
Süleyman'dan sonra Davut'un krallýðý bölünmeseydi ve Ýsrail'le Yahuda birbirlerinin zararýna olan
politikalarý izlemeselerdi, birlikte belki Mýsýr'a ve Asur'a karþý durabilirlerdi. Ne var ki bölünmüþ
olduklarý için Yahuda Mýsýr'dan, Ýsrail de Suriye'den yardým istedi. Ýsrail Yerusalem'le ve
dolayýsýyla YAHVE'yle iliþkisini kesti. Ýsrail'in Suriye'yle yakýn iliþkisi, Tanrý'ya dönmesi için onu
hiç yüreklendirmiyordu. Tam tersine (2. Korintliler 6:14-7:1)! Mesih inanlýsý bundan ders alabilir.
Tanrý'ya baðlýlýðýný sýnayan, yüreðinin özniteliklerini gösteren durumlarla ve iliþkilerle
karþýlaþacaktýr. Ýnanlý, onlara yanaþacaðý yerde onlardan uzaklaþmalýdýr. Suriye, inanlý için uyarý
iþareti olsun!
Suriye Ýsrail'i neyle deniyordu:
1. Zenginliðinin çekiciliðiyle
Þam eski kentler arasýnda en zenginlerinden biriydi. Ticaret merkeziydi.
2. Yalancý tanrýlara tapýnmanýn çekiciliðiyle
3. Güvenlik vaadiyle
Þam'ýn zenginliði kendisinden güçlü düþmanlarýna çekici geliyordu. Ayný zamanda coðrafyasý
onun korunmasýný zor kýlýyordu. Kendini koruyamayan, Ýsrail'i nasýl koruyabilirdi?
Þam þehirlikten çýkarýldý ve bir yýðýn virane oldu: Günahýn kentler üzerine getirdiði sonuçlara
bakýn! Vitringa'ya göre baþka hiçbir kent Þam kadar yerle bir edilmedi, ama yýkýntýlar arasýndan
yeniden toparlanýp kalkýnmak için olaðanüstü bir gücü vardý (17:3). Burada sözü edilen yýkýmýn,
Sargon'un eliyle olduðu sanýlýr.
Kutsal Yazý Þam'ýn tarihini þöyle sýralar:
1. Ýbrahim'in uþaðý, Eliezer, Þamlý'ydý (Tekvin 15:2).
2. Davut Tsoba Kralý Hadadezer'le savaþtýðýnda Þamlý Suriyeliler, Hadadezer'e yardým etmeye
çýktý. Þamlýlar yenilince Davut'a haraç ödemek zorunda kaldý. Davut Ýsrailli askerleri Þam'a
yerleþtirdi (2. Samuel 8:5,6; 1. Tarihler 18:5-8).
3. Süleyman'ýn döneminden baþlayarak Þam'la Ýsrail arasýnda düþmanlýk sürdü (1. Krallar
11:23-25; 15:18-19).
4. Kral Ahab'ýn günlerinde Ben-hadad ve onunla birlikte 32 kral, Samiriye'ye karþý yürüdü
(1. Krallar 20:1). Ama Ben-hadad baþarýlý olmadý (1. Krallar 20:13[-34]).
5. Üç yýl sonra Ahab, Ramot-gilead'ý Suriyeliler'den geri almaya çalýþtýðýnda öldürüldü (1. Krallar
22:1-4,15-37).
6. Bu baþarý, Suriyeliler'i Ýsrail'e yeniden saldýrmalarý için yüreklendirdi (2. Krallar 6:8; 7:6,7).
7. Ýlya Hazael'i Suriye kralý olarak meshetti (1. Krallar 19:15).
8. Suriyeli komutan Naaman, Ýsrailli bir kýzý esir almýþtý. Komutan cüzamlý olunca, kýzdan Eliþa
peygamberin Tanrý gücüyle onu iyileþtirebileceðini öðrendi (2. Krallar 5:1-19).
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9.
10.
11.
12.
13.

Eliþa, Hazael'in Suriye üzerinde kral olacaðýný, Ýsrail'e karþý kötülük yapacaðýný anladý.
Hazael bunu duyduktan sonra gidip hasta yatan Ben-hadad'ý öldürdü (2. Krallar 8:11-15).
Hazael, Ýsrail'e karþý birçok savaþ açtý (2. Krallar 9:14; 10:32; 12:17-18; 13:22).
Hazael'in ölümünden sonra (2. Krallar 13:24) Asur tehlikesi arttý. Þam kralý Retsin, Ýsrail kralý
Pekah'la antlaþma yaptý, Yerusalem'e karþý yürüdü (7:1-6; 2. Krallar 16:5-6).
Yahuda kralý Ahaz, Asur egemeni Tiglat-pileser'den yardým isteyince Retsin öldürüldü, Þam
Asurlular'ýn eline geçti ve halký esir olarak Asur'a sürüldü (7:8; 2. Krallar 16:9; Amos 1:3-5).
Ýsa Mesih'in müjdesi Suriyeliler'e bildirildi (Matta 15:21; Haberciler 'in Ýþleri 15:23; 18:18;
Galatyalýlar 1:21). Pavlus, Þam'daki Mesih inanlýlarýna baský yapmaya giderken Ýsa Mesih'le
karþýlaþtý, O'na iman etti ve vaftiz oldu (Haberciler'in Ýþleri 9; 22:5-16).

Not: «Ben-hadad», bir insanýn adý deðil, bir unvandýr. Mýsýr egemenlerinin «firavun» olarak
bilindiði gibi Suriyeli krallar da «Ben-hadad» olarak tanýnýrdý. «Ben-hadad», fýrtýna ve yýldýrým
tanrýsý «Hadad'ýn oðlu» anlamýna gelir. Suriyeliler, krallarýnýn Hadad'ýn soyundan geldiðine
inanýrdý. Kutsal Yazý'da üç Ben-hadad vardýr.
I. Ben-hadad, Yahuda kralý Asa'yla çaðdaþtý (1. Krallar 15:18). Þam krallýðýný kuran Rezon'un
kendisi olmasý olanaklýdýr (1. Krallar 11:23-25). Ýsrail kralý Baaþa'yla antlaþmasýný bozdu, Yahuda
kralý Asa'yla birleþti (1. Krallar 15:16 v.s.).
II. Ben-hadad, büyük olasýlýkla I. Ben-hadad'ýn oðluydu. Ýsrail kralý Ahab'la çaðdaþtý (1. Krallar 20).
III. Ben-hadad, Hazael'in oðluydu (2. Krallar 13:24). Ýsrail kralý Yehoahaz ve Yahuda kralý
Amatsya'yla çaðdaþtý (2. Krallar 13:7,25; 14:1).
17:2 Aroer: «Yerler» baþlýklý notlarda iki ayrý Aroer'den söz edilir. The Pulpit Commentary, Yeþaya'nýn
sözünü ettiði Aroer'in ne Ammon oðullarýna ait olan Rabba karþýsýndaki Aroer (Yeþu 13:25) ne de
Arnon Deresi kenarýndaki Aroer olduðunu ileri sürer. Bu kaynaða göre Aroer çok daha kuzeyde
bulunmalýydý. Diðer iki Aroer'den de daha önemli bir rol oynamalýydý, çünkü ona baðlý kentler
vardý (17:2). Sargon'un kroniklerine (vakayinamelerine) göre Gargar adlý bir kent Þam, Samiriye,
Arpad ve Tsemari (Tekvin 10:18) ile antlaþma yaptý. Gargar, Sargon'un ordularýnýn saldýrýsý
sonucunda yerle bir olup ateþe verildi. The Pulpit Commentary, Aroer için Gargar kentini yeðler.
Pictorial Bible Dictionary Yeþaya'nýn sözünü ettiði kentin Rabba'nýn karþýsýndaki Aroer olduðunu
yazar.
Aroer kentlerini býraktýlar: Yenenler kasabalarda oturmak istemedi, yenilenler de oturmaya
cesaret edemedi. Terkedilen evler koyun aðýllarýna dönüþecek, sürüler korkutulmadan otlayýp
yatacaktý (5:17; 7:25).
onlarý korkutan olmayacak: Kentleri günahla kirleten topluluk artýk yoktu.
17:3 Efraim'den hisar ... kalkacak: Sargon, Samiriye'ye ilk saldýrýsýnda onu yerle bir etmedi, ama
ikinci kez onu yýkýma uðramýþ bir yýðýna dönüþtürdü. Ýsrail'i koruyan hisarlarýn yýkýlmasý, halký
savunmayý güçleþtirirdi (Hoþea 10:14).
Suriye'nin artakalaný: Artakalanlar, Tiglat-pileser'in Suriye'ye saldýrmasýndan sonra sað
býrakýlanlar demektir (2. Kýrallar 16:7-9). Bu peygamberlikten önce Tiglat-pileser Suriye'ye
saldýrmýþtý, ama Suriye'ye daha da sýkýntý verileceði bildiriliyordu.
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krallýk kalkacak: Tiglat-pileser Ý.Ö. 732 yýlýnda Suriye kralý Retsin'i öldürdü. Bundan sonra, Þam
tahtýna oturan herhangi bir kraldan söz edilmez. Ne var ki, Ý.Ö. 721 yýlýnda Þam yeniden Asur'dan
baðýmsýzlýðýný ilan etti. O sýralarda bir kral tarafýndan yönetilmesi olasýdýr. Bir yýl sonra Asurlular
Suriye'yi yeniden yenilgiye uðrattý. Ý.Ö. 694 yýlýnda, yani Sanherib'in on birinci yýlýnda, Asur valisi
Eponim Þam'ýn baþýndaydý. Demek ki, en geç o tarihe dek Þam Asur egemenliðine geçmiþti.
17:4-5 Ýsrail oðullarýnýn izzeti: Tanrý Yahudalýlar'ýn davasýný gördüðü zaman onlar nasýl da alçalmýþ!
1. Yakup'un izzeti azalacak: Ýsrail (Yakup) Tanrý'nýn seçtiði halktý. Yakup'un yüceliði, halkýn
tanrýsal düzene uygun yaþadýðý oranda ya parlaklýk kazanýyor ya da sönüyordu. Tanrý'nýn
Ýbrahim'le yaptýðý antlaþmaya göre Ýsrail'in sayýsý yýldýzlar gibi olacaktý. Bu da Yakup'un
yüceliðine iliþkin bir belirti olacaktý, ama günah yüzünden sayýsý çok azalacaktý.
2. Semiz eti zayýflayacak: Düþman elinden kaçanlar bile periþan olacaktý. Çoðu, orakçýnýn eline
(Asur'a) düþecekti. «Semiz etin zayýflayacaðý» sözü, nüfusun azalacaðýný anlatmakla birlikte
ruhsal yýkýmý da içerir.
3. Orakçý ekini nasýl toplarsa Ýsrail öyle ortadan kaldýrýlacak: Ýsrail birden aþaðýlanacaktý (Hoþea
12:2; Mika 1:5; 2. Kýrallar 18:9-11). Birkaç kiþinin Tanrý'ya dönmesine karþýn (17:7) ulusal
yýkýmdan kurtulmak için artýk vakit geç olacaktý (17:9-11). Dünyanýn sonunda da Tanrý, günahý
öfkesinin oraðýyla yargýlayacaktýr (Vahiy 14:14-20).
17:5 orakçý: «Orakçý» (Asurlular'ýn eliyle) ölüm demektir. Kutsal Yazý'da Tanrý yargýsý, tarýmla ilgili
benzetmelerle anlatýlýr. Bu bölümde tahýl (17:5), zeytin (17:6) ve «hoþ fidan» (17:10,11) olarak
geçen ürünsüzlüðün örnekleri, Asur'un oluþturacaðý yýkýmý vurgular.
Refaim deresi: «Dev adamlarýn vadisi» anlamýna gelen Refaim vadisi, Yerusalem'in güneyine
düþen çok verimli bir bölgeydi. Filistinler burasýný sýk sýk ellerine geçirmeye çabaladý. Davut bu
vadide iki kez Filistinler'i yendi (1. Tarihler 14:8-12; 14:16).
bir adam baþaklarý nasýl toplarsa: Ýsrail büyük olasýlýkla birden deðil, aralýklý olarak sürgüne
götürüldü. Ý.Ö. 722 yýlýnda Sargon Samiriye'den yalnýz 27.290 kiþi Asur'a götürmüþtür. Geri
kalanlar üzerine valiler atamýþ, onlarýn eskiden ödedikleriyle ayný oranda vergi vermelerini zorunlu
kýlmýþtýr. Ý.Ö. 715 yýlýnda Araplar'ý Samiriye'ye yerleþtirdiði sýrada kimi Ýsrailliler'i Asur'a sürdürmesi
de olasýdýr. En azýndan Ý.Ö. 625 yýlýna dek Ýsrailliler'in Kenan bölgesinde yaþadýðý bilinir
(2. Tarihler 36:17-21).
17:6 artakalanlar býrakýlacak ... tepedeki dalýn iki üç tane ... olacak: Zeytin, üzerinde bulunduðu
aðaçlarýn dövülmesiyle toplanýr (Tesniye 24:20).
tepedeki dalýn ucunda iki üç tane: Asurlular'dan kaçanlarýn «iki üç tane», «dört beþ tane»
olmasý, yargýya uðramýþ kiþilerin ne denli çok olduðunu vurgular.
17:7 O gün insanlar kendilerini Yaratan'a yönelecekler: O karanlýk günlerde insanlar «geceleyin
naðmeleri veren Yaradan'a» (Eyup 35:10-11) ümit baðlayacaktý. «Bizim gözlerimiz de Rab
Allahýmýz'a, O bize acýyýncaya dek, öyle bakýyor» (Mezmur 123:2; Mika 7:7). Bir canýn durumu,
baktýðý yöne baðlýdýr!
Bir ulusun yýkýmý aþama aþama oluþturulur. Geri dönülemeyen, sayýsýz kararlar, sayýsýz
eylemlerin bir sonucudur. Belirli bir noktaya dek bir ulusun günahtan dönme olanaðý vardýr.
Örneðin, hakimler döneminde Ýsrail, günahý yüzünden yedi kez yabancýlara teslim edildi. Yedi kez
günahtan dönünce de Tanrý'nýn görevlendirdiði bir hakimin yönetiminde yeniden ulusal esenliðe
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kavuþtu. Ama bu gidiþ sürekli olamaz. Ulusal güçler yýpranýr, düþman ülkeleri fazlasýyla güçlenir.
Nüfusun küçük bir bölümü tehlikeyi görür, günahýndan Tanrý'ya dönerse de, kendi canlarýnýn
kurtuluþundan emin olabilir ama ülke için belirlenen yýkýmý artýk geri çeviremezler.
Mesih inanlýlarýnýn topluluklarý için de ayný ilkeler geçerlidir. Ýnanlýlarda bulunan günah, üyelerinin
azalmasýna ve imanda zayýflamasýna neden olur. Günahtan dönmeyenler yargý görür. Daha da
acý bir sonuç ise, Müjde'nin bir bölgede yayýlmasý engellenir. «Günahýndan dönmezsen, sana
geleceðim ve þamdanýný yerinden kaldýracaðým» diyerek uyarýlýr (Vahiy 2:5). Günah konularýndan
bazýlarý þunlardýr:
1. Üyeler arasýnda çekiþmeler (1. Korintliler 3:1-3; Filipililer 4:2,3; Yakup 4:1)
2. Dünyaya baðlýlýk (Yakup 4:4; 1 Yuhanna 2:15-17)
3. Ýmansýzlýk (Ýbraniler 3:7-4:7)
4. Tanrýsal iþleri savsaklama:
Vahiy 2:5 «Baþlangýçta yaptýðýn iþleri yap!»
Vahiy 3:2 «Tanrým'ýn önünde yaptýklarýný doluluða ermiþ bulmadým.
günahýndan dön.»

Onu benimse ve

gözleri Ýsrail'in Kuddusuna bakacak: Bir anne çocuðunu gözüyle eðitir; bir bakýþla uyarýr,
susturur, sevgisini belirtir, v.s. Ýnanlýnýn Tanrý'yla her an «göz kontaðý» olmalý -- Kutsal Yazý'yý sýk
sýk okumalý, öðretisini sürekli göz önünde tutmalý. Kutsal Yazý'da «Anýmsayýn!», «Dikkat edin!»,
«Bakýn!» gibi buyruklar, gözlerin sürekli Tanrý'ya yönelik olmasýnýn önemini vurgular! Örneðin,
1. Bakýn: (Luka 9:62; Ýbraniler 12:2)
2. Anýmsayýn: (Çýkýþ 13:3; 20:8; Sayýlar 15:39; Tesniye 8:2; 18; 16:3; 24:9; 32:7; Yeþu 1:13;
1. Tarihler 16:12-13,15-16; Nehemya 4:14; Mezmur 20:7; 63:5; 77:11; 103:17,18; 105:5,6; 143:5;
Vaiz 12:1; Yuhanna 15:20; 16:4; Haberciler'in Ýþleri 20:31,35; Galatyalýlar 2:10; Efesliler 2:11;
1. Selaniklier 2:9,10; 2. Timoteus 2:8; Ýbraniler 13:3,7; 2. Petrus 3:2; Yahuda 1:17)
Tanrý'ya bakma konusuna gelince, çeþitli görüþler vardýr:
1. Bakarkörlük
Gözleri körleþtiren iki etken þunlardýr:
a. Tanrý'ya iliþkin bilgisiz olmanýn oluþturduðu cahillik
b. Günahtan vazgeçmemekten doðan inatçýlýk
2. Bulanýk görüþ
Þu açýlardan Tanrý'ya bakýlýrsa, gerçek yalnýzca eðri büðrü görülür.
a. Çevredekilerin benimsediði felsefelerden,
b. Atalardan kalma göreneklerden,
c. Topluluðun normal saydýðý ahlaksýzlýktan.
3. Ýkili görüþ
Kiþi, Tanrý'nýn istemini anlar, ama kendi arzularýný daha çok önemser.
4. Net görüþ
Tanrý'nýn önemsemediði þeyler sönük olur.
5. Þaþmaz görüþ
Tanrý'dan baþka hiçbir þeye dikkatini vermez.
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17:8 Kendi ellerinin iþi olan mezbahlara yönelmeyecekeler: Gerçek Tanr ý'yla paylaþým olmazsa,
insanlar O’nun yerini alan bir yalancý tanrý arar. Ýsrailliler, yalancý tanrýlara tapýnmak için sayýsýz
sunak yaptýlar (1. Krallar 12:28-33; 2. Krallar 17:8-17; 2. Tarihler 34:5-7; Hoþea 8:11). Ama þimdi
ellerinin iþine deðer vermeden gözlerini Tanrý'ya yönelttikleri için yalancý tanrýlarýn önemi sýfýra
düþecekti. Tanrý'yla «rekabet edenlerle» iliþkisini %100 kesmeyen kiþi, O'na hiç baðlanmýþ
sayýlmaz. Tanrý'ya %90, %75, %30 baðlanmak olanaksýzdýr. Çünkü O, «Kýskanç bir Tanrý'yým.
Yüceliðimi baþkasýyla paylaþmam» der (Çýkýþ 20:5,6; Yeþaya 48:11).
Kiþiyi Tanrý'dan çok sevdiði saydýðý þeylerden ayýran sýkýntýlar (17:4-6) gizli berekettir (17:7). Onlar
için þükretmek gerekir.
17:9 Onun kuvvetli kentler ... dað baþýnda býrakýlmýþ yerler gibi olacak: Yeþaya yeniden Ýsrail'in,
Asur'un eliyle göreceði sýkýdüzene dönmektedir. Tanrý Ýsrailliler'i Mýsýr'dan getirdiðinde onlarý,
kötülükleri çizmeyi aþan Kenanlýlar'ý ülkelerinden kovalamak için kullandý. Ama Tanrý Ýsrailliler'i
uyardý: Günün birinde eðer Ýsrailliler kendilerini, Kenanlýlar'ýn iðrençliði gibi günaha teslim
ederlerse, onlar da Kenanlýlar gibi ülkeden kovalanacaktý (Levililer 18:24-28). O gün kapýdaydý!
kuvvetli kentleri: Ýsrail, gücünün Kayasý'na (17:10; Tesniye 32:4,15,18,30,31; 2. Samuel
22:2,32,47: 23:3; Mezmur 18:2,31,46: 19:14; 28:1; Yeþaya 26:4; 30:29; Habakuk 1:12) güveneceði
yerde güçlü kentlerine güvendi.
Þehirler ... çöl olacaklar: «Çünkü» sözüne bakýn (17:10)! Ulusal aksilikler Tanrý'dandýr (Levililer
26:31-35; Amos 3:6; Matta 10:29).
17:10 Kurtuluþunun Allahý'ný unuttun: Tanrý anýmsanýrsa, önemli olan hiçbir þey unutulmaz. Ama
Tanrý unutulursa, önemli olan her þey savsaklanýr, kiþinin yaþamý da sýnýrsýz düþ gücünün
aldatýcýlýðýyla yönlendirilir. Onun için Vaiz insanlarý, aldatýcý amaçlardan uzaklaþmaya, yaþam
yitirilmeden önce gençlikte Yaratan'ý anýmsamaya isteklendirir (Vaiz 12:1).
kuvvetinin kayasýný anmadýn: Tanrý'nýn insanlara karþý davasý sadece O'nun kutsal Yasasý’ný
tutmamalarý, yasakladýðýný bile bile yapmalarý deðildir. Uzun günler, haftalar, aylar, yýllar, çaðlar
boyunca O'nu unuttular. Davasý budur. Üstelik O'nun saðladýðý kutsamayý açgözlülükle kaptýlar,
ama ne sevgi ne de teþekkür belirttiler. O'na ne boyun büktüler, ne de hizmet ettiler. Bunun
yerine iðrençliðe dalarak yaþamlarýný boþa harcadýlar.
bundan ötürü: Bu iki sözcük dünyalar kadar geniþ anlam taþýr! Ýsrailliler Tanrý'yý artýk anmadýklarý
için baþka dinlere döndüler («hoþ fidanlar», «ecnebi çubuklarý» diktiler). Tanrý'nýn yaþamlarýnda
doldurmasý gereken yer boþ býrakýldý. Bu boþluða dayanamadýlar. Yalnýz Ýsrail deðil, çaðlar
boyunca insanlar Tanrý'yý anmamaya her karar verdiklerinde sahte dinlere döndüler. Ýnsanlarýn
bir inancý olmalý -- ya gerçek, ya da batýl. Çünkü içlerindeki Tanrý'ya özgü vakum (ruh) boþ
býrakýlmayý kabul etmez. Doðru ya da yanlýþ, bir þeye inanýlmalýdýr. Bu nedenle sayýsýz din vardýr.
Bu nedenle de büyücülerin, muskacýlarýn, yýldýz falcýlarýnýn, medyumlarýn iþleri yolundadýr. Tanrý'yý
bir kenara iteleyenler, O'nun yerine baþka «güç kayalarý» keþfetmelidir. Güçlü ordulardan, ünlü
kiþilerin arkadaþlýðýndan (torpiller), dolgun hazinelerden «saðlam kaya» yapmakla kendilerine
güvenlik saðlamaya uðraþýrlar. Hepsi boþuna!
Hoþ fidanlar dikiyorsun, ecnebi çubuklar dikiyorsun: Ýsrail bir bahçe gibi görünür. Ýçinde
Filistin, Suriye ve Moab'dan getirilen çeþit çeþit yabancý dinler ekiliyordu.
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17:11 diktiðin gün çit çekersin, sabahleyin tohumunu çiçeklendirirsin: Sýkýdüzenin nedeni önceden
bildirildi (17:9). Ýsrailliler sanki bunun sonuçlanmasýný, ülkenin çöle dönmesini önlemeye
çalýþýyordu.
Mahsul elinden kaçar: (Tesniye 28:33)
17:12 Kalabalýk kavimleri gürültüsü: Yeþaya, gözü önünde sürekli canlanan Asur'un tehlikesinden
söz ederdi (5:26-30; 7:17-25; 8:5-8; 10:5-19). Asurlular'ýn Ýsrail'e doðru ilerlemesi suyla ilgili üç
cümleyle betimlenir:
1. Denizlerin gürültüsü gibi gürlüyorlar.
2. Güçlü sularýn çaðlayýþý gibi çaðlýyorlar.
3. Ümmetler çok sularýn çaðlayýþý gibi çaðlayacaklar.
17:13 ama onlarý azarlayacak: Tanrý'nýn adý burada geçmez, ama buna gerek yoktur! Çünkü
böylesine güçlü bir orduyu geri püskürtmek ve yargýlamak için yalnýz O'nun gücü yeter (Mezmur
9:5).
saman ufaðý gibi ... kasýrga önünde yuvarlanan toz gibi kovulacaklar: Bu cümle Sanherib'in
ordusunu çaðrýþtýrýr (37:37; 2. Krallar 19:35; Mezmur 35:4-5). Herodot, Mýsýrlýlar'ýn da Sanherib'in
ordusunu kovduðunu, çok asker öldürdüðünü yazmýþtýr.
17:14 dehþet: (Mezmur 83:13,15,16,18)
Akþam vakti, iþte, dehþet ve sabah olmadan yok oldular: Karanlýk güçlerinin tehdit ettiði en
þiddetli anlarda Tanrý, Kendisine ait olanlarý kurtarmaya kalkar. Geceleyin Tanrý, Mýsýr ordusunun
kovaladýðý Ýsrailliler'i kurtardý, sabah nöbetinde de düþmaný denizde boðdu (Çýkýþ 14:21-25).
Geceleyin Tanrý, Yahuda'yý tehdit eden Sanherib'ýn askerlerini yok etti (2. Kýrallar 19:35; Mezmur
76:5,6). Tanrý, Mesih inanlýsýnýn kiþisel sorunlarýyla ilgilenmez mi? Gün doðmadan yardýma
koþmaz mý (Mezmur 30:5)?
Bizi çapul edenlerin payý ... budur: (54:17; 2. Krallar 18:13-16)
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