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Yeþaya, yirmi dokuzuncu bölüm

I. Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

III. Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35)

A. Samiriye'ye uygulanan sýkýdüzen Yahuda için de bir uyarý oldu (28).

B. Yerusalem (Ariel) ve Yahuda gelecek olan yargý konusunda uyarýlýrlar
(29).
1. Yerusalem, düþmanlarý tarafýndan ezilecekti (29:1-4,6).
2. Düþmanlarý da þaþýrtýlacak ve yenilecekti (29:5,7-8).
3. Tanrý'nýn sýkýdüzen uyguladýðý üç topluluk (29:9-16):

a. Peygamberin uyarýlarýna karþýn gönüllü olarak cahil kalmayý
seçenler (29:9-12),

b. Dinsel görevlerini resmilik ve ikiyüzlülükle yapanlar (29:13-14),
c. Tanrý'nýn planýyla alay ederek kendi tasarýlarýna öncelik tanýyan

siyasetçiler (29:15-16).
4. Sýkýdüzenden sonraki kutsama: Mesih'in egemenliðinde yaþarken

ruhsal konularý algýlama yeteneði büyük ölçüde ilerleyecektir
(29:17-24).
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29:1 Bundan sonraki bölüm «Asi oðullarýn vay baþýna!» biçiminde bir uyarýyla baþlar (30:1).  Yeþaya,

Yerusalem önderlerine yönelik tüm uyarýlarýn (28:14-22) etkisiz olacaðýný, Yerusalem'in

kuþatýlmasýnýn bir yýl içinde baþlanacaðýný bildirir.

Ariel: «Davud'un ordugah kurduðu kent» olarak betimlendiði için, Ariel'in Yerusalem olduðu

güvenle söylenebilir.  Týpký insanlara takýldýðý gibi kentlere de «soyadý» ve lakap takýlýrdý.  Örneðin,

Babil'in takma adý «Þeþak» (Yeremya 25:26), Yýkým (Güneþ) kentinin takma adý ise «'Ir-ha-hêres»

ya da 

«'Ir-ha-Khêres» (19:18) idi.  Yerusalem'e «Ariel» adýnýn neden takýldýðý bilinmiyor.  Ama birkaç

olasýlýktan söz edilebilir:

1. «Ariel» sözcüðü, «Tanrý'nýn ocaðý» ya da «Tanrý'nýn aslaný» anlamýna gelir.  Týpký aslanýn

hayvanlar arasýnda kral oluþu gibi Yerusalem de kentler arasýnda kraldý.  Kutsal Yasa

Yerusalem'den bildirilirdi.  Ayný zamanda büyük Kral'ýn kentiydi (Mezmur 48:1,2).  Yahuda

oymaðýnýn da baþkentiydi.  Yahuda'dan, «bir aslan yavrusu» olarak söz edilir (Tekvin 49:9).

En önemlisi, «Yahuda aslaný» adý verilen Mesih, bin yýllýk egemenliðini kurduðunda baþkenti,

adý «Tanrý'nýn aslaný» anlamýna gelen Yerusalem olacak (2:3; 27:13; 30:29; Yoel 3:17; Vahiy

14:1).

2. «Ariel» sözcüðünün «Tanrý'nýn ocaðý» anlamýna geldiði göz önüne alýnýnca, bununla

Yerusalem'deki tapýnakta sunulan kurbanlarýn konduðu sunaðýn anlatýlmak istendiði düþünülür

(29:2'yle nota bakýn; 31:9).  Ariel'in, günahlýlarýn suçluluðu için çözümün bulunduðu yer olduðu

kabul edilir.

Ariel ... yazýk sana: Ariel, «Tanrý'nýn ocaðý» ve «Tanrý'nýn aslaný» olmasýna karþýn aðýr bir yargý

altýnda ezilecekti.  Kral Davut'un Yerusalem'le olan iliþkisi, kenti kurtarmaya yetmeyecekti.  Bu

bölümde bildirilen vay, 22:1'deki «rüyet vadisinin yükü»yle aynýdýr.  

yýla yýl katýn: Ýsrailliler yýldan yýla kurbanlarýyla Tanrý'nýn önünde görünüyorlardý.  Ne var ki, Tanrý

yüreklerinin Kendisinden uzak olduðunu bildiði için (29:13) onlarýn salt dudaklarýyla gösterdikleri

saygý ile yetinmedi.  Tüm dinsel görevleri eksiksizce yerine getirebilseler bile, Tanrý'ya içtenlikle

yüreklerini baðlamayýp böyle kuru kuruya hizmet etmeleri, cezayý gerektiriyordu.  «Ordularýn

Rabbi tarafýndan gök gürlemesiyle, zelzele ile, büyük gürültüyle, kasýrgayla, saðanakla ve yiyip

bitiren ateþin aleviyle» bir yargý gelecekti (29:6).

bayramlar bir devir yapsýn: Yerusalem'in kuþatýlmasýnýn ne zaman gerçekleþeceði tam bir

kesinlikle bildirilir: Bir yýl sonra.

29:2 Ariel'i .. . sýkýþtýracaðým:  «Mahvedeceðim» deðil, «sýkýþtýracaðým» diye yazýlmýþtýr.  Tanrý

uyguladýðý sýkýdüzene bir sýnýr koyar: «Kendi aralarýnda ellerimin iþlerini görünce Benim adýmý

yüceltecekler» (29:23; Yeremya 15:6,7; 33:29).  Rab Yahve kötülerin ölümünden deðil, kötülerin

günahlarýný býrakarak sonsuz yaþama kavuþmasýndan zevk alýr (Hezekiel 33:11).  Günahlý kiþinin

günahýndan arýndýrýlmasýný istediði an, Tanrý'nýn sýkýdüzenle oluþturmayý amaçladýðý ruhsal durum

gerçekleþmiþtir.

feryat ve figan: «Feryat» ve «figan» sözcükleri, Ýbranice metninde «ta'7anîyâh» ve «'|nîyâh»

olarak geçer.  Bu sözcüklerle, bir söz oyunu yapýlmýþtýr.  «Ta'ânîyâh» ve  «'|nîyâh» sözcüklerinin

her ikisi de aþaðý yukarý ayný anlama gelir.  «Ta'|nîyâh», «aðýrlýk, matem (aðýt), yas tutma»

anlamýnda kullanýlýr.  «'Anîyâh» ise, «inleme, matem (aðýt), üzüntü» demektir.
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bana Ariel gibi olacak: Ariel'in anlamý için iki olasýlýk olduðuna göre burada da iki yorum söz

konusu olabilir:

1. Yerusalem, kuþatýldýðýnda bile Tanrý'nýn yardýmýyla aslan gibi karþý koyabilecektir («Tanrý'nýn

aslaný» ile ilgili nota bakýn [29:1]).

2. Tapýnakta kurbanlarýn durmadan sunuluþu gibi, Ariel de her yönden sýkýþtýrýlýnca tüm kent bir

sunaða dönecekti -- Tanrý'nýn adaleti  nedeniyle kurban düþen günahlýlarýn cesetleri topraðý

kaplayacaktý.  («Tanrý'nýn ocaðý» ile ilgili nota bakýn [29:1]).  Tanrý'nýn yargýlarýndan nefret

edenler ya ayný yargýlarla kýrýlacak ya da Tanrý'nýn bakýþ açýsýný kabul etmek üzere ikna

dileceklerdir (Mezmur 75:4-8).

29:3 sana çepçevre ordugah kuracaðým: Ýnsanlar Mesih inanlýsýna karþý koyduðu ya da savaþ açtýðý

zaman, Tanrý'nýn bu sýkýntýyý kullanarak inanlýyý doðruluktan saptýðý için (29:24) sýkýdüzenle

Kendisine döndürmeye ve doðrulukta güçlendirmeye çalýþtýðý da düþünülmelidir.

kuþatacaðým: Ariel, Sanherib döneminde tam anlamýyla kuþatýlmadý.  Bu peygamberlik, Ý.S. 70

yýlýnda Romalýlar'ýn Yerusalem'e saldýrýsýnda gerçekleþti.  Dünyanýn sonunda da yinelenecektir

(Luka 19:43; 21:20).

29:4 alçaltýlacaksýn: Yahudalýlar «boynuzlarýný yukarý kaldýrýp dik baþla söylediler» (Mezmur 75:5);

aðlayýþa, dövünmeye ve çul kuþanmaya çaðrýldýklarý zaman, tam tersine çýlgýnca eðlendiler

(22:12).  Ama yargý günü gelince kaçmak için ne yaparlarsa yapsýnlar baþarýlý olamayacaklardýr.

Yahudalýlar neden alçaltýlmalýydýlar?

1. Tanrý günahý yargýlamalý.

a. Ulusal günah -- Yahuda'nýn Tanrý'ya baðlý kalmamasý,

b. Kiþisel günah.

2. Yargýlandýktan sonra Yahuda'nýn ruhsal durumu daha da güçlü olacaktý.

a. Sýkýdüzen gördükten sonra Yahuda hiç olmazsa Tanrý'ya doðru az da olsa yöneldi.  Bu

nedenle, sürgüne Samiriye'den yüz yýl sonra gönderildi.

b. Onun için söylenen «vay», en son «vay» deðildi (Ýbraniler 12:11).

yerden söz söyleceksin; tozun içinden sesin boðuk gelecek: Bu tümcenin üç yorumu olabilir.

Yahudalýlar,

1. Ya uzun süren bir saldýrý nedeniyle yýpranmýþ olacaklar ve korkudan yüksek sesle konuþmaya

güç bulamayacaklardý,

2. Ya onlarý kuþatan düþmanlarý ne konuþtuklarýný duymasýnlar diye fýsýldamak zorunda

kalacaklardý,

3. Ya da düþmanlarýnýn onlarý yeniþine boyun eðmeleri gerekecekti (Kral Hizkiya'nýn ilkin Asur

kralýna karþý davrandýðý gibi [2. Krallar 18:14]).

cinci sesi gibi: Ýbranice «'owb» sözcüðü, Türkçe'ye «cinci» olarak çevrilmiþtir.  Ýbranice'de bu

sözcük, «mýrýltý, geveleme» anlamýna gelir.  Ayrýca boþluk sesi verdiði ve yanký duygusu

uyandýrdýðý için «su tulumu» anlamýnda da kullanýlýr.  Buradan yola çýkýlarak, cinlerle ilgili

uygulamlarý düzenleyenler genellikle boþ bir þiþenin içinden konuþur gibi sesler çýkardýklarý için

«cinci» anlamýnda da kullanýlmýþtýr (Levililer 19:31; 20:6; 1. Samuel 28:7).

29:5 fakat: Bir ulusun ya da bir bireyin günahý için son bir yargý gerekmiyorsa, günahlýnýn «büyük bir

keder içerisinde boðulmasý» Tanrý'nýn amacý deðildir.  O, uyarýlarla birlikte vaatlerini de bildirir.
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Günahýndan dönen kiþinin ümidini söndürmez.  29. bölümünün ilk dört ayetinde düþmanlarýn bir

yýl içinde Yerusalem'e saldýracaðýný duyurduktan sonra dört yüreklendirici ayeti bildirir.  «Fakat»

sözcüðü yargýyla yüreklendirme arasýndaki karþýtlýðý vurgular.

düþmanlarýnýn kalabalýðý ince toz gibi olacak: Burada kimin yýkýlýþýndan söz edilmektedir?

Kimilerine göre Yerusalem'in yýkýlacaðý anlatýlýr olmasýna karþýn, 29:8'den düþmanlarýn yýkýma

uðrayacaðý belli olmaktadýr.

saman ufaðý gibi: Kutsal Yazý'da «saman ufaðý» benzetmesi güçsüzlüðü anlatmak için sürekli

kullanýlmaktadýr (5:24; 17:13; 41:15; Mezmur 1:4; 35:5; Hoþea 13:3; Daniel 2:35; Tsefanya 2:2).

Saman ufaðýnýn bir deðeri yoktur.  Hafif bir rüzgar onu alýp götürür; kimse nereye gittiðini sormaz.

bir lahzada ansýzýn olacak: Diþlerini gösterip korkutmak için hýrlayan Asur ordularý bir gecede

180,000 ceset durumuna geldi.  Yenilgi sonucunda yýkýlan Asur kralý Sanherib, ülkesine dönüp

ilahýnýn tapýnaðýna canlý olarak girdi.  Ama oradan cesedi çýkarýldý (2. Krallar 19:35,37).  Dünyanýn

sonunda Tanrý'nýn düþmanlarý da bir an içinde yýkýlacaklar (Vahiy 18:10).

Sanherib, tapýndýðý yalancý ilahýn tapýnaðýna acaba hangi amaçla girmiþti?  Yenildiði için hamd

etmek üzere mi?  Büyük olasýlýkla deðil.  Yenildiði için yalancý ilahýný azarlamak amacýyla mý?

Yoksa bundan daha büyük bir yýkým baþýna gelmesin diye ilahýna yalvarmak için mi?  Sanherib

180,000 askerinin meleðin kýlýcý karþýsýnda düþtüðüne tanýk olmuþtu.  Savaþa girmemesine karþýn

ordusunu yitirdi.  Sanherib, gerçek Tanrý'nýn iþlediðini kavrayamaz mýydý?  Ülkesine dönerken aklý

bu yýkýmýn nedenini araþtýrmadý mý?  Tüm ordusunun ölüþünün, ama kendinin sað kalýþýnýn

nedenini sormadý mý?  Tanrý'nýn ona lütfunu tanýttýðýný, Yaradaný ile barýþsýn diye onu birkaç gün

fazladan yaþattýðýný sezemedi mi?  Tanrý'nýn bu denli büyük bir mucizesine tanýk olduktan sonra

halen yalancý ilahlarýn peþinden gitmesi þaþýrtýcý bir aptallýktý.  Kiþi bu denli vurdumduymaz olabilir

mi?

29:6 Ordularýn Rabbi tarafýndan ... yiyip bitiren ateþ aleviyle yoklama olacak: Tanrý, halkýný

tehlikeden kurtarmaya kalktýðý zaman

1. Kurtarýþý beklenenden de önce, ansýzýn olabilir («bir lahzada», 29:5; Luka 18:7,8)

2. Aþýrý gelebilecek kadar olaðanüstü þiddetli olabilir (29:6).

3. Düþmanlarý en derin acýlara ve düþ kýrýklýðýna uðratabilir (29:8).

yoklama: Tanrý'nýn uyguladýðý bu yargýnýn korkunçluðu gök gürlemesi, deprem, büyük gürültü,

kasýrga, saðanak ve yiyip bitiren ateþ benzetmeleriyle vurgulanýr.

29:7,8 ruya gibi: Asur, Yerusalem'in efendisi olmayý tasarlýyordu.  Bütün bu düþleri bir rüyadan uyanýr

gibi boþa çýkacaktý.  Kiþinin ümitlerinin boþa çýkmamasý için tek bir çare vardýr.  Bu da Tanrý'nýn

isteminden baþka hiçbir kiþisel isteðin peþinden koþulmamasýdýr (Matta 6:10; Luka 22:42).

Sion daðýna karþý cenkeden: Sion daðýna karþý savaþmak bir delilikti, çünkü Tanrý adýný oraya

koymuþtu (Nehemya 1:9) ve bu dað O'nun adýnýn yüceltildiði merkezdi.

29:9 þaþýrýn, þaþa kalýn ... görmez olun: Yeþaya Ýsrailliler'in ruhsal anlayýþsýzlýðý karþýsýnda

afallýyordu.  Peygamberler onlara sürekli gönderildi.  Ayrýca Kral Hizkiya, sürdürdüðü kutsal

yaþamýyla halk için bir örnek oluþturuyordu.  Yahudalýlar'ýn Tanrý'ya borçlu olduklarý hizmeti

eksiksiz yerine getirmeleri için Hizkiya, «hizmet anlayýþlarý iyi olan tüm Levili leri» görevlerinde

yüreklendirdi (2. Tarihler 30:22).  Tanrý Sözü bu denli büyük oranda yayýldýðýna göre, halkýn
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bilgece, düzgün bir yaþam sürecekleri bekleniyordu (Tesniye 4:6).  Ne yazýk ki, hiç de beklendiði

gibi olmadý.

kendinizi kör edin: Firavun'un ilkin kendi yüreðini Tanrý'ya karþý sertleþtirdi, sonra da Tanrý'nýn

bu katýlýðý pekiþtirdi.  Bunun  gibi Tanrý'nýn bildirilerini duymak istemeyen bir kiþi, zamanla

duyamaz olur; O'nun gerçeklerini kabul etmemekte direnen kiþi, daha sonra onlarý kavrayamaz

olur (Romalýlar 1:28).

Birçoklarý, bedensel eksiklikleri olanlarý görünce o kiþiler için kaygý çeker.  Beyin iltihabý,

uyuþturucu ya da alkol kullanýmý, veya gen bozukluðu yüzünden zekâsý gerektiði gibi geliþmemiþ

olanlar insanlarda acýma duygusu uyandýrýr.  Ancak hem bedensel hem de zihinsel zayýflýklardan

daha acý ve ciddi bir noksanlýk vardýr.  Bu da ruhsal körlük, ruhsal saðýrlýktýr.  Ruhsal körlüðün iki

aþamasý vardýr:

1. Baþlangýcý: Ruhsal körlük, verilen aydýnlýðý (Tanrý bilgisini) geri çevirmekle baþlar (Yuhanna

3:19).  Tanrý'yla ilgili bilginin oluþturduðu merak söndürülmemeli; tam tersine, kývýlcýmsa alev,

alevse ateþ durumuna gelecek biçimde körüklenmelidir.  Bunu herkes kendi için yapmak üzere

sorumlu tutulur (6:9,10; Matta 13:12-15; Markos 4:24-25; Luka 8:18).

2. Sonu: Ruhsal körlüðün son aþamasý, Kutsal Yazý'da «yararsýz düþüncelere terkedilme» olarak

geçer (Romalýlar 1:28).  Bunun asýl anlamý «ayýrt edemeyen bir akýl» ( *‘64:@H <@ H), zihni

yönlendiren bilgelik olarak gözüken ama aslýnda kargaþa ve karanlýðý vurgular.  «Görüþün

bozuksa tüm bedenin karanlýktadýr.  Eðer sendeki ýþýk gerçekte karanlýk ise, ne denli

korkunçtur o karanlýk!» (Matta 6:23)

sarhoþ ama þarapla deðil: Yahudalýlar þarap nedeniyle de günahlý sayýlmalarýna karþýn (28:7)

burada söz edilen sarhoþluk içkiden kaynaklanmýyordu.  Þehvet sevgisiyle, doya doya içtikleri

sapýk ilkelerle ve Tanrý'ya karþý taþýdýklarý önyargýlarla sarhoþ oldular.  Ýçki nedeniyle sendeleyen

adamlar gibi ne konuþacaklarýný, nereye gideceklerini, ne yapacaklarýný bilmiyorlardý.  Tanrý bir kez

deðil, birçok kez seslenmiþti.  Yahudalýlar O'nu duydularsa bile algýlayamýyorlardý.

29:10 Rab sizin üzerinize aðýr bir uyku ruhu döktü: Kutsal Yazý'da uyku kimi zaman «dinlenme»

anlamýna gelse de birçok kez «ruhsal ölgünlük; ruhsal gerçekleri ve uyarýlarý deðerlendirememek,

anlayamamak» anlamýnda kullanýlýr.  Uyku ve karanlýðý ýþýktan daha çok sevenleri Tanrý'nýn

uykuda (ruhsal ölgünlükte) katýlaþtýrmasý adaletsiz bir yargý deðildir (6:9,10; Mezmur 69:23;

Markos 4:12; Luka 8:19; Yuhanna 12:40; Romalýlar 11:8).

peygamberleriniz, Görenleriniz (1. Samuel 9:9): Özgün metinde «peygamberleriniz» ve

«görenleriniz» sözcüklerinin yerine «baþlarýnýz» ve «gözleriniz» sözcüklerinin yazýlmýþ olmasý da

olasýdýr.

baþlarýnýzý örttü: O dönemde insanlar uyumak için gözlerini örtüyorlardý.  Ayrýca idam cezasýna

çarptýrýlan birinin de gözleri örtülürdü (Ester 7:8c,9).  Dinsel önderlerin ruhsal konular karþýsýndaki

körlükleri yüzyýllarca sonra Mesih'i tanýmayýþlarýyla doruða ulaþtý.

29:11 rüyet: Ýbranice metinde kullanýlan ayný sözcük, 28:15'te «ahit»,  bu ayette de «rüyet» olarak

çevrilmiþtir.

sizin için her rüyet mühürlenmiþ bir kitabýn sözleri gibi oldu: Yahudalýlar Yeþaya'nýn

bildirisinin bir peygamberlik olduðunu anladýlar. Ancak bu peygamberlik onlara mühürlenmiþ bir

kitap gibi geldi.  Kapaðýný görmüþlerdi ama içindeki bildiri, anlamýný çözemedikleri sesler gibi
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kalmýþtý (Matta 13:10-17; 11:25).  «Bu çaðýn tanrýsý imaný olmayanlarýn anlayýþýný körleþtirdi»

(2. Korintliler 4:4).

Mühürleri açmaya yaraþan Ýsa Mesih (Vahiy 5:1-5,9; 6:1) gelinceye dek kimi peygamberlikler, az

çok üstü kapalý bildiriler olarak kaldý (Daniel 12:4,9).

29:12 okuma bilmem: Çoðu Yahudalýlar'ýn ruhsal alanda okuma yazmasý yoktu!  Tanrý tarafýndan

eðitilenler, baþka gözlere gizli kalan þeyleri bile okuyabilirler (54:13; Yeremya 31:34; Yuhanna

6:45; 1. Korintliler 2:7-10; 1. Yuhanna 2:20).

29:13 aðýzlarýyla ve dudaklarýyla beni sayýyorlar ve yüreklerini benden uzaklaþtýrýyorlar: Tanrý'ya

tapýnmak, aðýz kaslarýnýn mekanik hareketlerinden deðil, kiþinin Tanrý'yý yüceltme arzusundan

gelir (Hoþea 14:2; Ýbraniler 13:15).  Tanrý'yý yalnýz dudakla övmek O'nu gücendirir, çünkü bunu

yapan:

1. Düþüncelerinde Tanrý'yý aþaðýlar.

Tanrý'nýn Kendisine sunulan tapýnmanýn yapmacýklý ya da içten oluþunu ayýrt edemediðini

düþünür.  Yapmacýklý ya da içten tapýnýlmasýnýn Tanrý için fark etmediðini varsayar.  Önemli

olan O'na tapýnýlmasýdýr!  Tanrý tapýnan kiþinin tutumunu ayýrt edemiyorsa («Bizi kim görür, bizi

kim bilir?» 29:15), O'nun gücü ve yeteneklerinin çok kýsýtlý olduðu sonucu çýkar.  Öte yandan,

eðer tapýnan kiþinin tutumu Tanrý için önemli deðilse, O'nun ahlaksal ölçütlerinin çok düþük

olduðu kabul edilmelidir.  Her iki varsayým ve sonuçlarý Kutsal Yazý'da kesinlikle onay bulamaz.

2. Tanrý'nýn yarattýðý insanýn deðerini düþürür.

Yalan söyleyen, ikiyüzlülük yapan, dalkavukluk eden kiþi kendi özyapýsýný çürütmekle kalmaz

ayný zamanda baþkalarýný da böyle davranmalarý için teþvik etmiþ olur.  Ýsa Mesih böylelerini

payladý (Matta 15:1-8; Markos 7:1-8).

Birçok insanýn dini, dudak hareketleriyle baþlayýp sona erer.  Tanrý'yý övmeleri, yüreklerinden

deðil, boðazlarýndan baþlar ve aðýzlarýnda biter.  Tanrý'yý bütün yürekleri, bütün canlarý ve bütün

akýllarýyla sevmezler (1:11-17; Mezmur 50:7-23; 78:36,37; Hezekiel 33:31; Matta 22:37).  Tüm

yaþamlarýyla Tanrý'yý yüceltmezler.  Yalnýzca arada sýrada övgüyü taklit eden birkaç sözü

aðýzlarýndan kaçýrýrlar.  Koçan var ama mýsýr taneleri yok; kabuk var ama cevizin içi boþ; sesin

olduðu ama anlatýlacak bir haberin bulunmadýðý zamanlarý andýran içtenliksiz dinsel törenlerin hiç

bir deðeri yoktur.  Bu tür insanlar ruhça yoksul zavallýlardýr!

Benden korkmalarý da kendilerine öðretilmiþ olan insanlarýn emridir:  Tanrý Sözü

Yahudalýlar'ýn tapýnmalarý için tek biçim deðildi, üstelik yaþamlarý için hiç deðildi (1:11-17; Matta

15:6-9; Haberciler'in Ýþleri 20:30; Romalýlar 12:1,2; Koloseliler 2:18-23; Titus 1:14).  Ýnsanlar,

Tanrý'ya tapýnmak için en azýndan O'nunla ilgili gerçeðin özünü bilmeliler (Yuhanna 4:23,24).

Tanrý'ya tapýnma konusuna gelince anlaþýlýr ki, Yahudalýlar'ýn

1. Tapýnýrkenki tutumlarý gerçeði yalanlýyordu.

2. Öðretileri Tanrý'nýn bildirdiði Kutsal Yazý'ya uymuyordu.

3. Öðretmenlerinin ve dinsel önderlerinin etkinliði yoktu (1. Timoteos 1:3-7).

4. Halkýn çoðu tanrýsal gerçekle aydýnlatýlmamýþtý.

29:14 harika bir þey: Tanrý eðer O'nun bol bol sunduðu olanaklarý deðerlendirmezlerse, aklý doðal

olarak geliþkin kiþileri anlayýþsýz kýlar (1. Korintliler 1:19). Bu nedenle seçtiði halký aðýr bir yargý

aracýlýðýyla sýkýdüzene soktu (Habakkuk 1:5; Haberciler'in Ýþleri 13:40-41).
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29:15 niyetlerini Rab'den derin saklarlar:  Yahudalýlar'ýn yaþamlarýný yoldan saptýran inançsýzlýktý.

Tanrý'nýn her yerde ayný zamanda bulunuyor olmasýný ve en ufak ayrýntýlara dek her þeyi bilmesini

(Mezmur 139:1-4) önemsemediler.  Bu tutum, vicdanlarýnýn nasýrlaþmasý ve günahtan geri

dönmeyiþleri sonucunu doðurdu (Mezmur 94:7; Hezekiel 8:12; 9:9).  Davut da bir kez Tanrý

önünde günahýný saklamak istemiþti.  Sonradan tutumunu deðiþtirdi.  Güvenlik içinde kendini

bütünüyle Tanrý'nýn doðru ve adil eline teslim etti (Mezmur 139:23,24).

Tanrý, Yahudalýlar'a Mýsýr'dan yardým beklemeyi yasakladý.  «Sakladýklarý niyetler» sözü

Yahudalýlar'ýn bu buyruðu çiðnemelerini anlatýyor olabilir (19:11-17; 20:5,6; 30:1-3).

Niyetlerini Tanrý'dan saklamak isteyen, onlarý Tanrý'nýn atadýðý görevlilerden de saklamaya özen

gösterir.  Týpký günümüzde kimi Mesih inanlýlarýnýn planlarýný ve yaptýklarýný inanlýlar topluluðunun

önderlerinden gizli tutmaya çalýþtýklarý gibi!  Ya da kimi gençlerin yaptýklarýný, Tanrý yolunda

yürümek ve çocuklarýna bu yolda önderlik yapmak isteyen anne babalarýndan sakladýklarý gibi.

Neden?  Çünkü çoðu insan, onlardan sorumlu olan yetkilinin rolünü zararlý, kýsýtlayýcý ve sýkýcý

olarak görür.  Oysa Tanrý kurduðu düzende sevgisinin bir armaðaný olarak her topluma yetkililer

atadý.  Ailenin yetkilisi olarak anne babanýn oluþu gibi iþyerinin ustabaþýsý, þirketin yöneticisi,

ulusun devlet adamlarý ve derneklerin de baþkanlarý vardýr.  Benzer bir biçimde Tanrý, Eski

Antlaþma'daki Ýsrailliler’i de Yeni Antlaþma'daki Mesih inanlý topluluklarýný da yöneticisiz

býrakmadý.

Eski Antlaþma'da Tanrý kuþkusuz halkýn üzerine atadýðý önderlerin yetkisine boyun eðmesini

istedi.  Ýsrailliler'i Mýsýr'dan çýkarmak için Tanrý Musa'yý çaðýrdý (Çýkýþ 4:10).  Halk Tanrý'ya ve

Musa'ya baþkaldýrýnca aðýr bir cezayla karþýlaþtý (Sayýlar 21:5-7).  Tanrý, Musa'nýn seçtiði yetmiþ

ihtiyarý Ruhu'yla donattý (Sayýlar 11:16-17).  Sonra Musa ölünce Yeþu'yu Ýsrail'in yeni önderi olarak

atadý (Yeþu 1:1-5).  Hakimler döneminde Tanrý belirli adamlarý hakim olmaya çaðýrdý: Örneðin,

Otniel'i (Hakimler 3:9), Ehud'u (Hakimler 3:15), Gideon'u (Hakimler 6:14), Þimþon'u (Hakimler

13:5) görevlendirdi.  Tanrý yalnýzca siyasal önderler mi atadý?  Hayýr, Levililer'i kahin olarak ve

Harun'un soyunu da baþkahinlik yapmalarý için seçti (Çýkýþ 28:1; 29:9; Sayýlar 1:49-51; 4).

Yeni Antlaþma'da Mesih inanlýlarýnýn topluluklarýnda önder, gözetmen, ihtiyar, görevli, çoban

olarak adlandýrýlan kiþiler sorumluluk taþýmak üzere atandý (1. Timoteos 3:2-7; Titus 1:6-9).  Tanrý,

onlarý «canýnýzýn yararý için uyanýk dur»anlar (Ýbraniler 13:17) diye betimler.  Bu hoþ açýklama,

önderlerin inanlýlara karþý sevgilerini ve sorumluluðunu vurgular.  Tanrý, inanlýlarý tehlikeden

korumak için bu yetkilileri görevlendirir.  Önderler, Kutsal Yazý'yý iyi bilen kiþilerdir ve Tanrý'nýn

bakýþ açýsýný inanlýnýn gündelik sorunlarý ile kararlarýna uygulamakta yardýmcý olmakla

yükümlülerdir.  Bunu, haftadan haftaya Tanrý Sözü'nü özenle öðretmekle (Haberciler'in Ýþleri

20:27) ve özel konuþmalarda tek tek inanlýlara öðüt vererek yerine getirirler.  Böylece inanlýlar

tehlikeden ve Tanrý'nýn adýný lekelemekten korunabilir.  Ýnanlýlar ise, önderlerinin öðütlerini kabul

etmeye yükümlüdürler.  Yazýldýðý gibi, «Önderlerinizi dinleyin, onlara baðýmlý olun....  Yoksa

kendiniz zararlý çýkarsýnýz» (Ýbraniler 13:17).
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Günümüzde inanlý topluluklarýnda yetkililerin öðütlerinin gündelik yaþamda uygulandýðý nadiren

görülür.

1. Kimi zaman Mesih inanlýsý önderlerle görüþmez, tasarýlarýný önderlerinden gizler.

2. Kimi zaman da Mesih inanlýsý önderleriyle görüþüp tasarýlarýný anlatýnca önderleri o tasarýlarýn

Tanrý'nýn bakýþ açýsýna uymadýðýný saptar, karþý gelmek zorunda kalýrlar.  Bunun sonucunda,

Mesih inanlýsý

a. Ya önderlerinin öðüdünü resmen geri çevirerek tasarýlarýný dilediði gibi yerine getirir,

b. Ya da kendi topluðunun önderi olmayan inanlý kardeþleri dolaþýp kulaðýna hoþ gelen öðütleri

toplar (Yeþaya 30:10,11; 2. Timoteos 4:3).  Buna dayanarak istediði gibi tasarýlarýný yürütür.

Bunu yapan, baþvurduðu inanlýlarýn -- ne denli sevimli ve bilge olsalar da, Kutsal Yazý'yý ne

denli iyi bilseler de -- Tanrý'nýn yerel inanlýlar topluluðu üzerine atadýðý ve o topluluk için

hesap verecek olan görevliler olmadýklarýný unutur,

c. Ya da kendi inanlýlar topluluðundan ayrýlýr, hiçbir toplantýya katýlmaz ya da yetkililerin rolünü

tanýmasý gerekmeyen bir topluluða katýlýr.

Yukarýda yazýldýðý gibi, diðer inanlýlar ne denli sevimli ve bilge olsalar da, Kutsal Yazý'yý ne denli

iyi bilseler de Tanrý'nýn yerel inanlýlar topluluðu üzerine atadýðý ve o topluluk için hesap verecek

görevliler olmadýklarý için yerel toplulukta yetkileri yoktur.  Eðer baþka bir topluluktan gelen bir

inanlý öðüt isterse, Tanrý Sözü'nün verdiði yönergelere göre bilgelikle donatýlmýþ bir inanlýnýn ilk

sorusu «Senin çobanýn buna iliþkin ne dedi?» olmalý.  Öðüt vermeden önce o inanlýnýn çobanýyla

görüþülmesi yerinde olur, çünkü yerel çobanýn önerilerine ters düþen bir öðüt vermek yerinde

olmaz.  Ýnanlýlarý kendi çobanlarýnýn yetkisi altýnda kalmaya teþvik etmeli.

Bu sistem diktatörlük müdür?  Kesinlikle hayýr!  Tanrý'nýn inanlýlarýn dualarýna «evet», «bekle» ya

da «hayýr» diye üç ayrý yanýt verdiði gibi, yerel çoban da kimi zaman bir inanlýnýn tasarýlarýný

hemen onaylayabilir, kimi zaman beklemek gerektiðini söyleyebilir ve kimi zaman da kesin bir

olumsuz yanýt verebilir.  Çoðu zaman yerel çoban, sorumluluðu taþýdýðý topluluktaki durumlarý ve

inanlýlarý yakýndan tanýr.  Ayrýca Tanrý Sözü'nü gündelik yaþama aktarmakta deneyim sahibidir.

Bu nedenle inanlýlarýn sorunlarýna bilgece yanýt verir.  Þayet inanlý kardeþ aldýðý öðüdün nedenini

anlamazsa, 1) sorabilir, 2) Kutsal Yazý'yý kendi kendine araþtýrdýktan sonra çobanýyla yeniden

görüþüp Kutsal Söz'den edindiði görüþü açýklayabilir.  Eðer hem inanlý kardeþ hem de çoban

Tanrý'nýn isteðini yerine getirmeyi arzularsa, bu isteði saptamak çok zor olmaz (Yeþaya 30:21;

48:17; Yuhanna 7:17).

29:16 sapýklýðýnýz: Yahudalýlar, kendilerinin Tanrý'yla iliþkisini ve O'nun onlarla iliþkisini ters çevirmeyi

arzuluyorlardý.  Tanrý edilgen kalacaktý; onlar ise kendi tasarýlarýný oluþturacak ve yaþamlarýna

istedikleri düzeni vereceklerdi!  Onlar çömlekçi, Tanrý ise balçýk olacaktý!

çömlekçi balçýkla bir sayýlýr mý ki: (45:9; 64:8)

kendine þekil verilen þey, þekil veren için «O'nun anlayýþý yoktur» desin:  Bilgisayarýn

yeteneklerini aþan zihni Yaratan, bedenin tüm karmaþýk ve birbirlerine baðlý iþlevlerini

tasarlayarak ona biçim Veren, yarattýðý zihnin ne düþündüðünü ve biçimleþtirdiði bedenin ne

yaptýðýný denetleyemez mi (Mezmur 94:7-9; 139:1,13-16)?

Þekil Veren için, O'nun anlayýþý yoktur, desin:  Yahudalýlar Tanrý'nýn buyruklarýný reddedip

ulusal siyaseti kendi kafalarýna göre yönettiler.  Bu davranýþ ise, Tanrý'yý «anlayýþsýzlýkla»

suçlamaktan farksýzdý.
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29:17 Verimliliði açýklayan baþka bir parça, 32:15'te bulunmaktadýr.

29:18 o gün saðýrlar kitabýn sözlerini iþitecekler:  Ruhsal uyanýþýn nitelikleri þöyle betimlenebilir:

1. Ýnsanlarda iç huzuruyla gerçeði öðrenme arzusu oluþturulur.

«Kimse bana bir þey diyemez» tutumunu býrakarak tanrýsal ilkeleri öðrenmeye derin bir istek

doðar.  Ýnsan, Meryem gibi Ýsa Mesih'in ayaklarý dibine oturarak anlattýðý her þeyi dinlemek

ister (Luka 10:39).  Tanrý'nýn istemini yerine getirmeyi diler (Haberciler'in Ýþleri 9:10-17).

2. Ýnsanýn ruhsal gerçekleri algýlama yeteneði artar (29:18,24).

3. Tanrý'yý tanýmaktan duyulan sevinç artar (29:19).

4. Ýðrençlik azalýr (29:20).

körlerin gözleri görecekler: (35:5; Matta 11:5)

29:19 hakirler Rab'de olan sevinçlerini atýracaklar:  Yoksulluk, Mesih inanlýlarýnýn sevincini azaltmaz

(57:15; 61:1; Habakkuk 3:17,18).

Ýsrail'in Kuddüsu ile mesrur olacaklar:  Kiþinin günü ve sonsuzluðu (eðer O'na inanýrsa) Ýsa

Mesih'le doðar ya da (eðer salt O'nun ölümünün saðladýðý günahlardan baðýþlanmayý reddederse)

Ýsa Mesih'le batar.

29:20 korkunç adam yok oldu:  Korkunç adam Sanherib idi (28:2 ve 29:5'le ilgili notlara bakýn).

Ýnsanlarý ölümle korkutan þeytan da Ýsa Mesih'in yengisiyle gücünden yoksun kýlýnmýþtýr (Ýbraniler

2:14,15).

alaycý sona erdi: Eðer Tanrý yalnýz dýþtan saldýran düþmanlarý yok ederse, O'nun kutsallýðýný

sevenler sevinemez.  O'nun Sözü'yle alay edenler (28:9,10) ulusun ahlaksal yapýsýný bozmayý

sürdürdükçe Tanrý önünde doðru sayýlanlar tam bir esenliðe kavuþamaz.  Ama Tanrý, bu ayete

göre hem dýþtan saldýran düþmanýn hem de alay eden yerel halkýn (28:14,17-22) etkisine son

verecekti.

fesat için bekleyenler:  (Mezmur 127:2; Mika 2:1)

29:21 adamý davasýnda suçlu çýkarýrlar:  (Matta 26:59; 27:1; Haberciler'in Ýþleri 3:13,14)

kapý: Eski Antlaþma döneminde kent kapýsý, davalarýn duyulduðu ve halkýn toplandýðý yerdi

(Tekvin 23:17-18; 34:20-21; Tesniye 21:18-19; 22:15,24; Yeþu 20:4; 2. Samuel 15:2; Rut 4:1-11).

Kentin ihtiyarlarý kapýda yargý görevini yerine getirirdi.

bir hiç için: (Süleyman'ýn Meselleri 28:20-22; Matta 26:15; Haberciler'in Ýþleri 5:1-11)

salihi saptýrýrlar: (Çýkýþ 23:6; Amos 5:12; Malaki 3:5)

29:22 Ýbrahim'i kurtarmýþ olan Rab: Ýnsanlarý kurtarmak Tanrý'nýn iþidir!  Tanrý tüm insanoðullarýný

günaha batýran Adem'le Havva'nýn suçuna bir çare saðlayarak onlarla olan baðlantýsýný kesmedi.

Yalancý ilahlara tapýnanlar arasýndan Ýbrahim'i çaðýrdý, ondan sayýsýz insandan oluþan bir ulus

yaptý ve sonsuz antlaþmayý onunla kesti (Yeþu 24:3).  Ýbrahim'in esas soyu sayýlan Mesih inanlýlarý

da Tanrý'nýn kurtarýþýndan yararlandý.  Tanrý'nýn gösterdiði kayra için sonsuzluklar bile övgü

sunmaya yetmez!
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Yakub utanamayacak ve onun yüzü þimdi solmayacak: Tanrý, Ýsrail evini utançtan da

korkudan da özgür kýlacaktý.  O seçtiklerini, kendilerini zincirleyen etkenlerden özgür kýlmaktan

hoþlanýr.  Örneðin, Yerusalem'deki yýkýk tapýnaðý yeniden kurmak için sürgünden dönen

Ýsrailliler'in iþlerini engelleyenler çýktý.  Ülkede oturanlar ilkin tapýnaðý kurmaya çalýþanlarla alay

etti (Nehemya 4:1-3).  Sonra onlarla savaþmak üzere geldiler (Nehemya 4:7-8).  Tanrý, iþçileri

alaylardan da saldýrýdan da zarar görmekten korudu.  O'nun tasarýsý yerine geldi; tapýnaðý yine

eski yerine þan verdi.

29:23 ellerimin iþi: (60:21; Efesliler 2:10)

29:24 ruhta sapýk olanlar: Ruhta sapýk olanlar, Tanrý Sözü'nü dinlemeyen, ruhsal gerçeklerle

ilgilenmeyen kiþilerdir.  Onlarýn kulaklarý duymaz ve gözleri görmez (29:9,10).

anlayýþa erecekler:  Ýnsanýn anlayýþa kavuþmasý mistik bir eylem deðildir. Mistisizm nedir?

Mistisizm «Tanrý'ya ve gerçeðe akýl ve araþtýrma yolu ile deðil de gönül yolu ile, duygu ve sezgi

ile ulaþabileceðini kabul eden felsefe ve din doktrini, gizemcilik» anlamýna gelir.   Mistisizmin

Mesih'e baðlanan inançla ilgisi yoktur!  Kimi Mesih inanlýlarýnýn Tanrý Sözü açýsýndan bilgisi

eksiktir.  Bu bilgi eksikliðini gidermek için gereken zaman ve emeði vermezler.  Bunun yerine

sezgiyle duyguya dayanarak imanda ayakta kalmaya çalýþýrlar.  Kutsal Söz'de temel bulmayan

bu tutum inanlýnýn doðru yoldan sapmasýna yol açar.

Kutsal Yazý, imanýn Tanrý'nýn bildirdiði gerçekleri iþitmek, anlamak ve kabul etmek eylemi

olduðunu kesin bir biçimde duyurur.  Bu bir duygu ya da sezgi iþi deðildir.  Olamaz da!

Araþtýrmak, bilgi edinmek, düþünmek -- kýsaca, akýl iþidir!  Yazýldýðý gibi «Ýman etmedikleri kiþiyi

nasýl çaðýracaklar?  Ýþitmedikleri kiþiye nasýl iman edecekler?  Sözü yayan olmazsa nasýl

iþitecekler?» (Romalýlar 10:[9-]14-15).  Üç eyleme dikkat edin: 1). Bildirilen Kutsal Söz'ü iþitmek,

2). Bildirilen Kiþi'ye, Ýsa Mesih'e iman etmek, 3). Ýsa Mesih'e kiþisel imaný bildirmek (Kiþi yaþamýný

Mesih'e teslim eder, sonsuz yaþam armaðanýna sahip olur).  Ýþitmek olayýyla iman etmek adýmý

arasýnda iþitileni araþtýrmak için epey zaman harcanabilir.  Doðru imanla mistisizm arasýnda

dünyalar kadar fark vardýr.  Ýman gelenek, görenek, söylenti, duygu, sezgi, rüya, v.b.ne

dayanmaz.  Bu þeyler gerçek imanýn temelini oluþturamaz (28:15,17).  Gerçek iman, yalnýzca

Kutsal Söz'de bildiren gerçekleri kabul etmektir.

Ýman, ancak belirli bilgiye dayanýr; bu bilgi Tanrý'nýn yazýlý Sözü'dür.  Ýsa Mesih, Oðlu yücelten

«Gerçek Ruhu ... gelince, sizi tüm gerçeðe yöneltecektir» dedi.  Ölümünden önceki duasýnda

«Senin Sözün gerçektir» diyerek Söz'ün gerçek olduðunu kesinlikle betimledi.  Mesih inanlýsýnýn

imanda Kutsal Söz'ün aracýlýðýyla olgunlaþacaðýna iliþkin kuþku býrakmadý (Yuhanna 16:13; 17:17;

ayrýca aþaðýdaki «ders alacaklar» cümlesine bakýn).  Bir insan ruhsal sapýklýktan arýndýrýlarak

anlayýþla donatýlacaksa, Tanrý Sözü'nü araþtýrarak edindiði bilgiyle gerçeðe kavuþur.  Gerçek,

imanla kabul edilirse doðru düþünceleri, doðru tutumu, doðru eylemleri oluþturur (28:17,

«doðruluðu þakul edeceðim» notuna bakýn; Ýbraniler 4:2).

mýrýltý edenler: Mýrýltý etmek, söylenmek Ýsrail'in ulusal marþý gibiydi (Çýkýþ 16:8; Mezmur

106:25-27).

ders alacaklar:  Yahudalýlar Kutsal Söz'den eðitilmeye hazýr olacak.  Bu tutum «anlayýþa

erecekler» sözünü destekler.  Ders alarak Kutsal Yazý'nýn öðretisini benimsemelerinin doðal

sonucu, anlayýþa kavuþmalarýdýr!  Mesih inanlýlarý da Kutsal Söz açýsýndan uzman olmaya çaðýrýlýr

(Efesliler 4:11-14; 2. Timoteos 2:15; 3:14-17).


