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Yeþaya, otuzuncu 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 uyarýlýr (29).

C. Yerusalem'in yýkýma uðramasý yakýndýr (30).
1. Baþkaldýranlarýn çabalarý (30:1-12)

a. Mýsýr'la korunma antlaþmasý imzaladýlar (30:1-7)
b. Peygamberleri susturmaya çalýþtýlar (30:8-12)

2. Baþkaldýranlarýn yargýlanmasý (30:13-17)
3. Tanrý'ya dönenlere gösterilen kayra (30:18-25)

a. Ruhsal gerçeklerin yayýmlanmasý (30:20,26)
b. Tanrý'nýn kutsallýk yolunda kýlavuzluðu (30:21)
c. Günahtan kiþisel uzaklaþma (30:22)
ç. Kutsanmýþ ürünler (30:23-25)

4. Tanrý'nýn düþmanlarýnýn yargýlanmasý (30:27-33)
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30:1 asi oðullar: Yahudaoðullarý baþkaldýrýcýydý, Tanrý Sözü'nü iþitmek istemediler (1:21,23; 30:9; 65:2;

Tesniye 29:19).  Mesih inanlýsý ayný biçimde suçlanabilir mi?  Gündelik programýnda Kutsal Yazý'yý

okumaya zaman ayýrýr mý?  Sýk sýk imanlý kardeþleriyle toplanarak Tanrý Sözü'nü paylaþýr mý?

Yoksa Mesih inanlýsý da mý baþkaldýrýcý biri?

1. Baþkaldýran oðullarýn günahlarýnýn özeti:

a. Tanrý'yý terk ettiler (30:1,2).

b. Tanrý'ya güvenmediler (30:3).

c. Gözle gördükleri Mýsýr ordusunu görünmeyen Tanrý'ya yeðlediler (30:3).

2. Baþkaldýranlarýn günahýnýn yargýsý:

a. Maddi zarar,

Pahalý armaðanlarý Mýsýr'a boþuna taþýdýlar (30:6).

b. Acý bir düþ kýrýklýðý (30:7).

c. Utanç (30:3,5; Hoþea 7:7,9-13,16).

öðüt alýyorlar: Mýsýrlýlar'ýn bilgeliði yetersizdi (19:11).  Teokrasi döneminde Tanrý'nýn istemini

öðrenme olanaðý varken (örneðin, Sayýlar 27:21; Hakimler 1:1; 20:18,27,28; 1. Samuel 23:2;

1. Krallar 22:7) Yahuda'nýn Mýsýr'a güvenmesi aptallýklarýnýn doruðuydu.  Tanrý'nýn bilgeliðini

reddeden insan kendini ucuza satar.

1. Tanrý'nýn öðütlerini izleme isteði, kiþiyi alçakgönüllü yapar; O'nun yol göstericiliðini reddetmek,

insaný sert, inatçý ve gururlu yapar (Mezmur 10:4; Hoþea 7:10).

2. Kiþi yararlý ya da yararsýz bir tutumla kendine güvenebilir.  Tanrý'nýn öðütlerini reddeden kiþinin

kendine güvenmesi, ruhsal cahillikten ve Tanrý'dan baðýmsýz olma isteðinden kaynaklanýr.  Öte

yandan Tanrý'nýn istemini bilmek ve yerine getirmek isteyen kiþi, Tanrý'yý her açýdan bilgelik

sahibi olarak tanýr, her konuda Tanrý'ya danýþýr, Tanrý'nýn isteminden emin olduktan sonra ona

göre harekete geçer.  Ýlk Adem'in yaþam merkezi kendisiydi.  Kendi istemini yürütmek

amacýndaydý.  Ýkinci Adem'in yaþam merkezi Tanrý'dýr.  Ýsa Mesih Tanrý Baba'nýn istemini

tamamlamaya geldi (Yuhanna 5:30).

3. Kiþi Tanrý'ya karþý beslediði tutuma göre ilk adýmýný atar.  Eðer bu ilk adým yanlýþsa, kiþinin

sonradan verdiði tüm kararlar ve eylemler ruhsal yönünü gitgide daha çok saptýrýr.

fakat Ben'den deðil: Tanrý Yahudalýlar'dan hiç uzak deðildi; onlarla birlikteydi; (59:1).  O'nun

güvenilir peygamberleri de, her an O'nun bildirisini iletmeye ve anlatmaya hazýrdý.  Yahudalýlar

neden Her Þeyi Bilen'e, Her Güce Sahip Olan'a güvenmesin?  Tanrý'nýn yerine Mýsýr'a

güvenmeleri aðýr bir günahtý.  Ne var ki, her an Tanrý'ya dönebilirlerdi.  Günah için her zaman

kutsal bir çözüm vardýr (1:18).

ahit kesiyorlar:  Yahuda komþularý tarafýndan tehdit edilince diðer komþularýyla savunma

antlaþmasý yapardý.  Yahuda Ýsrail'e karþý Suriye'ye baþvurdu (2. Tarihler 16:2,3).  Suriye'ye ve

Ýsrail'e karþý Asur'a baþvurdu (2. Krallar 16:7).  Asur'a karþý Mýsýr'a baþvurdu (30:1-7,15; 31:1). Bu

dönemin tarihinde (36:1-22; 2. Krallar 18:13-37) Kral Hizkiya'nýn Mýsýr'dan yardým istediði yazýlý

deðildir.  Ne var ki, kimi Yahudalýlar'ýn çabalarý Asur temsilcisi Rabþake'den gizlenmedi.  O, baþý

kesik bir tavuk gibi saða sola koþuþan Yahuda'yla alay etti (2. Krallar 18:19-21,24).

ama benim Ruhumla deðil: Yukarýda yazýldýðý gibi teokrasi döneminde Tanrý'nýn istemini

öðrenme olanaðý vardý (Sayýlar 27:21).  Buna karþýn, tarih boyunca Yahudiler sorunlarý kendi

kafalarýna göre çözmeye eðilimliydi (Yeþu 9:14).  Kiþi sýkýntý gününde Tanrý'ya güvenmezse,
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kurtuluþunu baþka bir kaynaktan ararsa, kiþisel sorununu çözmesi için Tanrý'ya olanak tanýmazsa,

Yardýmcý ve Kurtarýcý olarak Kendisini kanýtlamasý için Tanrý'nýn elindeki olanaklarý çalmýþ olur.

suça suç katsýnlar diye: Ýlkin Yahuda Tanrý'dan öðüt almak istemedi.  Þimdi bu günaha, yardýmý

insandan arama günahýný da kattý.  Yahudiler'e diðer uluslarla antlaþma yapma izni verilmedi

(Çýkýþ 23:32).  Özellikle Yahuda, yalancý ilahlara tapýnmayý sürdüren Mýsýr'la antlaþma yapmamasý

için uyarýldý (20:2-6).  Tanrý'nýn halký yalnýz O'nun korumasýna sýðýnmalýydý.  Baþka güçlere

dayandýðýnda Tanrý'nýn güvenilmez olduðunu ileri sürüyorlardý.  Yahudalýlar tarih boyunca

Tanrý'nýn onlarý baðlýlýkla koruduðuna tanýk olmasalardý, baþka uluslardan yardým istemeleri

konusunda belki bir özürleri olurdu.  Ama onlarý her yönden koruyan Tanrý'yý reddetmekle O'nun

kayrasýný çiðnemiþ oldular.

Tek bir günah iþlemek bile çok tehlikelidir.

1. Bir günah «tek» olmaz.

Günah iþlenince içsel ve dýþsal düzen bozulur, kiþinin dengesi yiter.  Günah iþleyen bunu

hissettiði için bu düzeni yeniden elde etmek için bir daha günah iþler.  Böylece düzen daha

da bozulur, eski dengeyi saðlamak için bir daha günah gerekir, v.s.  Örneðin, bir adam karýsý

olmayan bir kadýnla görüþür.  Bunu kendi karýsýndan gizlemek için iþ yerinde bir görevle

ilgilendiðini söyleyerek eve geç geliþine bir neden bulur.  Ayný bahaneyi söyleyerek

inandýrmaya çalýþtýðýnda hanýmý onun iþ yerine telefon açar, sekreterden kocasýnýn orada

bulunmadýðýný öðrenir.  Adam bu yalanýný da örtbas etmek için çabucak bir yalan daha

uydurmak zorundadýr.  Bu oyunun sonu yoktur.  Suça suçun katýlmasý son derece doðal bir

zincirlemedir.

2. Günah alýþkanlýk durumuna gelir.

Bir kez denenmiþ bir günahýn ikinci kez yapýlmasý daha kolaydýr.

3. Þeytan günahlýyý daha çok günah iþlemek üzere ayartýr.

Þeytan kiþiyi kendi yetkisi altýna tutmak ister.  Bunu kiþinin günah iþlemesiyle elde eder.  O,

gözleri kör eder.  Kiþinin, günahýnýn sonucunu önceden ayýrt etmesini engeller.

4. Suça suç katmak, yargýnýn baþlangýcýdýr.

Ýlk günah «baþarýlý» ise, insan ikinci günahýn da yakalanmadan iþlenebileceðini düþünür.  Bu,

günahýn aldatýcýlýðýdýr.

30:2 Firavun'un kuvvetiyle kuvvetlenmek için: 30.-32. bölümlerde yazýlan olgular, büyük olasýlýkla

Ý.Ö. 714 yýlýnýn yaz mevsiminde yaþandý.  Olgunun tarihi bilinmesine karþýn, hangi firavundan söz

edildiðini saptamak kolay deðildir.  Mýsýr'ýn tümü üzerinde egemenlik süren firavun büyük olasýlýkla

Tirhaka idi (2. Krallar 19:9).  Ama Aþaðý Mýsýr ayrý ayrý prensler tarafýndan yönetilirdi.  Bunlardan

en önemlisi Þabatok'tu (Þabatok'la ilgili notlarý inceleyin [18:2; 19:11; 20:1,2]), ama bu prenslerden

herhangi biri Yeþaya'nýn sözünü ettiði firavun olabilirdi.

«Firavun», Mýsýr dilinde «güneþ» demek olan «fra» sözcüðünden gelir.

Mýsýr'ýn gölgesine sýðýnmak için: Mýsýr'ýn sunacaðý savunma bir gölge kadar olacaktý.  Güneþ

ýþýnlarý üzerine vurmadýkça gölge kalýr, ama güneþin yönü deðiþince gölgeli yer artýk yakýcý

ýþýnlardan korunamaz.  O yakýcý güneþ olan Asur, Mýsýr'ýn saðladýðý gölgeyi yok edince (19:1,4;

20:3-5) Yahuda alevli vuruþlarýndan korunamayacaktý.  Mesih inanlýsýnýn ümit baðladýðý «gölgelik»

bir anda yok olursa Tanrý, inanlýnýn yalnýz O'na sýðýnabileceðini göstermektedir (Yunus 4:6-8).

Öyleyse, Mesih inanlýsý gölgenin yok olmasýna sevinebilir, çünkü tek Tanrý'ya baþvurmayý

öðrenmek çok deðerli bir derstir.
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Mýsýr'a inmek üzre yola çýkýyorlar: Mýsýr ne denli uzaktý, Tanrý ne denli yakýndý!  Güvenilmez

öðütleri öðrenmek için o uzun yollarý aþmanýn ne gereði vardý?  Yahudalýlar'ýn Tanrý'nýn kutsal

bildirisinden o denli nefret etmesi, yalancý ilahlarýn öðütlerine o denli baðlanmasý yazýk deðil mi?

Tanrý'nýn yerine baþkalarýna baþvuran, baþkaldýrýcýlýðýný ilan eder (30:1).  Tanrý Sözü'ne aykýrý

tasarýlar yapan, söz dinlemezliðini çalým satarcasýna gururla duyurur.  Tanrý kýskanmaz mý, öç

almaz mý?

Benim aðzýmý sormuyorlar: Ýnsansal çözüme dayanma düþkünlüðü, temelsiz varsayýmlardan

kaynaklanýr:

1. Tanrý çok uzaktýr, gündelik yaþamda bir yardýmda bulunmaz (Tesniye 4:7; Mezmur 145:18).

2. Tanrý evrensel sorunlarla uðraþýr, toz parçasý büyüklüðünde olan insanlarýn derdine önem

vermez (Mezmur 39:7; 121:1; 124:8).

3. Tanrý yardým etmek için çok geç davranýr.  O'nu beklemeye zaman yok, çabucak bir çözüm

bulunmalý (Mezmur 27:13,14).

4. Tanrý'nýn koþullarý çok sert.  Kiþinin günahý býrakmasýný ister (Matta 11:28-30).

Bunlara benzer nedenleri sayarak insan, verimsiz çarelere baþvurur.

Tanrý'dan çok insanlarýn yardýmýna güvenmek sadece Yahudalýlar'ýn günahý deðildi.  Kilise çaðý

boyunca Mesih inanlýlarý da ayný cahilliði sürdürmeye eðilimliler.  Sorun çýkýnca birçoklarý hemen

doðal olarak eyleme giriþir, kargaþaya kendilerini kaptýrýr.  Örneðin, para sýkýntýsý olunca hemen

«Kimden borç para alabilirim, ikinci iþi nereden bulabilirim, bana borçlu olan kim var ki paramý geri

alabilirim» gibi telaþlý düþüncelerle tüm gücünü yitirir.  Ne var ki, Mesih inanlýsý telaþa düþmeden

ruhsal benliðinin doðal benliðini sakinleþtirmesi için olanak tanýmalý, Tanrý'ya güvenerek sýkýntýsýna

uygun bir çözüm bildirmesini güvenle beklemelidir (Mezmur 46:10,11).  Bu sakin güven tutumu

kendiliðinden oluþmaz.  Mesih inanlýsý Tanrý Sözü'nde olan vaatlere sarýlmak üzere kendini

eðitmelidir.

30:3 Mýsýr'ýn gölgesinde sýðýnmanýz: Yahudiler, Tanrý'nýn gölgesine sýðýnmak kavramýný çok iyi

anlýyordu (25:4; 32:2; Mezmur 36:7; 63:7;91:1).  Mýsýr'ýn gölgesine sýðýnmak, Mýsýr'ý Tanrý'nýn

yerine koymak anlamýna geliyordu.

30:4 Tsoan: 1Tsoan, on ikinci hanedanýn 31. paralele yakýn, Nil deltasýnýn doðu kýsmýna düþen

baþkentiydi (Tsoan'la ilgili notlarý inceleyin [19:4,11]).

Hanes: Bu kentten yalnýzca bu ayette söz edilir.  Tsoan ile birlikte anýldýðý için Nil deltasýnda

olduðu sanýlýr.  Gerçi baþkalarý 1Hanes'in Herakleopolis Magna olduðunu söyleseler de bu kent

29. paralele yakýn, Nil'in batýsýna düþen bir kentti.

reisleri Tsoan'dadýrlar ve ulaklarý Hanes'e eriþtiler:  Yahuda'yla bu savunma antlaþmasýný

imzalamak için Mýsýr önderleri Tsoan'daki saraylarýna varmýþlardý.

30:5 o kavim ki, ne yardýmdýr, ne faydadýr, ancak utanç ve rezalettir:  Mýsýr, Ýsrail'e ancak kýrýlmýþ

bir kamýþ kadar yarar saðlayabilirdi.  O da Tanrý yargýsýna düþecekti (Hezekiel 29:1-12).  Ýsrail ise,

Mýsýr'ýn yargý göreceðine þaþmamalýydý, çünkü Mýsýr'ýn düþüþü önceden bildirilmiþti (19:1-17;

Yeremya 2:36).
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30:6 sýkýntý ve kaygý diyarý: Yahuda ile Mýsýr arasýndaki çöl bölgesi anlatýlmak istenir (Tesniye 8:14,15;

Yeremya 2:6).

eþeklerin sýrtý üzerinde mallarýný ve develerin hörgücü üzerinde hazinelerini kendilerine
faydasý olmayacak bir kavma taþýyorlar: Bir çiviyazýsýnda Sargon; Filistin, Yahuda, Edom ve

Moab'ýn kötülükle dolu bakanlarýnýn kendisine karþý savaþtýklarýný ve armaðanlarýný onlarý

kurtaramayacak olan Mýsýr kralýna taþýdýklarýný kaydeder (G. Smith, Eponym Canon, sayfa 130'den

The Pulpit Commentary, sayfa 490'a aktarma).

Tanrý'nýn yardýmý karþýlýksýz olacaktý.  Yahudalýlar bu yardýmý hor görüp hiçbir yararýný

görmeyecekleri ant laþmayý hazineleriyle ödediler (Hoþea 12:1).  Bununla birlikte, antlaþmanýn

bedelini ödemek için «diþi ve erkek aslanýn, engerek yýlaný ile yakýcý uçan yýlanýn çýktýðý, sýkýntý ve

kaygý diyarý» olarak açýklanan tehlikeli bölgelerden geçmeliydiler (Tesniye 8:15).  Bu durum

Yunus'un bilet alýp Tanrý'dan kaçýþýný andýrýr.  Tanrý'dan kaçmak pahalýya mal olur.

30:7 Mýsýr'ýn yardýmý boþ ve hiçtir: Her yaratýk ancak bir yaratýktýr.  Tanrý'nýn yerini alamaz, Tanrý'nýn

iþlerini gerçekleþtiremez, O'nun kararlarýna karþý gelemez.  Tanrý gerçektir, O'na güvenilebilir.

Ýnsanoðlu yalancýdýr, ondan yardým beklenmez.  Yaratýcý çaðlarýn, sonsuzluðun Kayasý'dýr.  Yaratýk

ancak kýrýk bir kamýþ gibidir.  Ýnsanlardan çok az yardým beklenir, ama Tanrý sýnýrsýz yardým sunar.

Rahab: «Rahab» Ýbranice'de «güç; gururlu, kendini öven, gürültülü övünen» demektir.  Kutsal

Yazý'da «Mýsýr», bazen «Rahab» olarak geçer (51:9; Mezmur 87:4; 89:10).  Yahudalýlar'ýn ümit

baðladýðý bu Rahab ne yapýyordu?  Rahatça oturuyordu!  Bunun anlamý Mýsýr'ýn Yahudiler'e

yardým etmek için yerinden kýpýrdamayacak oluþudur.

30:8 levha, kitap: Levha üzerine yazýlan bildiri o dönemde yaþayanlarý uyarmak için, kitaba kaydedilen

bilgi gelecek kuþaklara Tanrý'nýn her þeyi önceden bildiðine ve O'na güvenenlere sürekli yardým

ettiðine tanýklýk etmek için olacaktý.

yaz: Konuþulan sözlerden çok yazýlý sözler kalýcýdýr.  Tanrý bildirilerini belgelerde bulundurmaktan

korkmaz.  Çünkü sözlerinde hiç yanlýþlýk bulunmaz, peygamberlikleri harfi harfine gerçekleþir

(34:16; 40:8; 1. Petrus 1:25).

Levhaya ve kitaba yazýlacak olan bildiri, Yahudalýlar'ýn Tanrý'ya karþý yaptýklarý hainlik (30:10-

12,15) ve Tanrý'nýn bu hainliðe karþý alacaðý tavýrdý (30:13-14,16-17,20a).  Resmi, tarihsel belgelere

kaydedilen bildiriler, kalýcý bir tanýklýktýr.  Ýnsanlara gelince, yaptýklarý günah arþivlerine

kaydedilmezse de, yüzlerine yazýlýr.  Etkisi bedenlerinde taþýnýr.  Özyapýlarýnda damgalanýr.

Çaðdan çaða iletilen akýmlarda izlenir.  Üçüncü ve dördüncü kuþaklara dek zararýný sürdürür.

Tanrý'nýn birçok «kitabý» vardýr.

gelecek zaman için ebediyen þahit olsun: Tanrý Sözü dünyanýn sonuna dek duracak belit

(kendiliðinden apaçýk olan, aksiyom) olarak kabul edilir (Matta 5:18; Luka 16:17).

onu kitaba kaydet de gelecek zaman için ebediyen þahit olsun:  Tanrý Sözü'nü dinlemez

olanlara karþý bu peygamberlik sonsuza dek tanýklýk edecekti (8:1 ve 16'yla ilgili notlara bakýn;

Tesniye 31:19,21-22; Habakkuk 2:2,3): 

1. O dönemde baþkaldýranlar utansýn diye,

2. Onlar boyun eðmeseler bile onlarýn çocuklarý bu yargýdan ders alsýnlar diye,

3. Tanrý'nýn bu ulusa karþý gösterdiði sabýr ve adaletten kuþkulanýlmasýn diye,
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4. Bu yargýyý duyan kiþiler baþkalarýný da uyarsýn diye.  Sonradan yazýldýðý gibi «Tüm bunlar

baþlarýna uyarý niteliðinde geldi.  Bizlere de öðüt olsun diye yazýldý.  Çünkü çaðlarýn sonu geldi

bizlere dayandý» (1. Korintliler 10:11).

30:9 o asi bir kavim ... Rabbin þeriatini iþitmek istemeyen  oðullardýr:  Tanrý'nýn seçtiklerinin

özyapýsýna bakýn!  Kendilerine bu denli çok ayrýcalýk tanýndýktan sonra Yahudiler'in Tanrý'ya sýrt

çevirmesi inanýlmaz bir hainlikti (59:12,13; Tesniye 31:26,27; Romalýlar 3:1-4).  Yaratýk Yaratýcý'ya

«Defol, yolumdan çekil!» diyebilir mi?

yalancý oðullar: Yahudalýlar Tanrý'ya baðlý olduklarýný ileri sürerken hareketleri sözlerini

yalanlýyordu (29:13; 59:13).

Tanrý Sözü'nü iþitmeyenler acý bir aptallýða tutulmuþlar.  Çünkü Tanrý, O'nun Sözünü dinleyip

dinlemediðine, onu izleyip izlemediðine göre insaný yaþama ya da ölüme yargýlar.  O þöyle uyarýr:

«Bakýn, Ben bugün önünüze bereketi ve laneti koyuyorum.  Bugün size emretmekte olduðum

Allahýnýz Rabbin emirlerini dinlerseniz, bereket.  Allahýnýz Rabbin emirlerini dinlemezseniz ...

lanet» (Tesniye 11:26-28; 1. Krallar 22:13).

30:10 görenler, peygamberler: «Görenler» ve «peygamberler», iki ayrý görev deðil, ayný görev için

kullanýlan eþ anlamlý iki sözcüktür.

peygamberlere, bize doðru þeyler peygamberlik etmeyin: «Doðru þeyler», kesin ve belirgin

gerçektir.  Peygamberler doðru þeyleri peygamberlik etmeyecek de, neyi peygamberlik edecek?

Doðru olmayan bildiriler, peygamberlik deðildir.

Ýnsanoðlu genellikle gerçeði bir düþman olarak görmez.  Tarih, fizik, kimya, matematik, biyoloji

ve teknik alanlarýnda yalnýzca gerçek, denenmiþ ve güvenilir bilgi istenir.  Beðenilmeyen gerçek

ise, ahlakla ilgili gerçektir.  Nefret edilen kiþiler de, ahlaksal gerçeði genel olarak deðil, ayrýntýlý

olarak ve belirli durumlarý ve insanlarý düþünerek bildirenlerdir.  Ahlaksal gerçek, günahý sürdüren

kiþiler için bir sitemdir.  Kiþi kendi ahlak düþüklüðünü sezdiði için her yüksek ölçütü, her erdemli

ilkeyi kendine yönelik kiþisel bir suçlama olarak yorumlar.  Ýltifat ise, benliði okþar, temelsiz de

olsa insanýn kendine güvenmesini saðlar.  Ahlaksal gerçek insaný yargý korkusuna düþürebilir,

ama iltifat boþ da olsa ümit verir.  Kiþi gerçekle uyarýlmasý gerekirken yersiz iltifat yüzünden

kendini doðru sayar.  Bu nedenle kendini daha yüksek ölçütlere ulaþmak üzere zorlamaz.  Aslýnda

«düþkün, acýnýlacak durumda, yoksul, gözü görmez, çýplak» (Vahiy 3:17) olduðunu kabul etmez.

Varlýklý genç gibi (Luka 10:17-22), onu bu periþan durumdan Kurtarabilen’e gelmez.

bize yumuþak þeyler söyleyin, hileli þeyler peygamberlik edin:  Yahudalýlar bunu baþka

sözlerle söylüyorlardý:

1. «Günahlarýmýzý bize anýmsatmayýn.»

2. «Günahlarýmýzýn Tanrý'nýn bizi öfkeyle yargýlamasýyla sonuçlanacaðýný duymak istemiyoruz.»

3. «Bizi övün, iyi ve doðru olduðumuzu onaylayýn.»

4. «Vicdanýmýz bizi rahatsýz etmeden istediðimiz þeyleri yapabilelim diye Tanrý'nýn sýkýcý sözlerini

esnetin.  Somut, kesin, mutlak olarak deðil, Tanrý bildirisini esnek anlatýn.  Her þeyin birkaç

yorumu var ya!» (Yeremya 23:21; Amos 2:12; Mika 2:11)

Yahudalýlar'ýn tutumu, yaþamlarýný ve sonsuzluktaki durumlarýný yalanlar temeline kurmaya razý

olduklarýný gösterir.
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30:11 yoldan çekilin:  «Yolumuzdan çekilmezseniz, ezileceksiniz@ diyerek Yahudalýlar kendilerini uyaran

peygamberleri tehdit ediyorlardý.

Ýsrail'in Kuddusu'nu önümüzden kaldýrýn, derler: Peygamberler, Yahudalýlar'a günahlarý

nedeniyle onlara uygulanacak yargýya iliþkin gerçeði bildiriyorlardý.  Gerçeði bildirmekle halkýn

günah iþlemesini engellemeye, onlarý Tanrý'ya döndürmeye çalýþýyorlardý.  Halk, Tanrý Sözü'nü

bildiren peygamberler aracýlýðýyla O'nun gösterdiði sevgiyi göreceði yerde, «Adaletsizliðe bakýn»

diye baðýrýp Tanrý'ya karþý yakýndýlar.  «Ýstediðimiz gibi yaþayamýyoruz.  Özgürlüðümüzü

kýsýtlamaya kalkýyorlar!  Ýsrail'in Kutsalý bizi engellemesin!»

«Ýsrail'in Kutsalý», Yeþaya'nýn Tanrý için en çok kullandýðý adlardan biridir.  Özellikle Yahuda'yý

kutsal olmayýþý nedeniyle azarladýðýnda bu adý kullanýrdý (1:4; 5:24).  Tanrý'nýn yalnýz bu adý bile,

kutsal sayýlmayan Yahudiler'i suçlu çýkarýr.

Yahudalýlar için en korkunç bildiri, «Ýsrail'in Kutsalý» idi.  Tanrý'nýn kutsallýðýyla kýyaslandýðýnda kim

doðru sayýlýr?  Ne var ki, herkes O'nun kutsallýðý ölçüt alýnarak deðerlendirilecek ve yetersiz

bulunacak.  Kiþinin er geç baþýna gelecek olan bu olguya aldýrýþ etmemek deliliktir.  Çare aramalý

-- Tanrý'nýn saptadýðý çareyi bulmalý (1. Petrus 3:18).

30:12 Ýsrail'in Kuddusu: Halkýn Tanrý'nýn bu adýný kullanmasýný Yeþaya'ya yasaklamasýna karþýn o

bundan caymadý.  Tanrý'nýn bu adý günahlýlarda dehþet uyandýrdýysa bunu duyurmaktan

vazgeçilmeyecekti.  Naziklik (korkaklýk demeyelim!) adýna Mesih inanlýsý da halkýn isteðine uyarak

gerçeði gizlemesin.  Gerçek utanmadan çýplak durur, bir giysiye bürünmeye gerek duymaz!

mademki bu sözü hor görüyorsunuz: Dünyanýn sonunda Büyük Sýkýntý döneminde iki

peygamber öldürülünce insanlar, yaþayanlara çok «iþkence» edenlerden kurtulduklarý için

birbirlerine armaðan gönderecekler (Vahiy 11:10).  Yeþaya da öldürülerek susturulsaydý kuþkusuz

Yahuda'da birçoklarý sevinecekti.  Özellikle Yahudalýlar'ýn en çok rahatsýzlýk duyduklarý söz, Mýsýr'a

güvenmekle ilgili uyarýydý.  Bu söz kendilerine sevgiyle bildirildi, dinlenseydi onlarý birçok dertten

kurtaracaktý. (Tanrý Sözü'nü hor görenler için baþka örnekler 1. Samuel 8:7; 15:23,26; 2. Krallar

17:15'de bulunur).

gaddarlýk: «Gaddarlýk» sözcüðüyle Mýsýr'a gönderilecek pahalý armaðanlarý (30:6) elde etmek

için toplumun altýnda kaldýðý aðýr yük anlatýlýyor olabilir (2. Krallar 15:20).

gaddarlýða ve sapýklýða güveniyorsunuz ve onlara dayanýyorsunuz: Yahudalýlar'ýn gerçeði

reddetmekte direnmeleri dünyanýn sonundaki durumu anýmsatýr: «Kurtulmalarý için gereken

gerçeði sevmeye yanaþmadýlar.  Ýþte bundan ötürü, yalana inansýnlar diye Tanrý onlara aldatý

gücünü salýyor.  Öyle ki, gerçeðe inanmayýp haksýzlýktan hoþlananlarýn tümü yargýlansýn»

(2. Selanikliler 2:10-12).  Çaðlar boyunca tüm insanlar ayný malzemeden yapýlmýþtýr.  Mesih

inanlýsý Tanrý Sözü'ne karþý nasýl bir tutum takýndýðýný düþünsün.

30:13 düþmek üzere olan: Yargý baþkaldýran kiþiden uzak deðildir.  Örneðin, Mesih Ýsa'yý Kurtarýcý

olarak kabul etmeyenler þimdiden yargýlanmýþtýr (Yuhanna 3:17,18).

duvar çatlaðý gibi ... yýkýlmasý birden ve ansýzýn olur: Sýk sýk açýklanmýþ olsa da bu yargý

Yahudalýlar için bir sürpriz olacaktý (30:14)!  Yüzeysel düþünen kiþi, günahýn görünüþte birdenbire

cezalandýrýlmasýna þaþýrýr.  Örneðin, tutumlu olmayan, savurgan biri günden güne azar azar

borçlanýr, ama iflas etmesi bir günde olur.  Devleti kazýklayan bir memur, yýllar boyunca

aldatýcýlýðýn karýþýk koridorlarýnda dolaþýr, ama bir gün o labirentin çýkýþýný bulamaz ve suçu
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nedeniyle tutuklanýr.  Kiþinin yýkýma uðramasý bir anda gerçekleþmiþ gibi görünse de, aslýnda

yýkýmý oluþturan çatlaklar uzun zamandýr bellidir.  Yýkým gelince tam gelir (30:14) ve ayný zamanda

günaha da uygundur (30:16).

30:14 ocaktan ateþ getirmek yahut sarnýçtan su almak için bir parça kalmayacak: Yoksullar, kýrýk

kap parçalarýyla su ve ateþ taþýmak zorunda kalýr.  Üzerine düþecek yargýdan sonra Yahudalýlar

yoksullardan daha zor durumda sayýlacaktý; yýkýntý içinde yaþam desteði -- su ve ateþi taþýmak için

yeteri kadar büyük bir taþ parçasý -- arayacak ama bulamaycaktý.  Ayný zamanda bu benzetme,

siyasal sistemin çöktüðünü de gösterir.  Bu çöküþ, Nebukadnetsar'ýn Yerusalem'i ele geçirdiðinde

gerçekleþti.

30:15 Ýsrail'in Kuddusu: «Ýsrail'in Kuddüsü» sözü hiç kullanýlmayacak mýydý (30:11)?  Bu söz kesinlikle

duyulacaktý!

Rab Yahve þöyle dedi: «Rab Yahve þöyle dedi» sözleri, «Dönmekle ve rahat etmekle

kurtulursunuz» vaadini güçlendirir.  Vaat eden Rab Yahve'dir!

Dönmekle ve rahat etmekle kurtulursunuz: Yahudalýlar ancak Mýsýr'a baþvurmaktan

vazgeçerek ve «adýný duymak istemiyoruz» dedikleri Ýsrail'in Kutsalý'na dönerek kurtuluþ

bulabilirdi.  Ancak O'na boyun eðerek O'nunla esenlik içinde yaþamak olanaklýydý. Onlarýn

huzurunu bozan günahýn baðýþlanmasý zorunluydu (Ýbraniler 3:7-13; 4:1-3).

kuvvetiniz: Gücün en çok gürültü çýkartanda olduðu biçiminde çok yaygýn bir yanlýþ düþünce

vardýr.  Bu düþünce ve sonuçlarý daha çocuklukta baþlar.  Çocuklara Kutsal Yazý'dan ders verildiði

bir gün sýnýftaki iki kýzýn akrabasý olan daha büyük bir kýz sýnýfa girip kýzlarýn yemeðe gelmesinin

gerektiðini söyledi.  Küçükler dersi duymak istedikleri için o an gelmeyeceklerini anlattýlar.  Büyük

kýz bunu duyunca sesini biraz yükseltti.  Bunun etkisi olmayýnca baðýrmaya baþladý.  Baðýrmanýn

da çeþitli aþamalarý vardýr!  Kýz çok geçmeden en yüksek aþamaya ulaþtý.  Küçük kýzlar da ayný

taktiði kullandýlar.  Baðýrarak, diþlerini göstererek karþý gelmeyi sürdürdüler.  Böyle

davranmalarýnýn amacý neydi?  Her iki taraf da gürültü ederek güç kazanmaya çalýþýyordu.  Yarým

saat sonra bu ufak kýzlardan biri, sýnýfta istediðini yapamayýnca öðretmenine baðýrýp çaðýrdý.

Küçük yaþtan beri benimsediði ilkeyi uyguluyordu.  Bu ilkenin yanlýþ olduðuna ikna oluncaya dek

bu kýz büyük küçük demeden herkesin karþýsýnda saygýsýzca kendi istemini yürütmeye çalýþýr

(32:17; Mezmur 91:1).

kuvvetiniz susma ve güvenme ile olur: Yaþamýn her durumunda güçle donatýlmak için yalnýzca

susma deðil, susma ile birlikte güven de gerekir.  Çünkü kadercilikten doðan bilinçsizlik ve

korkudan oluþan donukluk söz konusudur.  Bilinçsiz biri ya da korku nedeniyle donuk insan susar.

Sessizdir ama bu kiþinin güveninden söz edilemez.  Güven, tepki gösteremeyiþin deðil bilgelik

ve yürekliliðin bir ürünüdür.  Güven, hiçbir zaman cahillikten, kadercilikten ya da temelsiz bir

ümitten doðmaz.  Tehdit eden düþman karþýsýnda, yenilginin daha az kesin olduðu durumlarda

bile Tanrý'ya güvenen kiþi, «Gözlerimiz imanýmýzýn önderi ve bütünleyicisi Ýsa'ya baksýn» der.

«Dünyaya üstün gelen yengi ise imanýmýzdýr» diyerek Tanrý'yla övünür (Ýbraniler 12:2; 1. Yuhanna

5:4).  Sakinlik içinde susabilmek, Tanrý'ya baðlanan güvenin sonucudur.  Mesih inanlýsýnýn

Tanrý'ya güveni, susmasýnýn sýrrýdýr.

Tehlike ve sýkýntý içindeyken kurtarmasý için Tanrý'ya yalvarmak yanlýþ deðildir.  Ama baský altýnda

dayanmak ve kötülüðü yenmek için gereken gücü Tanrý'dan dilemek çok daha yararlýdýr

(Romalýlar 12:21).  Güçlü olmak için kiþinin olumsuz olaylarýn hafiflemesine deðil, içten

donatýlmaya gereksinimi vardýr.  Tanrý þu vaadi verir: «Ýnsansal olanýn dýþýnda hiçbir denenmeye
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uðramadýnýz.  Ama Tanrý kendisine güvenilendir.  Katlanabileceðinizden daha çetin denenmeye

düþmenize izin vermeyecektir» (1. Korintliler 10:13).  Denemenin kiþiyi yenmesi için, deneme

kiþinin içinde bir yanký bulmalýdýr.  Bu durum þöyle açýklanabilir: Okyanus üzerine düþen kývýlcýmlar

tehlikeli deðildir, ama ayný kývýlcýmlar benzin üzerine düþerse büyük zarara yol açar.  Ýnsanýn

denenmeye karþý gösterdiði tepki onun içsel maddesine (özyapýsýna, karakterine) baðlýdýr.

Örneðin, Ýsa Mesih «Bu dünyanýn baþkaný geliyor ve onun benim üzerimde hiçbir yetkisi yoktur»

diyebiliyordu (Yuhanna 14:30).  Neden?  Çünkü kutsallýðýn dýþýndaki þeyler için Mesih'in hiçbir

alýcýsý yoktu.  Ýsa Mesih, kötülük sinyallerini içine almak üzere bir alýcý aygýt kurmadý.  Örneðin, her

yerde çok sayýda radyo ve televizyon ýþýný bulunur.  Onlarý almak için radyo ya da televizyon

yoksa, kiþi bu ýþýnlarýn hiçbirinin farkýna varmaz.  Ancak bir aygýt varsa, ýþýnlar anlaþýlan bir dile

çevrilir.  Ne var ki, dinleyici bazý programlarý yararlý bulmazsa ya aygýtý hiç açmaz ya da aygýtýný

o sinyalleri almayacak biçimde ayarlar.  Pavlus ve Silas tutukevindeyken ruhsal çöküntü,

yakýnma, korku «ýþýnlarýný» almamaya karar vererek kendilerini güçlendirecek bir programý seçtiler

(Haberciler'in Ýþleri 16:25)!  Kiþinin sýkýntý içindeyken gösterdiði tepki kendi kararýdýr.

Fakat siz istemediniz: Tanrý'nýn saðladýðý rahatý kabul eden var mýydý ki!  Rahatlýk, yaþamýn zorlu

olaylarýnýn yatýþmasýndan doðmaz.  Dalgalar bir süre dinerse de, az sonra yine çalkalanmaya

baþlayacaktýr.  Rahatlýk canýn, olgularýn etkisini yenme becerisine dayanýr.  Mesih inanlýsý, Tanrý

Sözü'nün bildirdiði gerçekleri yaþamýna uydurarak bu beceriye sahip olabilir.  Ama tanrýsal yaþam

ilkelerini öðrenmek için zaman ayýrmayan bir kiþi, yaþamýn kasýrgalarýna kapýlýp yýkýma sürüklenir.

Birçok insanýn yaþamýna dýþtan bakýldýðýnda çok baþarýlý ve sakin görünür.  Ne var ki, o insanlarýn

güler yüzlerinin ardýnda gizledikleri bir yaþam vardýr. Bu güler yüzler onlarýn yaþadýklarý acý ve

ürpertici olaylar sýrasýnda çektikleri sýkýntýyý anlatmaz.  Her þey yüzeyde göründüðü gibi deðildir.

Yaþamýný Tanrý'nýn gerçeklerine baðlamayan her kiþi, er geç yýkýma uðrar.

30:16 Hayýr, çünkü at üzerinde kaçacaðýz, dediniz: Yahudalýlar, hem Asur ordularýndan hem de

Tanrý'nýn yargýsýndan kaçabilmeleri için Mýsýr'dan alacaklarý atlarýn yararlý olacaðýný halen ileri

sürüyorlardý (2:7'le ilgili nota bakýn; Hoþea 14:1-3)!  Tanrý «olmaz» derse, olmazdýr.  O'nun sözüne

karþý gelerek bir yarar saðlanýr mý?

Yahudalýlar «Kaçacaðýz, bineceðiz» dediler.  Günahlarý iþte bu «-acaðýz», «-eceðiz» takýlarýnda

bulunur.  Tanrý'dan baðýmsýz olarak kendi yollarýný çizmek isteyerek, kendi çözümlerini bulmaya

çalýþarak inatçýlýklarýný sürdürüyorlardý.  Bu, þeytanýn cennetten kovulmasý sonucunu doðuran

tutumunu andýrýr.  O da «Göklere çýkacaðým, tahtýmý Allah'ýn yýldýzlarý üzerine yükselteceðim, ...

cemaat daðýnda oturacaðým, bulutlarýn yüksek yerleri üzerine çýkacaðým, kendimi Yüce Allah gibi

edeceðim» diye savlar ileri sürüyordu (Yeþaya 14:13,14).  Tanrý'dan baðýmsýz olma çabasý yýkýma

götürür.  Mesih inanlýsý bundan ders alsýn!  Tüm tasarýlarý konusunda dua etsin.  Onlarýn doðru

olduðundan emin olduktan sonra bile «Rab dilerse» sözleriyle adým adým ilerlesin (Yakup 4:13-

16).

Ademoðlu kendi arzularýný deðil, Tanrý'nýn istemini yerine getirmek zorundadýr.  Mesih inanlýsý

Tanrý'nýn çocuðudur; Babasý'nýn buyruklarýna boyun eðmeye borçludur.  Boyun eðmeyiþ, kutsal

Tanrý'ya karþý baþkaldýrýdýr.

sizi kovalayanlarýn ayaðý tez olacak: Tanrý'nýn buyruðunu hiçe sayýp kendini korumaya kalkan

kiþi, kendisinin en korkunç düþmanýdýr.  Yahudalýlar, Tanrý'nýn yüz yýllar boyunca onlar için

savaþtýðýný anýmsamamayý yeðlediler (Çýkýþ 14:26-31; Yeþu 6:2,16,20-21; Hakimler 7:2,4-8,20-23).

30:17 Bin kiþi bir kiþinin korkutmasýyla kaçacak: (Levililer 26:8; Tesniye 32:30; Yeþu 23:10)

30:18 bunun için: 30:15,16'da açýklanan Yahudalýlar'ýn ruhsal durum nedeniyle...
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Rab size lütfetsin diye bekleyecek: 30:9-17'de bulunan azarlama, topluluðu dehþete ve

ümitsizliðe düþürmüþ olmalý.  Tanrý'nýn amacý bu deðildi. Her zamanki gibi O'nun arzusu,

seçtiklerinin günahý býrakmalarý, O'na dönmeleriydi.  Tanrý'nýn en derin arzusu, insanlara lütuf

göstermektir.  Yahudalýlar'a halen lütuf göstermesi olanaklý olabilirdi, eðer onlar...

1. Tanrý'yý çaðýrsalardý (30:19),

2. Yalancý ilahlara tapýnmayý bütünüyle býraksalardý (30:22),

3. Kendi çabalarýný býrakýp Tanrý'yý beklemeyi kabul etselerdi (30:15).  Bazen insan kendisini

kurtarmak için hiçbir eyleme giriþmemeli (Çýkýþ 14:13; Mezmur 62:5; Haberciler'in Ýþleri 1:4;

[«öðüt alýyorlar» cümlesiyle ilgili «2» numaralý notu karþýlaþtýrýn, 30:1]).  Sanherib'in

Yerusalem'i tehdit ettiði zaman Hizkiya'nýn ve halkýn kendilerini kurtarmak için hiçbir eylemde

bulunmamalarý gerekiyordu (Yeþaya 37).

Baþkaldýran kiþiler günahý býrakýp O'na boyun eðene dek (30:15) Tanrý onlara lütfedemezdi.

Çünkü Tanrý'ya boyun eðmeden içinde bulunduklarý sýkýntýlardan kurtulurlarsa, günahlarýndan

ayrýlmamýþ olmalarýna karþýn Tanrý'nýn onlarý onayladýðýný düþünürlerdi.  Böylece günahlarýný

býrakmaya teþvik edileceklerine günahlarýný sürdürmek için cesaret bulacaklardý.  Bu durum

onlarýn yargýlanmalarýyla sonuçlanacaktý.  Bunun için Tanrý onlara lütfetmek için beklemeliydi.

Lütfunu erkenden gösterseydi, bu lütuf deðil lanet sayýlacaktý.

1. Tanrý'nýn beklemesinin nedenleri

a. Adaleti yerine gelmeli.

b. Koþullarý kabul edilmeli; insanlar O'nun üzerlerindeki yetkisini kabul etmeli.

c. Kiþiyi günahtan arýndýrmak ve O'nun benzerliðinde bulundurmak için koþullar -- insanýn

tutumu ve durumu -- uygun olmalý.

2. Kiþinin Tanrý'yý beklemesi

a. Tanrý'ya iliþkin gerçeði aramak ve anlamak için çaba ve zaman harcayana ne mutlu

(Yeremya 29:13)!

b. Tanrý'nýn sabýrlý ve güvenilir iþçisine ne mutlu (Mezmur 126:6)!

c. Söylenmeden sabýrla kaygý çekene ne mutlu (Mezmur 130:6; Romalýlar 8:18)!

Rab adalet Allahý'dýr: Tanrý'nýn adaletli olmasý, ayný zamanda acýmasýný olanaksýz kýlmaz.

30:19 sen ki, Sion'da ve Yerusalem'de oturuyorsun, artýk aðlamayacaksýn:  Yahudalýlar neden

aðlamayacaktý?  Çünkü artýk Tanrý'ya sýðýnacak, O'nunla barýþmýþ olacaklardý.

feryadýn sesi üzerinde elbet sana lütfedecek: «Ýsrail'in Kutsalý'ný önümüzden kaldýrýn» diyenler

(30:11) artýk günahtan Tanrý'ya dönerek öðretilmeye hazýr olduklarýný belirtecek (Haberciler'in Ýþleri

15:30), O'na gereksinimlerini itiraf edeceklerdi.  Tanrý'nýn kiþiden beklediði tutum budur (Yeremya

29:12-14a).  Örneðin, Tanrý Ýbrahim'e onun soyunun dört yüz yýl Mýsýr'da kaldýktan sonra Kenan

bölgesine döneceðini vaat etti (Tekvin 15:13).  Ýsrailliler ise dört yüz yýl deðil, dört yüz otuz yýl

Mýsýr'da kaldý (Çýkýþ 12:40).  Neden?  Tanrý, Ýsrailliler'in sýkýntýlarýnda O'nu çaðýrmalarýný iþitmek,

O'nun kurtarýþýna ümit baðladýklarýný görmek istedi (Çýkýþ 3:7-10)?  Ýsrailliler Tanrý'ya seslenmekte

geciktiler, bu yüzden de Tanrý onlarý Mýsýr'dan çýkartmak için biraz bekledi.

iþitince sana cevap verecek: «Ýþitince»!  Tanrý, Yahudalýlar'ýn O'nun adýný çaðýrdýðýný duyar

duymaz yardýma koþacaktý.  Artýk onlarý bekletmek zorunda deðildi, çünkü koyduðu koþula uyarak

O'na döndüler (30:15).
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30:20 Rab size sýkýntý ekmeði ve cefa suyu verse de: Yahudalýlar Tanrý'yla barýþtýktan sonra bile

olumsuz olaylar yaþamlarýný etkileyebilirdi.  Mesih'in ölümü aracýlýðýyla sonsuz yaþam sahibi olan

kiþi de bu dünyanýn sýkýntýlarýndan tümüyle korunmaz.  Ama Mesih inanlýsý sýkýntýlarda bile

Tanrý'nýn yardýmý ve yol göstericiliðinden emindir.  Bu çok önemli bir farktýr.  Bununla birlikte kiþi

O'nun olumsuz olaylarý bile yararlý bir sonuca ulaþmak üzere kullanacaðýna sakinlikle güvenebilir

(Romalýlar 8:28).

sýkýntý ekmeði, cefa suyu: Cefa sözcüðü büyük sýkýntý, üzgü anlamýna gelir.  Sýkýntý ekmeði ve

üzgü suyu olan bu diyet, tutuklunun yiyeceðidir (1. Krallar 22:27).  Tanrý'nýn sýkýntýyý

göndermekteki amacý, sýkýntýyý yaþayanlarýn O'na çabucak dönmesidir (Hoþea 5:15).

muallimlerin artýk gizlenmeycekler:  Eðer ayný zamanda ruhsal kýtlýk da yoksa, tutuklularýn diyeti

olan sýkýntý ekmeði ve üzgü suyu kötü sayýlmaz, besleyici bile olabilir.  Peygamberlerin maðarada

elliþer elliþer saklandýðý (1. Krallar 18:4) ve Tanrý Sözü'nü bildirenlerin öldürüldükleri günlerde

(2. Tarihler 24:19-22), tüm ulus ruhsal zarar gördü (Tesniye 28:15; Yeremya 10:21; Amos 8:11).

 Öte yandan Tanrý Sözü'nü yayanlarýn engellenmeden öðretebildiði zaman tüm toplum için ne

yararlýdýr (Tesniye 11:26-27; 29:9; 1. Krallar 2:3; 1. Tarihler 22:13; 2. Tarihler 20:19-20; Nehemya

1:11; Mezmur 1:1-3)!

30:21 kulaklarýn, Yol budur, ... diye arkandan bir ses iþitecek:  Tanrý Sözü'nü öðretenler topluluða

ruhsal ilkeleri iletecekti (30:20).  Bundan baþka, gözün görmediði bir Öðretmen halký kutsal yola

yöneltecekti.  Halk daha önceleri tanrýsal gerçeði duymak istemediði için kulaðýný týkar, gözlerini

kapatýrdý (30:8-11).  Peygamberler baðýrmalý, bildiriyi levhaya yazmalýydý.  Bundan sonra Yahuda

halký Tanrý'nýn istemini yapmayý arzulayacaktý.  O denli duyarlý olacaklardý ki, Öðretmen'in

arkalarýnda fýsýldamasýný bile duyabileceklerdi.

saða yahut sola sapýnca: Görünmeyen Öðretmen'in sesi ne zaman duyulur?  Tanrý baðlýsý

günah yapmak üzereyken, yoldan sapma tehlikesindeyken duyulur.  Saða kaçan yasacýlýk

(Galatyalýlar 5:4) ve sola kaçan dünya sevgisi (1. Yuhanna 2:15-17 [Not: Kutsal Yazý'da Mýsýr,

dünya için bir örnektir, 30:2-7]) gibi günah çeþitleri vardýr.  Her iki yönde de Tanrý'nýn kutsallýðýna

uymayan aþýrýlýk vardýr.  Þeytan inanlýyý saða ya da sola saptýrmaya uðraþýr.  Ama Tanrý inanlýyý

þu sözle geri çaðýrýr: «Yol budur; bu yolda yürüyün.»

Tanrý Sözü'nü bildirir, dinleyen kulaðý duyarlý yapar, duyulaný yerine getirmek için inanlýyý

isteklendirir.  Bunu anlayýnca, Tanrý baðlýsý O'nun insanlara çok acýdýðýný þükranla kabul etmeli.

Ýnanlýnýn Kutsal Söz'ü yerine getirmesi için O'nun bu denli çok uðraþmasý (48:17; Mezmur 25:8;

67:4), gelecekte de inanlýlara göstereceði lütfun sona ermeyeceði açýsýndan çok ikna edici bir

kanýttýr (Filipililer 1:6).

Kiþinin saða sola yoldan sapmasý ancak bu yaþama özgü bir olaydýr.  Cennette günah, yoldan

sapma artýk yoktur!

30:22 putlarýný ... murdar edeceksin ... pis bir þey diye atacaksýn:  Yalancý ilahlara tapýnma, Kral

Ahab'ýn yönetimi altýnda engelsiz bir biçimde yayýlmýþtý (1. Krallar 16:30-33; 18-19), ama Kral
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Hizkiya'nýn egemenliðinin baþlangýcýnda yasaklanmýþtý (2.  Krallar 18:4).  Ne var ki, kralýn buyruðu

bile yalancý ilahlara tapýnmayý ulustan büsbütün kaldýramadý.  Çünkü bir yalancý ilahý kendinden

uzaklaþtýrmanýn iki yolu vardýr:

1. Kiþi yalancý ilahýn onun tüm kiþisel günahýný simgelediðini anlar, bu ilahýn iðrenç bir þey

olduðunu artýk görür, atar ve onu kesinlikle aramaz;

2. Kiþi zorunlu kýlýndýðý için yalancý ilahý kendinden uzaklaþtýrýr, ama onu özler, yüreðinde ona

tapar.

Toplumun yüreði yalancý ilahlara tapýnmaktan arýndýrýlmadýkça gizlice de olsa bu ilahlara tapýnmayý

sürdürecektir.

Tanrý'yý yakýndan tanýmak isteyen her can, Kutsal Söz'den O'na iliþkin bilgi edinir.  O'nun sevdiði

ve nefret ettiði þeyleri ayýrt etmeyi öðrenir.  Tanrý'nýn iðrendiði þeyler, O'nu arayan kiþi için de kötü

olur.  Tanrý ne gibi þeyleri iðrenç bulur?  Örneðin:

1. Eþcinsellik (Levililer 18:22; 20:13),

2. Cinsel ahlaksýzlýk (Levililer 18:20,23; Tesniye 22:5 [Kadýnýn erkek giysini ya da erkeðin kadýn

giysini giymesi, o kiþinin kendi cinsinden hoþnut olmadýðýný, diðer cinsten olmak istediðini

belirtir]; Tesniye 23:18; 24:4; Hezekiel 33:26),

3. Baþka ilahlara tapýnmak (Tesniye 7:25-26; 12:31; 13:13-18; Yeþaya 66:17),

4. Ayarý bozuk tartýlar (Tesniye 25:15-16; Süleyman'ýn Meselleri 11:1; 20:10,23),

5. Kötülerin kurbanlarý, dualarý (Süleyman'ýn Meselleri 15:8; 21:27; Yeþaya 1:13),

6. Kötülerin düþünceleri (Süleyman'ýn Meselleri 15:26),

7. Gurur (Süleyman'ýn Meselleri 16:5),

8. Baþka iðrençlikler (Süleyman'ýn Meselleri 6:16-19; 12:22).

Kiþinin, yaþamýný yalancý ilah sayýlan her þeyden arýtmasý tövbe demektir.  Eðer biri bu iðrençlikleri

üzerinden atmýyorsa, tanrýsal piþmanlýk duyarak günahýndan arýndýrýlmadýðý anlamýna gelir.  Bu

apaçýk bir gerçektir.  Ýnsanlarýn iki de bir «Tövbe, tövbe» diyerek bu sözcüðü kullanmasý tövbenin

derin anlamýný törpüler, sözcüðün içini boþaltýr.  Tövbe konusu yalýn bir konu olmalýdýr.  Tövbe,

günaha kesin bir son verme kararýdýr ve bu kararýn gündelik yaþamda uygulanmasýdýr.  Bu kararýn

uygulanmasý kimi zaman kiþiye zor gelebilir.  Ýnsan kimi zaman bunda baþarýsýz bile olabilir.  Her

iki durumda da ne olursa olsun, hiçbir zaman bu karardan cayýlmamalýdýr.  Býrakýlan günaha karþý

sevgi beslenmemelidir. Eðer günah özleniyorsa gerçekte tövbenin anlamý kalmamýþtýr.  Tövbe,

günahtan nefret etmek, günahtan 180° dönüp onu büsbütün býrakmak demektir (1:16; Yakup

1:21).  Kiþinin Tanrý'ya duyduðu sevgi, onun günahtan nefret ettiði oranla ölçülür (Yuhanna

14:15,21,23,24,31; Romalýlar 12:9; Efesliler 5:3,4).

Günahtan nefret etme, onu býrakma anlamýna gelen tövbe, kiþiyi boþlukta býrakmaz.  Mesih

inanlýsý eski, günahlý doðasýndan soyunmalýdýr. Ama bunu yaptýðýnda çýplak kalmayacaktýr, çünkü

böylece yeni doðasýný da giyinir.  Yazýldýðý gibi, «aldanýþ tutkularý ardýndan koþarak çürüklüðe

düþen, önceki yaþayýþýnýza özgü eski insaný atýn üzerinizden [Soyunun!].  Bir yandan akýl ve ruh

yönünden yenilenin [Giyinin!]; öte yandan Tanrý'ya benzer yaratýlan yeni insaný kuþanýn [Giyinin!]»

(Efesliler 4:23-24).  Ayný biçimde «Yýkanýn, temizlenin; gözümün önünden iþlerinizin kötülüðünü

atýn [Soyunun!]; kötülük etmekten vazgeçin [Yine, soyunun! Not: Yukarýda «akýl ve ruh yönünden

yenilenin» cümlesinde olduðu gibi «vazgeçmek» de, gerçek tövbenin gerektirdiði düþünsel ve

iradesel koþullarý vurgular]; iyilik öðrenmeyi öðrenin, adaleti arayýn, ezilmiþ olana doðruluk edin,

öksüzün hakkýný koruyun, dul kadýnýn davasýna bakýn [Giyinin, giyinin, giyinin!]» (Yeþaya 1:16,17).

Luka 11:24-27'de yazýldýðý gibi, bir insandan kovalanan cin neden yedi cini daha yanýna alýp

temizlenmiþ eve döndü?  O güzel temizlenmiþ ev boþ duruyordu.  Atýlan iðrençliðin yerine olumlu,
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yararlý nitelikler geliþtirilmemiþti.  Eðer Mesih inanlýsýnýn Kurtarýcýsý'ný yansýtan nitelikleri ve

eylemleri yoksa, bu kiþinin O'nu tanýmayanlardan farký yoktur.  Bir Mesih inanlýsý kesinlikle boþ

viteste kalmamalý, yoksa kendini geri viteste giderken bulur (2. Petrus 1:5-10).

Tanrý kayrasýnýn sonucunda Yahudiler bir gün yalnýzca Tanrý'ya hizmet etmenin ne denli özel bir

ayrýcalýk, ne denli kutsal bir görev olduðunu artýk anlayacaklar.  Yahuda'nýn uzun yýllardýr Tanrý'nýn

yargýsý altýnda kalmasýnýn nedeni baþka ilahlara tapýnmasýydý.  En çok sevdiði bu günahla iliþkisini

kestiði zaman Tanrý'nýn kutsamasýný almasýna engel olan o yalancý ilahlarda artýk hiçbir güzel yan

bulmayacaktý.  Altýn ya da gümüþ yitirdiðini önemsemeden iðrenç heykelleri kendisinden uzak

tutararak yalancý ilahlardan kurtulacaktý (Kral Hizkiya ve ondan sonra Kral Yoþiya, yalancý ilahlara

tapýnmayý kaldýrdý [2. Krallar 23:8,10,14,16; 2. Tarihler 31:1; Tesniye 7:25]).  Yerusalem'in bir

mucize yoluyla Sanherib'in ordusundan kurtulduðu zaman kimi Yahudiler büyük olasýlýkla yalancý

ilahlarýný attýlar.  Ne var ki, tüm ulusun bu iðrençlikten arýtýlmasý ancak sürgün döneminde

tamamlandý.

Kutsallýktan saða sola sapmasýnlar diye diri Tanrý'nýn sesini duyanlar, O'nun kendilerini tek tek,

kiþisel bir biçimde yönlendirdiðini kavradýlar.  Bunun sonucunda, kulaðý olan ama iþitemeyen, aðzý

olan ama konuþamayan heykellere tapýnmaktan artýk vazgeçtiler.  Bu, onlarýn verebilecekleri tek

mantýklý karardý.  Günümüzde de günahtan Mesih'e dönen, O'nun gücüyle kutsal olmayan

yönlerinden arýtýlan kiþiler, eskiden hoþlandýðý ama þimdi utandýðý yalancý ilahlarý kendisinden

uzaklaþtýrýr (Haberciler'in Ýþleri 26:18; Romalýlar 6:11-22; 1. Petrus 4:3).

30:23 toprak mahsulünün ekmeðini verecek: Yahudalýlar yalancý ilahlarý kendilerinden

uzaklaþtýrdýktan sonra gündelik gereksinimleri için kaygý çekmek zorunda kalmadýlar (Zekarya

14:17,18; 10:1).  Yaþam biçimleri artýk Tanrý'yý hoþnut ediyordu (Matta 6:33; Mezmur 67:5,6).

topraða ekeceðin tohum:  Yahuda'ya düþen görev, daha yaðmuru görmeden önce Tanrý'ya

güvenerek kuru, çatlak topraða tohum ekmekti.  Tohumlar içinde, o küçücük kapsüller içinde

sayýsýz kuþaklarý besleyecek yaþam ekmeði korunmaktaydý.  Kuraklýk olacaðýndan korkup o

kapsülleri ambarda saklamak ulusal bir intihar sayýlýrdý.  Tanrý, yaðmurlarý göndereceðine ve

ürünün dolgun ve bol olacaðýna söz vermemiþ miydi?

Tanrý Sözü'nü bildiren kiþi kuru, çatlak, taþ gibi topraða bakarak «Uðraþmaya deðmez» demek

tehlikesindedir.  «Saban sürmek tüm gücümü alýr, topraðý týrmýklamak tüm zamanýmý tüketir, ekim

mevsimi geçmiþ olur.  Öte yandan, topraðý hazýrlamazsam ekilen tohum zaten kök tutamaz.  Bu

iþe giriþsem bile zaten tarlanýn büyüklüðüne göre bir projeyi düþünemem.  Gücüme, zamanýma

bakarak ancak bir-iki metrekarelik topraðý açabilirim.  Bundan çoðunu yapamam.»  Ýþe

baþlamadan önce insaný bir yorgunluk basar, üzerine çöken ümitsizlik onun gücünü çalar.

Böyle davrandýðýnda iþçi Tanrý'nýn vaadini unutur -- «topraða ekeceðin tohumun yaðmurunu ...

verecek».  Yaðmuru uygun zamanda ve doðru miktarda da verecektir, çünkü «toprak ürününün

ekmeðini vereceðine», «semiz ve bol» olacaðýna da söz vermiþtir.  Tanrý iþçisi isterse bu vaat

yokmuþ gibi ümitsizliðe kapýlýp topraðý hazýrlamak ve tohum ekmek için hiç çaba göstermeyebilir.

Ýsterse kýrgýnlýk içinde, bir görev zorunluðu olarak hissedip yorgun hareketlerle gereken iþleri

tamamlayabilir.  Ya da «görünmeyen þeylerin varlýðýndan emin» olup «vaadedilene kavuþmamýþ

ama bunlarý uzaktan görmüþ» olanlar gibi (Ýbraniler 11:1,13) sevinçle Tanrý Sözü'nü ekebilir.

yaðmur: (Hoþea 6:3)
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30:23-24 O gün geniþ otlakta davarlarýn otlayacak.  Topraðý iþleyen öküzlerle genç eþekler, kürekle
ve yaba ile savurulmuþ tuzlu yem yiyecekler:  Ýnsanýn günahýndan ötürü sýkýntý çeken evrenin

bir parçasý olan hayvanlar, ürünün verimli oluþundan paylarýný bol bol alacaklardý.

30:25 büyük öldürüþ günü: (34:8)

seller ve su akýntýlarý: Ulusu sulayan tesisatlar aracýlýðýyla bol ürün saðlanacaktý (Hezekiel 47:1-

12; Yoel 3:18).  Bu da Tanrý'nýn Yahuda'yý kutsamasýnýn bir yönüdür.  Su Tanrý'nýn kayrasýný

simgeler.

30:26 Rab kendi kavminin ... vuruþunun yarasýný iyi ettiði gün: Öncelikle Tanrý'nýn halkýn günahýný

baðýþladýðý (Nehemya 1:5-9) ve onu sürgünden getirdiði günden (Yeremya 30:12-18; Hoþea 5:13-

6:2) söz edilir.  Ýkinci anlamda da Tanrý'nýn Ýsrail'in günahýný baðýþlacaðý ve Kral olarak Davut'un

tahtýna çýkacaðý günü anlatýr.

ay ýþýðý güneþ ýþýðý gibi, güneþ ýþýðý yedi kat: Iþýk, yani Tanrý Sözü'nün bilgisi, ruhsal karanlýðý

yenecektir (11:9; Yeremya 31:34).

yedi: Yedi, yetiþkinliði ve Tanrý'yý simgeleyen sayýdýr (Vahiy 1:4).

30:27 Rabbin ismi uzaktan geliyor: Asur'un adýnýn geçmesi (30:31), bu peygamberliðin Asur’un

Yahuda’dan geri çevrilmesiyle ilgili olgularý (37:33-38) anlatmak istediði görüþünü güçlendirir.

Daha geniþ anlamda, Tanrý'nýn son günde dünyayý yargýlamasýný da içerir.

dili yiyip bitiren ateþ gibidir: (9:19; 10:17; 11:4; 29:6; 33:14; 42:25; Çýkýþ 24:17; Tesniye 9:3;

Ýbraniler 4:12)

duman, dolu, ateþ, sel: Doðanýn þiddetli görüngüleri, Tanrý'nýn öfkesinin dehþetini simgeler.  Bir-

iki benzetme yetmezmiþ gibi yedi benzetme kullanýlýr:

1. Öfkeyle tutuþan koyu duman (30:27),

2. Kýzgýnlýkla dolu dudaklar (30:27),

3. Dili yiyip bitiren ateþ (30:27),

4. Helak eleðinden geçirilen uluslar (30:28),

5. Taþkýn sel gibi olan soluk (30:28),

6. Kavimlerin çenelerinde yol þaþýrtan bir yular (30:28),

7. Bulutlarýn çatlamasý, saðanak ve dolu taneleri (30:30).

30:28 milletleri helak eleðinden geçirmek: (29:5; Amos 9:9).  Asur Ýmparatorluðu birçok ulustan

oluþmuþtu.  Hiçbiri Tanrý'nýn yargýsýndan kaçamaz.

adamýn boynuna kadar varan taþkýn sel gibi: Tanrý'nýn Asur ordularýna uyguladýðý yargý sadece

komutaný, Sanherib'i sað býraktý (2. Krallar 19:35,36).  Asur, Ýsrail karþýsýnda onlarýn «boyunlarýna

kadar varan taþkýn sular gibi» olmuþtu (8:7,8), ama Tanrý Asur'un baþka ülkelere uyguladýðý

yöntemin onun baþýna da gelmesini saðladý (37:8,29).

çenelerinde yol þaþýrtan yular gibi: Yahudalýlar Tanrý'ya döndükten sonra Tanrý onlara titizlikle

kutsal yolda kýlavuzluk etti (30:21).  Ne var ki, iðrençliði sürdüren, Tanrý'ya meydan okuyan

uluslarý da (2. Krallar 18:22,25) seçtikleri tanrýsýzlýk yolunun sonucuna ulaþtýrdý.  Çiviyazýlarýnda



˜˜˜ 274 ̃ ˜˜

Yeþaya, 30. Bölüm, sayfa 15

Asurlular'ýn savaþtan getirdiði sürgünler aðýzlarýna gem vurmuþ olarak gösterilmiþtir.  Tanrý

Asurlular'ý ayný duruma düþürecekti.

30:29 ilahi okuyacaksýnýz ... yürek sevinci olacak: Kutsal Yazý'da birçok kez aktarýldýðý gibi Tanrý'nýn

düþmanlarýný yenmesi, O'nun halký için bir þükran ve sevinç konusuydu.  Tanrý Mesih inanlýsýnýn

düþmanlarýný yok edince, onun sevinci kutsallýk koþullara baðlý olmalý (Eyup 31:29,30; Süleyman'ýn

Meselleri 24:17; Obadya 12).

1. Sevinç, hýnçlý ve hýrslý öç alma isteklerinden doðmamalý (Romalýlar 12:19; Vahiy 18:4-8,19-20;

19:1-4).

2. Doðruluðun günahýn üstesinden geliþine sevinilir.  Ýnsanlarýn Tanrý'nýn yargýsý altýnda eziliþine

deðil, Tanrý'nýn ret damgasýnýn onlarýn günahý üzerine vurulduðu ve Tanrý'nýn kutsallýðýnýn

ayaklar altýnda çiðnenmesine bir son verildiði için sevinilir.

3. Günahtan dönmedikleri için ezilenlere acýnmalýdýr.  Tanrý lütfuyla Mesih inanlýsýnýn günahýný

baðýþlamasaydý, o da düþmanýnýn gördüðü ayný yargýya katlanmak durumunda kalýrdý.  Bunu

unutmamalý.

4. Kutsal bir ümit doðmalý.  Eðer Tanrý düþmanýn baskýsýný kaldýrýrsa, büyük olasýlýkla yaþanacak

daha çok özgürlük ortamý içinde Tanrý'ya hizmet etmek için olanaklar çoðalýr (Haberciler'in

Ýþleri 9:31).

bayram takdis edilen gecede olduðu gibi: Týpký Ýsrailliler'in Mýsýr'dan kurtulduðu gecenin bir

bayram olarak anýldýðý gibi (Çýkýþ 12:42) Asurlular'dan kurtuluþu da kutlanacaktý.

gece: Yahudiler için yeni bir gün, güneþin batmasýyla baþlardý.  Bunun için onlarýn bayramlarý

geceleyin kutlanmaya baþlardý.

Rabbin daðýna ... gelmek: Ýsrailliler yýlda üç kez -- Mayasýz Ekmek (Levilier 23:6-8), Haftalar

(Pentekost, Levililer 23:15-22; Nehemya 10:35-37) ve Haymeler (Levililer 23:34-43) bayramlarýnda

-- Yerusalem'e Tanrý önüne çýkardý (Çýkýþ 23:14-17; Tesniye 16:16; 2. Tarihler 30:1-3,13; Ezra

2:65; 3:1-6; Mezmur 122:1-4).

Ýsrail'in Kayasý: Tanrý'nýn bu adý, O'nun her zaman güvenilir bir sýðýnak oluþunu vurgular (17:10;

26:4; 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; Habakkuk 1:12).  Yahudalýlar Tanrý'nýn güvenilirliðine dayanarak, ilahi

söyleyerek, zurna çalarak sevinçlerini dýþa vururdu.  Tanrý baðlýsý kiþiler de onlarý dehþete düþüren

durumlarla karþý karþýya gelebilir.  Korkusunu daha yenmemiþken güvenilir Tanrý'ya övgülerini

yükseltmesi yerindedir.  Ýþte bu, imanýn yüce yengisidir (2. Tarihler 20:3-4,13,15-22,28-30).

30:30 Rab celal sesini iþittirecek ... bileðinin iniþini gösterecek: Yahuda, Tanrý onu Asurlular'dan

özgür kýldýðý için O'nu yüceltti (30:29).  Tanrý onlar için daha da etkin bir biçimde iþe giriþti.

Yahudalýlar'ýn Tanrý'dan övgüyü esirgemeyiþi gibi Mesih inanlýsý da O'nu övmeyi savsaklamasýn

(Mezmur 103:1,2; 107:8,15,21,31; Ýbraniler 13:15).

görkemli ses, bulutlarýn çatlamasý: (Çýkýþ 19:16; 20:18; Mezmur 29:3-9)

bileðinin iniþi: Tanrý'nýn bileðinin iniþi, Asur'un mahvedilmesi (30:31,32) sonucunu doðuracaktý.

30:31 Asur Rabbin sesiyle dehþete düþürülecek: Adem'le Havva'dan baþlayarak (Tekvin 3:10) tüm

günahlýlar Tanrý'nýn sesinden çekinir.



˜˜˜ 275 ̃ ˜˜

Yeþaya, 30. Bölüm, sayfa 16

30:33 Tofet: Hinnom oðullarý deresinde bulunan 1Tofet (2. Krallar 23:10; Yeremya 7:31; 19:6,11),

Yahuda kýzlarý ve oðullarýnýn Molek adlý bir ilaha kurban edildiði yerdi.  Bu ayetteki peygamberliðe

göre Tofet kralýn (ordusunun) kurban düþeceði alan olarak saptandý.

kral: Ýbranice'de «kral» için kullanýlan sözcük «melek»tir.  «Melek» ve «Molek» ayný sözcüktür.

Molek'e tapýnanlar onu kral olarak görürdü.  Yeþaya bu benzetmeyle þunu anlatmak istedi:

Hinnom vadisinde bulunan Tofet'in Kral Molek için hazýrlandýðý gibi, yeni bir Tofet baþka bir kral,

Asur kralý için hazýrlanacaktý.

onun yýðýný ateþ ve çok odundur: Çocuklarýn canlý canlý Molek'in ateþine atýlýþý gibi Asur

askerlerini de «kurban etmek» için odun ve ateþ fazlasýyla yetecekti.  Ýsrail'de büyük suç iþleyen

kiþilerin cesetleri yakýlýrdý (Yeþu 7:25).  Yine de buradaki ateþ simgesel anlamdadýr.  Asur ordularý

gerçek ateþle mahvolmadý.  Sanherib iki oðlu tarafýndan öldürüldü (37:38).  Ama ateþ, Tanrý'nýn

kötüleri yargýlamak ya da büsbütün mahvetmek için kullandýðý yöntemin bir simgesidir.  Tofet de,

yargýnýn, özellikle günahtan döndüren deðil, yýkýma gönderen yargý yerinin simgesiydi.

onu Rabbin soluðu bir kükürt seli gibi tutuþturuyor:  Asur ordusunun mahvolmasý, askeri

yöntemlerinin yetersizliðinden kaynaklanmadý.  Asur ordusunu Tanrý'nýn Kendisi yýkýma uðýrattý.


