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Yeþaya, otuz birinci 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).
Ç. Yerusalem'e saldýrýlmasýnýn bir özeti bildirilir (31).
1. Mýsýrlýlar'a güvenenlere bir uyarý (31:1-3)
2. Tanrý'nýn Yerusalem'i kurtaracaðýna iliþkin bir vaadi (31:4-5)
3. Günahý býrakmaya bir çaðrý (31:6-7)
4. Asur'un yýkýmý (31:8-9)
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Dört bölüm art arda «vay»larý bildirmektedir:
Efraim'in sarhoþlarýna ne yazýk!
28:1
29:1
Ariel, yazýk sana!
Söz dinlemez oðullarýn vay baþýna!
30:1
31:1
Yardým bulmak için Mýsýr'a inenlere vay (20:2-6; 30:1-7)!
31:1 Vay o adamlara ki, yardým bulmak için Mýsýr'a iniyorlar: Bu peygamberlik, 30:1-7 ayetlerinde
iletilen peygamberliðe çok benzemektedir, ama bildirildiði zamanýn farklý olduðu düþünülmektedir.
Mýsýr savaþ arabalarýnýn çokluðu ve atlýlarýnýn gücü nedeniyle Yahudalýlar firavundan yardým
göreceklerini ümit ediyorlardý. Yahuda'nýn Asurlular'ý yenmek için Mýsýr'ýn gücüne (30:2) bel
baðlamasý (2. Krallar 18:24), her iki peygamberlikte de açýkça vurgulanýr.
Ýnsanýn doðal dengesizliði ve dönekliði nedeniyle, insandan gelecek yardým kiþiye temelsiz bir
ümit sunar. Bugün verilen vaat, yarýn unutulur. Ýnsandan gelecek yardým, çoðu zaman ümit
edildiði gibi bir destek saðlamaz:
1. Bir kiþi dürüstçe yardým sunabilir, ama amaçladýðý yardýmý saðlamak için gücü ve etkisi
yetmeyebilir ya da yardýmý zamanýnda yetiþmeyebilir.
2. Yardým edilen kiþi, yardým edenin denetimi altýna girme tehlikesinde olabilir.
Roma'nýn büyük imparatorluðu, koruduðu devletleri içine çekerek yayýldý. Eðer Mýsýr,
Yahuda'yý Asur'a karþý baþarýlý bir biçimde koruyabilseydi, Yahuda büyük olasýlýkla Mýsýr'a
baðlý bir derebeylik durumuna gelecekti. Çoðu zaman kendisinden güçlü bir devletin
yardýmýný isteyen küçük bir ülke, böyle bir duruma düþer. Ona baský eden eski efendisinin
yerine, baský edecek yeni bir efendi getirmekten baþka bir þey yapmamýþ olur!
3. Eðer Mýsýr Asur'a karþý Yahuda'ya yardým etseydi bile, baþarýlý olamazdý. Çünkü Tanrý Mýsýr'ýn
Yahuda'yý kurtaramayacaðýný bildirmiþti (19:15; 20:5; 30:3,5; 31;3).
Öte yandan Tanrý Kendisinden yardým bekleyeni utandýrmaz.
sayýlamayacak çok çeþidi vardýr. Örneðin;

Tanrý'nýn saðladýðý yardýmýn

1. Tanrý, tüm bir orduyu kör etti (2. Krallar 6:18).
2. Tanrý, tüm bir ordunun paniðe kapýlmasýna yol açtý (Hakimler 7:12-14,19-22; 2. Krallar 7:6,7).
3. Tanrý, ordularýn birlikleri arasýnda anlaþmazlýða neden olup askerlerin birbirlerine girmesini
saðladý (2. Tarihler 20:23).
4. Tanrý, düþmanlarý mahvetmek üzere bir melek gönderdi (2. Krallar 19:35).
5. Yardým bekleyen kiþinin elindeki silahýn güçlü ya da güçsüz oluþu önemli deðildir (2. Tarihler
14:11).
Tanrý'nýn Ýsrailliler'e tanýdýðý ayrýcalýklar çoktu (Romalýlar 9:4,5). Ne var ki, bu ayrýcalýklarý geri
çevirenler Tanrý'nýn kayrasýndan yoksun kalýrlar (30:9-13).
atlýlara güveniyorlar: Asurlular'ýn atlý alayý, büyük ve çok becerikliydi. Çeþitli anýtlarda bu alayýn
resimleri yapýlmýþtýr. Öte yandan Mýsýr'daki anýtlarda atlý alaylarýnýn resimleri görülmez. Bu
nedenle, Mýsýr'ýn erken hanedanlarýndaki atlý askerlerin yalnýzca atlý savaþ arabalarý birliklerinde
görevli olduklarý düþünülür. Ama sonraki hanedanlarda Mýsýr'ýn özel atlý alaylarýnýn olduðu
bilinmektedir (2. Tarihler 12:2).
çok olduklarý için: Yunan tarihçi Diodorus Ý.Ö. 57 yýlýnda Mýsýr'ý ziyaret etti. Diodorus, 12.
hanedanýn (Ý.Ö. 2050-1800) bir kralý olan Sesostris'in 27.000 at arabasýnýn olduðunu kaydeder.
Bu sav büyük olasýlýkla abartýlýdýr, ama yine de Çýkýþ döneminde (Ý.Ö. 1550) yaþayan firavunun
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sahip olduðu 600 at arabasý (Bu 600 at arabasýnýn «Mýsýr'ýn bütün savaþ arabalarý» olduðu
kaydedilir, [Çýkýþ 14:7)) ve Þiþak'ýn sahip olduðu 1200 at arabasý (2. Tarihler 12:2,3 [Ý.Ö. 936]),
akla uygun sayýlardýr. Bu betimler Mýsýr anýtlarýnda resimlendirilmiþ olan at arabalarýnýn sayýsýna
uygundur. Mýsýr sahip olduðu at arabalarýný komþu uluslara satardý (1. Krallar 10:29). Asurlular'ýn
güçlü ordularýný yenmesi için yeterli sayýda at arabasýný Yahudalýlar’a saðlayabilen tek ülke
Mýsýr'dý.
çok kuvvetli olduklarý için: Yahudalýlar, Mýsýr'ýn güçlü görünüþüne aldanýyordu. Mýsýr'ýn atlarýyla
savaþ arabalarýnýn Tanrý'dan daha güçlü olduðuna neden inanmýþlardý? Bu tür bir ahmaklýk ancak
Tanrý'nýn adýný hiç duymamýþ kiþilerden beklenebilirdi (Mezmur 20:7)!
Mýsýr, Tanrý'nýn kutsallýðýna uymayan dünya düzenini simgeler. Kiþinin yardým bulmak ya da daha
yüksek bir konuma ulaþmak için baþvurabildiði birçok «Mýsýr» vardýr. Örneðin, kiþisel iliþkiler,
torpiller, dolandýrýcýlýk, zorbalýk, moda, sosyetik yaþam düzeni, yüksek eðitim. Her Mesih inanlýsý,
«Mýsýr»'dan yardým bekliyor mu diye kendi özyapýsýný ve amaçlarýný yoklamalýdýr.
Ýsrail'in Kuddusuna bakmýyorlar: Yahudalýlar, Ýsrail'in Kutsalý'nýn önlerinden kaldýrýlmasýný
buyurmuþlardý (30:11). Tanrý kiþinin tasarýlarýný engellerse, O'na «çýk yolumdan» demek mi doðru,
yoksa bu tasarýlarý O'na baðýmlý kýlmak mý? Bu iki tutumdan hangisi gerçek ve kalýcý bir baþarý
saðlar?
Rabbi aramýyorlar: Yahuda'nýn Mýsýr'la yaptýðý antlaþmaya güven baðlamasý, Tanrý'ya
güvensizlikle ayný anlama geliyordu. Yahudalýlar Tanrý'yý neden aramadýlar? Acaba Tanrý'nýn
güvenilmezliðini ya da bilgeliðinin yetersizliðini herhangi bir açýdan kanýtlayacak bir durum mu söz
konusu? Yeþaya onlarýn tutumunu protesto eder, «Ama Rab da bilgelik sahibidir!» (31:2).
Rab: Ýsrailliler'in Tanrý için sýk sýk kullandýklarý ad, «Ýbrahim, Ýshak ve Yakup'un Tanrýsý» idi. Ne
var ki, «Rab» olarak çevrilen Yahve sözcüðü, Tanrý'nýn adlandýrýlamazlýðýný vurgular. Bir ad bir
kiþi ya da bir þeyi özet olarak betimler. Tanrý ise, tüm yüceliðini insanlarýn anlayabilecekleri bir
ada sýðdýrmayý uygun görmez. O'nun varlýðý tek bir sözcükle özetlenemez. Yahve aslýnda bir ad
deðildir; Tanrý'nýn Kendinde Var Olan niteliðini bildirir ve O'nun baþlangýcý ya da sonu olmadýðýna
tanýklýk eder.
31:2 Rab da hikmetlidir: Mýsýrlý kahinler, bilge kiþiler olarak tanýnýyorlardý (Haberciler'in Ýþleri 7:22)-ama yalnýz insanlar açýsýndan, Tanrý gözünde deðil (19:11-15)! Eðer Yahudalýlar Tanrý'nýn
bilgeliðinden yararlanmayacak olsaydýlar, zarara uðrayacaklardý. Tanrý, O'nun bilgeliðine
dayanmayanlarýn üzerine «bela getirir ve kötülük iþleyenlerin evine karþý kalkar» (Daniel 9:13).
sözlerini geri almaz: Tanrý sözlerini geri almaz, çünkü O'nun sözleri insanoðullarýnýnki gibi boþ
ve dönekçe deðildir (14:24; Sayýlar 23:19). Peki bu gerçek, Kutsal Yazý'nýn bazý yerlerinde (Çýkýþ
32:14; 2. Samuel 24:15,16) «Rab kavmine edeceðini söylediði kötülüðe nadim (piþman) oldu»
biçimindeki sözlerle nasýl baðdaþmaktadýr?
Tanrý belirli bir yargýnýn kesin olarak geleceðine iliþkin bir uyarýyý bir kiþi ya da bir halka duyurduðu
zaman, uyarýnýn önceden bildirilmiþ kimi koþullara baðlý olduðu unutulmamalýdýr. Önkoþullarýn
bazýlarý þunlardýr:
1. Tanrý günahý cezalandýrýr (Yeþu 24:20; Hezekiel 33:13-16; Yuhanna 15:6; Ýbraniler 6:4-8).
«Günah iþleyen can, ölecek olan odur» (Hezekiel 18:4,20).
«Günahýn karþýlýðý ölümdür» (Romalýlar 6:23).
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2. Tanrý, günahlýya Kendisi'yle baðýþlanma olanaðýný sunar (1:18; Mezmur 105:44,45; Yuhanna
1:12; Haberciler'in Ýþleri 16:30,31). Tanrý'nýn Ýsa Mesih aracýlýðýyla sunduðu sonsuz yaþam
O'nun sevgisine, acýmasýna ve kayrasýna tanýklýk eder (Titus 3:4-8).
3. Tanrý'nýn günahlýya Ýsa Mesih'te gösterdiði kayra boldur ve günahlý tarafýndan geri ödenemez
(55:7-9; Romalýlar 5:15,17).
4. Tanrý'nýn günah için saptadýðý ceza, günahlýnýn Tanrý'ya karþý tutumuna baðlýdýr (Hezekiel
33:14,15).
5. Bir günahlý günahýndan dönse de, günahýn o kiþide yol açtýðý ciddi sonuçlardan kaçýnamaz:
a. Günahýndan dönmeden önce günahlýnýn sürdürdüðü günahlar, hem kendisinde hem de
çevresinde sýkýntý, üzüntü ve zarar oluþturmuþtur.
b. Günahýndan döndüðü zaman bir günahlý yapmýþ olduðu günah yüzünden utanç duyar,
kendini eleþtirir ve belki de korkuya tutulur.
c. Günah kiþinin gücünü, olumlu etkisini ve baþkalarýnýn o kiþiye baðladýklarý güveni azaltýr.
Eðer bir kiþi günahýný býrakarak Mesih Ýsa'ya Kurtarýcýsý olarak inanýrsa, kendini gece
gündüz Tanrý Sözü üzerinde derin düþünmeye adarsa, zamanla Tanrý'nýn benzerliðinde
deðiþtirilmekte oluþu çevresindekiler tarafýndan gözlemlenebilir. Böylece, ruhsal gücünü,
tanrýsal etkiyi ve çevresinin güvenini kazanýr (Yoel 2:25).
Eðer kiþi günahýndan 180 derece dönüþ yaparak yaþamýný Tanrý'ya baðýmlý kýlarsa, Tanrý'nýn
ondan kayrasýný esirgemeyeceðine güvenebilir. Tanrý o kiþi için aðýr bir yargý tasarladýysa da,
günahýndan dönen kiþinin yeni tutumuna uygun bir sýkýdüzen uygulamakta özgürdür. Yeni
duruma uygun bir yöntem kullanarak «sözlerini geri almýþ» olmaz; tersine, önceden bildirmiþ
olduðu önkoþullara uymuþ olur.
kötülük iþleyenlerin evi: Yahudiler
kötülük yapanlarýn yardýmý: Mýsýrlýlar
31:3 Mýsýrlýlar Allah deðil, insandýr: Mýsýr halký «Güneþ tanrýsý» olarak firavuna (fra) tapýnýyordu
(30:2). Anlaþýldýðýna göre Ýsrailliler de bunun etkisi altýnda kaldýlar. Firavuna tapýnmamýþ olsalar
da, onun gücüne hayran kalýyorlardý. Ama Yeþaya, «Mýsýrlýlar'ýn yalnýz insan» olduðunu
anýmsatmakla firavunu ait olduðu yere indiriyordu.
Kiþi yalnýzca Tanrý'dan beklenebilecek bir yardýmý yaratýklardan ararsa, hem ümitleri kýrýlýr
(Mezmur 56:4; 146:3-5; Zekarya 4:6), hem de Tanrý'dan baþkasýna güvendiði için cezaya uðrar.
Ne olursa olsun kiþi Tanrý'ya güvenmezse, er ya da geç O'ndan korkar.
onlarýn atlarý ruh deðil, ettir: Yahudalýlar'ýn güvendikleri atlar yalnýzca birer hayvandýlar;
hayvanlara özgü olan tüm hastalýklarla, zayýflýklarla ve ölümle karþý karþýya gelirlerdi. Tanrý'nýn
Büyük Sýkýntý'da göndereceði yýlgýnlýk bilmeyen atlara benzemezlerdi (Vahiy 9:16-19). Onlara
güvenenlerin ümidini kýracaklarý kesindi (30:16).
Rab elini uzatýnca yardým eden sürçer, yardým gören de sürçer, hep birden telef olurlar:
Tanrý hem Kendisini aramayanlarý hem de onlara kol kanat germeye çalýþanlarý düþürür (19:15;
20:5; 30:3,5; 31:1,2). Bu öç mü? Hayýr, sevgidir!
Bu bildiri Tanrý'nýn aðzýndan çýktý. Hiçbir etki göstermeden O'na geri dönmez (55:11). Tanrý Sözü
gerçektir. Gerçek, etkinliði ölçülemez ruhsal bir güçtür. Herhangi bir maddesel etkenden daha
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güçlüdür. Peygamberin aðzýndan duyulan Tanrý Sözü, «kökünden sökmek ve yýkmak için, helal
etmek ve yok etmek için, bina etmek ve dikmek için» bir ateþ gibi etkiliydi (Yeremya 1:9,10; 5:14).
31:4 aslan ve genç aslan: «Ve» yerine virgül (,) olursa daha uygun olur, çünkü tek bir aslandan söz
edilmektedir.
aslan avý üzerinde nasýl homurdarsa ... nasýl yýlmaz ... da irkilmezse: Tanrý, avýndan
vazgeçmez bir aslana benzetilir. Yerusalem'e saldýran uluslar ise, aslaný korkutmaya çalýþan
çobanlara benzetilir. Aslan her çobana bir tokat vurur, onlara saldýrýr ve hepsini bir anda daðýtýr
(42:13; Hoþea 11:10). Tanrý, Yerusalem'i elinden almak isteyen herkesten böyle korur. Bu
benzetme, Tanrý'nýn gücünü ve Yerusalem'i korumak ereðinden hiç yýlmayacaðýný vurgular.
ordularýn Rabbi de Sion Daðý üzerinde ... cenketmek için öyle inecek: Bu Tanrý'nýn
Yerusalem'e karþý savaþacaðýna iliþkin bir tehdit deðil, O'nun Yerusalem için savaþacaðýna iliþkin
bir vaattir. Yerusalem'de oturan hiç kimse, Tanrý'nýn nasýl araya gireceðini tahmin edemezdi.
Mesih inanlýlarý da Tanrý'nýn onlar için nasýl bir güç göstereceðini bilemezler. Bunu bilmemeleri
önemli deðildir. Yine de Tanrý'yý bekler bir tutumla O'na ümit baðlayabilirler.
31:5 kuþlar nasýl kanat gererlerse ... Rab Yerusalem'i öyle koruyacak: Aslan benzetmesi Tanrý'nýn
yýlmaz gücünü nasýl simgelerse, kuþun kanat germesi O'nun zarif sevecenliðini betimler (Tesniye
32:11; Mezmur 91:[1-]4; Matta 23:37). Ýsrailoðullarý çölde dolaþýrken Tanrý onlarý kanatlarý üzerinde
taþýdý (Tesniye 32:11). Davut belalar geçinceye dek Tanrý'nýn kanatlarýnýn gölgesine sýðýndý
(Mezmur 57:1). Ýsa Mesih de benzer bir benzetmeyle Yerusalem için duyduðu derin sevgi ve
kaygýyý açýkladý (Matta 23:37; Luka 13:34).
geçecek: Yani «üzerinden geçecek». Ayný Ýbranice söz yalnýzca bu ayette ve Çýkýþ 12:13'te
kullanýlýr. Hem burada hem Çýkýþ'ta Tanrý'nýn Ýsrailliler «üzerinden geçmesi», onlarýn ölümden
kurtuluþunu saðladý.
31:6 Kendisine karþý derin sapýklýða daldýðýnýz Zat: Her çaðda birçoklarý, Tanrý yerine insansal ya
da maddesel desteklere bel baðlar. Tanrý haklý olarak kiþinin iradesini gönülden O'na baðýmlý
kýlmasýný bekler (2. Tarihler 30:8; Romalýlar 6:13). Bazýlarý Tanrý'nýn isteði konusunda cahil
kalmýþtýr («Bazýlarý Tanrý bilgisinden habersizdir. Bunlarý utanasýnýz diye söylüyorum»
[1. Korintliler 15:34].) Birçoklarý da bilerek Tanrý'nýn beklentisine karþý direnir («Biz bu adamýn
baþýmýza kral olmasýný istemiyoruz» derler [Luka 19:14]).
dönün: Tanrý'ya dönmek için önemli bir neden, 31:4 ve 5'te belirtilen sevgi ve sevecenliktir
(30:15,29; Hezekiel 16:62,63; Hoþea 6:11). Tanrý'nýn sevgisi ve sevecenliði O'nu bu çaðrýyý
insanlara duyurmaya zorlar.
1. Tanrý bu çaðrýyý peygamberler aracýlýðýyla bildirdi (1:16-18; 55:6-7; Yeremya 3:12-16; Hezekiel
18:30-32; Hoþea 14:1,2; Ýbraniler 1:1).
2. Tanrý bu çaðrýyý Oðlu'nun aracýlýðýyla bildirdi (Ýbraniler 1:2).
a. Tanrý'nýn önceden tasarladýðý gibi insanlarýn O'nunla sonsuz bir iliþkiye girmesi amacýyla Ýsa
Mesih yaþadý, öldü, dirildi ve þimdi cennette Kendisine inananlar için Babasý'na
yalvarmaktadýr (Romalýlar 5:10; 2. Korintliler 5:18-20; Koloseliler 1:21-22; Ýbraniler 7:24-25).
b. Kutsal Ruh'un aracýlýðýyla Ýsa Mesih'in insanlarý Tanrý'yla barýþtýrma hizmeti devam
etmektedir (1. Selanikliler 1:5; Titus 3:5; Ýbraniler 3:7).
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Bu bölümde bu ayete dek Tanrý, Yahuda(lýlar)'dan söz ederken «o» ya da «onlar» dedi.
Kendisinden uzak olduklarýný belirtmek için üçüncü þahýs kullanýyordu. Ama þimdi Yahuda'nýn
günahýný býrakarak Tanrý'ya dönmesiyle oluþan yakýn iliþkiden söz ederken Tanrý, Yahudalýlar için
daha yakýn sayýlan ikinci þahsý kullanýr.
31:7 o gün: Rabbe döndükleri gün
herkes ... putlarýný atacak: Ýlginç! Yahudalýlar, Tanrý'ya döndüklerinde putlarýný býraktýlar
(Haberciler'in Ýþleri 19:18-20 ile karþýlaþtýrýn). Ýsa Mesih'i Kurtarýcýsý olarak kabul eden kiþi, eski
«putlarýný» Tanrý'yla paylaþtýðý kutsal iliþkiye karýþtýrmak ister mi? Tanrý'yla kutsallýk temeli
üzerinde barýþan kiþi, kendisini günaha sürükleyen þeylere sarýlýr mý? Günahtan Tanrý'ya dönen
bu Yahudiler, esas ruhsal durumlarýný öylesine kavradýlar ki, iðrenç þeylerin artýk hiçbir deðeri
olmadýðýný gördüler (2:21; 30:22). Mesih inanlýsý onlardan örnek alarak Tanrý'nýn kutsallýðýna karþý
çýkan tüm iðrenç yönlerini terk etsin. Yaþamýný bir kez deðil, sürekli olarak þu tür iðrençlikler
konusunda yoklasýn:
1. Herhangi bir baðýmlýlýk (1. Korintliler 6:12; 10:23)
2. «Yalancý tanrýlara tapýcýlýðýn eþiti olan açgözlülük» (Koloseliler 3:5).
3. Zenginlik ilahý (Matta 6:24)
4. Tanrý'dan çok sevdiði bir insana baðlýlýk (Matta 10:37; 19:29; Markos 10:28-30; Luka 14:26)
31:8 Asur kýlýçla düþecek, insan kýlýcýyla deðil: Yahudalýlar yalancý ilahlarý kendilerinden
uzaklaþtýrdýktan sonra, Tanrý onlarýn düþmanlarýný yýkýma uðratacaktý. Bu yýkým hiç kimse kýlýcýný
kaldýrmadan gerçekleþecekti (2. Krallar 19:35; Matta 26:53).
kýlýç önünden kaçacak: Aden Bahçesi'nden bu yana insanlar, kendileriyle onlarý Yargýlayan'ýn
arasýnda bir uzaklýk býrakmaya çabalar.
31:9 onun kayasý: «Korkudan yok olacak kaya»nýn, Asur kralý olduðu sanýlýr. Asur kralýna kaya olarak
güvenen insanlarýn gözleri kördü. Bu kiþiler çok yüzeysel düþünüyorlardý. Asur kralý, ancak
Tanrý'nýn izniyle yaþayan bir yaratýktý. Yorulan, hastalýða yakalanabilen, her gün gücü azalan,
mezara yaklaþan bir kiþiydi. Yalnýz bu kadar da deðil, Asur kralý, gururlu, acýmasýz, düþmanlarýný
küçük gören, Tanrý'ya saygý göstermeyen iðrenç bir egemendi. Bu adamýn yardýmýna sýðýnanlara
vay! Bir gece Sanherib 180.000 askerinin kazanacaðý yengiyi tasarlayarak yattý. Ertesi sabah
kalktýðýnda onlarýn cesetlerinin sessizliði onu selamladý. Sanherib tek bir askerini bile ölümden
kurtaramadý. Korkudan titreyerek kendi ülkesine kaçmak zorundaydý.
Ýsrail'in Kayasý bambaþka bir kayadýr. O, baþlangýcý ve sonu olmayan Tanrý'dýr (Ýbraniler 7:3), hiç
yorulmaz, uyuklamaz (Mezmur 121:4), hastalanmaz, gücünü yitirmez. Bu tükenmez güçle birlikte
Tanrý, yaratýklarýný zarif bir sevgiyle sever (57:15). Tüm insanlarýn günahýn pençesinden
kurtulmasýný arzular (30:19; 31:6). Tanrý gerçekten saðlam bir sýðýnak ve güvenilir bir kayadýr
(32:2; Mezmur 31:2; 89:26).
bayrak: Yahudiler'in üzerine sallanan ve onlarý koruyan Tanrý'nýn sancaðý anlatýlmaktadýr
(Mezmur 60:4).
ateþi Sion'da ve fýrýný Yerusalem'de olan Rab: Bu cümle ne anlama gelmektedir?
1. Tanrý'nýn konaðý Yerusalem'dir (4:5). Bir adam nasýl evindeki ateþin sürekli yanmasýný
saðlarsa, Tanrý da Yerusalem'deki ocakta yanan ateþin sönmesine izin vermez. Yerusalem
Büyük Kral'ýn evidir. Asurlular Ev Sahibi'ni kendi evinden kovabileceklerini düþünmesinler.
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2. Tanrý yiyip bitiren bir ateþtir; düþmanlarýný yanan fýrýna girmiþ gibi yapar (30:33; 33:14; Tesniye
4:24; Mezmur 21:9; Ýbraniler 12:29).
3. Tanrý Yerusalem'i ateþ duvarý gibi kuþatýr (Zekarya 2:5).
4. Tanrý, hem Kendisine yakýlan kurban ve adak ateþlerinin Yerusalem'de sürekli yanmasý
nedeniyle, hem de ileride sunulacak son Kurban'ý düþünerek bu kentin korunmasýyla yakýndan
ilgileniyordu (29:2 «Bana Ariel gibi olacak» cümlesiyle ilgili nota bakýn). Tanrý, yaþamýný diri
kurban olarak O'na sunan bir Mesih inanlýsýyla da yakýndan ilgilenmez mi?
ateþ: Ateþ Tanrý'nýn þu eylemlerini simgeler:
1. Eski Antlaþma altýnda kurbanlarý kabul ettiðini (Levililer 9:24), insanlarýn günahýn cezasýný
çekmeleri yerine bu yargýyý kurbana yüklediðini (Levililer 4, Yuhanna 1:29).
2. Kiþinin nitelik ve iþlerinin deðerini saptadýðýný (1. Korintliler 3:12-15).
3. Günahý yargýladýðýný («Ýsrail'in ýþýðý ateþ, onun Kutsal'ý alev olacak; bir günde onun dikenlerini
ve çalýlarýný yakacak, yiyip bitirecek» [10:17])
4. Ýnsanlarý günahtan arýndýrdýðýný (Malaki 3:2,3).
5. Dünyanýn sonunda düþmanlarýný ateþ gölüne atacaðýný (Vahiy 19:20; 20:10,14)
6. Dünyanýn sonunda dünyayý ateþle arýtacaðýný (2. Petrus 3:7,10-12)
Kiþinin ruhsal aydýnlanmasý, Tanrý'nýn ateþle saðladýðý etkenlere dayanýr. Günah ýþýða çýkarýlmalý
ve yargýlanmalý. Bu nedenle günah yargýsýný giyinen kiþi, Mesih'in kurtulmalýðýna sýðýnarak
Tanrý'yla kiþisel, sonsuz bir iliþkiye girmeli. Bir Mesih inanlýsý, yaþamýný tanrýsal ilkelere uydurmayý
-- Tanrý'nýn özniteliklerine uymayan þeyleri tanýmayý, sonsuzluða bakarak deðerli ile deðersiz
þeyleri birbirinden ayýrmayý -- öðrenmeli. Aydýnlanmýþ Yahudalýlar'ýn örneðini izleyerek,
«ilahlarýnýn» tanrýlýktan yoksun olduðunu itiraf etmeli, onlarý kendisinden uzaklaþtýrmalýdýr (31:7).
Baþkalarýný da gelecek yargý konusunda uyarmalýdýr.
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