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Yeþaya, otuz ikinci 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).

D. Mesih'in egemenliðinin simgesi olan Hizkiya'nýn yönetimi anlatýlýr (32).
1. Reformlarýn halk arasýndaki olumlu sonuçlarý (32:1-8)
2. Asurlular'ýn saldýrýsýnýn oluþturduðu sorunlar (32:9-14)
3. Özellikle Mesih'in egemenliðinde gerçekleþecek olan, ama ayný

zamanda Asur'un saldýrýsýndan sonra da oluþan mutlu yaþam
koþullarý (32:15-20)
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32:1 bir kral doðrulukla krallýk edecek: Kimileri Yeþaya'nýn, Sanherib'in yenilgisinden hemen sonra

Kral Hizkiya'nýn ülkede Mesih'in egemenliðini kurmasýný beklediðini ileri sürer.  Ne var ki, bu

bölümde açýklanan egemenin öznitelikleri ne Hizkiya'yý ne de baþka bir insaný betimler.  Bu

nedenle bu peygamberliðin Mesih'te tamamlandýðýna iliþkin yorum en uygun olanýdýr.  Mesih'in

egemenliðini kuracaðý zamaný ne Yeþaya ne de diðer peygamberler kesin olarak belirtti (9:7;

11:1-5'le ilgili notlara bakýn; Yeremya 23:5,6; Daniel 7:13,14; Zekarya 9:9; Yuhanna 5:27).

reisler adaletle hükmedecekler: Tanrý'nýn kurduðu düzene göre, her devlet görevlisi

sorumluluklarýný O'nun temsilcisi olarak yüklenmelidir (Süleyman'ýn Meselleri 8:14-16; Romalýlar

13:1-5; 1. Petrus 2:13,14).  Çaðlar boyunca bazýlarý Tanrý tarafýndan görevlendirildiklerini anladý,

ancak çoðu bunu anlamadý.  Bu ayette söz konusu olan bakanlar, Mesih'in egemenliði sýrasýnda

görevlendireceði yetkililerdir.  Mesih Ýsa'nýn elçileri ve inanlýlarý bu önderler arasýnda olacaklardýr

(Luka 22:30; 1. Korintliler 6:2; 2. Timoteus 2:12; Vahiy 2:26,27; 3:21).

doðruluk, adalet: Tanrý dünyayý adaletle, uluslarý doðrulukla yargýlar (Tekvin 18:25; Mezmur 7:11;

9:8).  Ayný özellikler Mesih'in egemenliðini de betimler.  Mesih'in egemenliðinin temeli olan

doðruluk ve adalet, Yahudalýlar'ýn altýnda yaþadýklarý yönetimin nitelikleriyle çok büyük ölçüde

çeliþmektedir (1:15-23; 3:1-12).

Mesih'in doðruluðu ve adaleti þöyle betimlenir:

1. Ýsa Mesih her tür kötülüðü yargýladý (Matta 7:22-23; 12:36; 15:18-20.)  Ýnsanlara acýyarak

günahlarýný baðýþlamasý, O'nun günahý hafife aldýðý biçiminde kesinlikle yorumlanmamalý (32:3).

«Artýk bundan sonra günah iþleme» uyarmasý, O'nun günaha göz yummadýðýný kanýtlar

(Yuhanna 8:11).

2. Ýlk Mesih inanlýlarý topluluklarýnda kutsal bir yaþam düzeni olmasýna büyük önem verilirdi

(1. Korintliler 5:5,7,11,13; 1. Timoteos 1:20).

3. Son yargýyla ilgili uyarýlar açýkça bildirilmiþtir (Matta 7:23; 12:37; 13:39-43; Vahiy 20:12,13).

32:2 insan: Bu ayette «insan» olarak çevrilen sözcük, Ýbranice'de «adam» anlamýna gelen «iþ»

sözcüðüdür; Zekarya 6:12'de de Mesih için kullanýlýr.  Burada Mesih'i betimleyen nitelikler 25:4'te

Tanrý'yý da betimler.  Tanrý-Adam olan Ýsa Mesih'ten baþka hiç kimse, tüm insanlar için bu ayette

belirtilen destek ve sýðýnak olamaz.

örtülü bir yer: Ýsa Mesih Tanrý'nýn günaha karþý öfkesini yüklenerek O'na sýðýnan günahlýyý bütün

cezalardan korur.  «Örtü» sözcüðü Mesih Ýsa'nýn Tanrý'yla insanlar arasýndaki aracýlýk görevini

vurgular (4:6).  Mesih, inanlýlarýný insanlarýn düzenlerinden de korur (Mezmur 31:20).

çorak yerde akar sular gibi: (35:6b,7a; 41:18; 55:1; Yuhanna 4:14; 7:37)

yorucu diyarda: Yorucu sözcüðü bir soruyu gerektirir.  Bu kiþiler neden yoruldular?  Yolculuktan

mý?  Ýþ yapmaktan mý?  Gündelik sorumluluklarýný yerine getirmekten mi?  Dayanýklýlýðý azaltan

ayartmalar ve baský yüzünden mi?  Bu gibi durumlar «yorucu bölge» sayýlabilir.  Denemelerin

yakýcý ýþýnlarý Orta Doðu'da kavurucu olduðu gibi Avrupa'da da yakýp kavurur; þehvetin rüzgarý

Afrika çöllerinde estiði gibi kutuplarda da eser.  Tanrý, kiþiyi yýpratan denemelere karþý saklanacak

yer olarak Kendisini sunar.

 

büyük kaya gölgesi gibi olacak: Þiddetli fýrtýnalar kayanýn oyuklarýna sýðýnanlara dokunmaz;

çünkü fýrtýnanýn gücü kayaya çarpar.  Kaya yakýcý güneþin ýþýnlarýný da emer, gölgesinde

saklananlarý korur.  (Güneþin ýþýnlarý yalnýzca olumsuz sayýlan yakýcý zorluklar olmayabilir.



˜˜˜ 285 ̃ ˜˜

Yeþaya, 32. Bölüm, sayfa 3

Örneðin, yararlý görünen baþarýnýn ya da zenginliðin yakýcýlýðý ve yýkýcýlýðýndan da korunmak

gerekir.)  Kendisine inananlar için kaya olan Ýsa Mesih (1. Korintliler 10:4) günahýn yol açtýðý Tanrý

öfkesini üstüne alýr, Kendisine sýðýnaný bu öfkeden korur.  Bununla birlikte, inanlýnýn karþýlaþtýðý

her durumda onun üzerine koruyucu bir gölge çeker.  Öðrencileri için Mesih Ýsa, baþarýlý (Luka

10:17-20) ve baþarýsýz (Matta 17:14-20) olduklarý zaman ya da tehlikede bulunduklarýnda (Matta

8:23-27) sýðýndýklarý saðlam Kaya'ydý.

32:3 görenlerin gözleri: Yumulmuþ göz, tanrýsal ilkeleri öðrenmek ya da uygulamak istemeyen kiþinin

tutumunu simgeler (Hezekiel 12:2).  Gerçeðin reddedilmesinin sonuçlarýndan bazýlarý þunlardý:

1. Kiþi ruhsal körlüðe teslim edilir (6:9,10; 29:10-12; Matta 6:22,23).

Kiþinin ruhsal konularý algýlama yeteneði kaybolur.  Kutsal ilkeler yaþam için yetersiz görülür.

Kiþinin düþünceleri, duygularý ve davranýþlarý artan bir ölçüde Tanrý'nýn bildirdiði gerçeklerden

sapar.

2. Kiþi ruhsal saðýrlýða teslim edilir (Yeremya 35:15).

Kulaklarýný týkayan bir kiþi, Tanrý'nýn insana her gün gösterdiði sevecenliði, Sözü'nün öðretisini,

uyarý olarak gönderdiði sýkýntýlarý ya da sesleniþini önceleri bir parça, sonra ise tümüyle

duyamaz olur.

3. Kiþi çabucak ve bilgece olmayan kararlar vermeye eðilim gösterir.

Örneðin, Ýbrahim (Tekvin 12:10-13 16:1-2); on casus (Sayýlar 13:31-33)

4. Tanrý Sözü çarpýtýlmýþ bir biçimde bildirilir (Yeremya 14:14,15; 23:21,32; 27:15; 29:9,31).

Ruhsal düzeltilme gözlerin açýlmasýyla baþlar.  Ýnsanlar kendi özniteliklerini, sürdükleri yaþam

düzenini ve yaþadýklarý ortamý Tanrý'nýn bakýþ açýsýyla deðerlendirir ve ona göre deðiþtirirler.

Mesih'in egemenliðinde ruhsal körlük olmayacaktýr (29:18; 35:5; Matta 13:16).

iþitenlerin kulaklarý dikkatli olacak: Yahudalýlar Asurlular'dan korunmak için kentlerini

saðlamlaþtýrmaya (22:7-11) ve savunma antlaþmalarý yapmaya kalktýlar (30:1,2; 31:1).  Bu çabalar

paniði artýrarak Tanrý'nýn sesinin iþitilmesini engelledi.  Yahudalýlar'ýn yapacaðý þey, kayanýn

örtüsüne sýðýnmak (32:2) ve kendi yarattýklarý telaþý dindirmekti.  Ancak o zaman Tanrý'nýn ince

sesini duyabilirlerdi (32:17).  Bu noktada Ýlyas akla gelmektedir (1. Krallar 19:[1-]11,12).

32:4 tez canlýlar: Tez canlýlar, Tanrý'nýn öðretileri ve uyarýlarýný inceleyip anlamak için, kendi

hareketlerinin ve kararlarýnýn nasýl bir sonuca yol açacaðýný önceden düþünmek için zaman

harcamayanlardýr.  Dikkatleri ve ilgileri bir þeyden ötekine çabucak uçar.  Özellikle ruhsal konulara

gelince ilgilerinin yoðunluðu hemen çabuk daðýlýr.  Ne var ki, bu kiþilerin özyapýsý deðiþtirilecekti.

Bu insanlar ruhsal ilkeleri kavramak ve içtenlikle benimsemek üzere yetenekli kýlýnacaklardý.

«Ýþitenlerin kulaklarý dikkatli olacak» (32:3); tanrýsal gerçekleri kabul edeceklerdi (28:16).  Bu

deðiþikliði gören (ve bekleyen!) Tanrý onlarý, öyle bir anlayýþla ödüllendirecekti ki ruhsal hazineler

önlerinde açýlacaktý.  Artýk bu kiþilerin her durumun içyüzünü anlama yetenekleri olacaktý.

bilgiyi anlayacak: Diriliþinden sonra Ýsa Mesih, Kutsal Yazý'yý anlasýnlar diye öðrencilerinin

zihinlerini açtý (Luka 24:45).  Ýsa Mesih'i Tanrý ve günahtan tek Kurtarýcý olarak tanýyan herkese

Kutsal Ruh, ruhsal gerçekleri anlama gücünü armaðan eder (1. Yuhanna 5:20).

pelteklerin dili açýkça söylemekte tez olacak: Peygamberler eski çaðlarda ruhsal konularý

doðru anlatabilen kiþilerin azýnlýkta olduðunu anlatýrlar (Yeremya 14:14,15; 23:21,32; 27:15;

29:9,31).  Birçoklarý, tanrýsal ilkeleri duymuþ olmalarýna karþýn bu gerçeði reddetti.  Bu nedenle

anýmsadýklarý ayrýntýlarý iyice karýþtýrdýlar (28:7-11).  Ne var ki Tanrý, onlarýn tutumlarýný
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deðiþtirecek, gerçeði öðrenmek istediklerini görünce bu kiþilerin bilgisini ve anlayýþýný artýracak.

Yüreklerinden taþaný konuþacaklarý için (Matta 12:34,35) akýcý ve çekici bir biçimde birbirlerini

ruhsal alanda geliþtirebileceklerdir.  Dilleri «usta bir yazýcýnýn kalemi» olacak (Mezmur 45:1; Çýkýþ

4:10-12; Yeremya 1:6-9; Matta 10:19,20).

Eðitim görmemiþ Galileli balýkçýlara gösterilen Tanrý kayrasý onlarý, müjdeyi aydýnlatýcý ve ikna edici

bir biçimde bildirmek için donattý.  Ýsa Mesih'in her inanlýsý kendi yetersizliðini bilir.  Tanrý'nýn ona

Ýsa Mesih'i güçlü bir biçimde bildirme yeteneðini saðlamasýný dilemelidir (Matta 10:19-20; Markos

13:11; Luka 12:11,12).

32:5 ahmak: Ýbranice, «nabal» (Tesniye 32:6; 2. Samuel 3:33; Mezmur 14:1; 39:8; 74:22).  Adý Nabal

olan kiþi (1. Samuel 25) ahmaklýk niteliklerini yansýtýyordu.

Artýk ahmaða asil ve cimriye cömert denilmeyecek: Tanrý Sözü halk arasýnda iyi bilindiði

dönemlerde, her þey ve herkes o kutsal tekbiçime göre deðerlendirilir.  Dýþ görünüþ artýk göz

boyayamaz.  Biri parlak yeteneklerle ýþýldamasýna karþýn kötü bir özyapýsý varsa, sahip olduðu

yetenekler insanlarýn onun özyapýsýný görmelerini engellemez.  Öznitelikleri düþükse, bir kiþinin

zengin olmasý ona onur kazandýrmaz.  Ancak Tanrý'nýn kutsallýðýyla ölçülerek bir þeyin ya da bir

kimsenin «iyi», yani Tanrý katýnda aranan niteliklere sahip olduðu söylenebilir.  Bu keskin ruhsal

algýlama yetenekleri, doðrulukla egemenlik Süren'in yönetiminde yaygýn olacak.  O zaman

günaha günah, iyiliðe iyilik denecek, her þeyin etiketi tam uygun olacaktýr.

32:6 Ahmak, fesat iþlemek ...: Kötü adam onurlu bir aþamaya ulaþsa bile, onun özyapýsý kötülükten

arýnmýþ olmaz.  Tam tersine, kazandýðý saygý ve yetki, kiþisel kazancýný ve kötülüðünü artýrmasý

için araç olur.  Özü acý olan bir aðaç iyi toprakta bile acý meyve verir.  Alçak bir adamýn yüksek

aþamaya yükseltilmesi utanç verici bir olay, bir yolsuzluktur.

Ahmaðýn kötülüðü iki yönlü olur:

1. Tanrý'ya karþý sapýk sözler söyler.  Nasýl þeytan Eden Bahçesi'nde Tanrý Sözü'nü yalanlamayý

amaçladýysa, iðrençlik sürdüren kiþi de Tanrý Sözü'nü kendi yararýna çevirmeye çalýþýr ya da

doðrudan onun güvenilmez olduðuna insanlarý inandýrmaya çabalar.  Tanrý Sözü'ne baðlý

kiþiler, kötülük iþleyenlerin amaçlarýný hemen anlarlar (32:5).

2. Kötülük iþleyenler aç olanlarý aç býrakýr, susuz olanlardan su esirger.  Toplumu kazýkladýklarý,

yaþam için en temel gereksinimleri saðlamaktan kaçýndýklarý yazýlmýþtýr (10:1-4).  Baþta

insanlarýn ruhsal gereksinimlerinin savsaklandýðý unutulmamalýdýr (Tesniye 8:3; Matta 4:4).

32:7 yoksul doðrulukla söylese bile: (29:21; 1. Krallar 21:1-16[-29])

kötü düzenler tasarlar:  Bu cümlede Ýbranice'de vurgulanan bir sözcük Türkçe metninde eksiktir.

Cümle þöyle okunmalý: «O kötü düzenler tasarlar».  Yani, «o cimri olan», sinsi giriþimlerle

yoksullara karþý düzen kuracaktý.

32:8 asil olan asil þeyler tasarlar:  Erdemli bir adam erdemli iþleri yapmak için olanak bulur ya da

yaratýr.  Kiþinin yararlý etkinlikler göstermesi bulunduðu durum ya da çevreye deðil, özyapýsýna

baðlýdýr.

asil þeylerle dikili duracaktýr:  (Mezmur 41:1; 112:6,7,9; Süleyman'ýn Meselleri 11:24; Luka

6:35,38; 2. Korintliler 9:6; Ýbraniler 13:16)
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32:9 Ey kadýnlar ... kýzlar: Yerusalem'in kadýnlarý, siyasal duruma aldýrmayýp kendilerini eðlenceye

vererek þýmarýk bir biçimde oyalanýyorlardý (3:16-23).  Örneðin, Ýzebel Yehu'nun düzenlediði

devrimi beklemiyordu (2. Krallar 9:30-37) ve Atalya da Yehoyada'nýn onu tahttan indireceðinden

habersizdi (2. Krallar 11:4-20).

kalkýn, sesimi iþitin: Yeþaya kendi rahatýna bakan kadýnlarý, Tanrý Sözü'nü saygýyla duymak için

ayaða kalkmaya buyurdu.  Tanrý Sözü'nü saygýyla duymak, «rahatsýzlýðýn» ilk adýmýydý!  Kadýnlar

ve kýzlar tembelce sýrt üstü yatýp kaygýsýz bir yaþam sürmekten vazgeçmeye çaðrýldýlar.  Bundan

baþka, Tanrý Sözü'nün onlarýn yaþam biçimlerinin kutsallýktan noksan olduðunu açýða vurduðu

her noktada daha da «rahatsýz» olmaya çaðrýldýlar.  Kadýnlardan tanrýsal bir yaþam düzenini

benimsemeleri bekleniyordu.  Tanrý Sözü boþuna bildirilmez, her keresinde dinleyicilerin günahtan

arýndýrýlarak kutsal kýlýnmalarý amacýyla duyurulur.  Kiþinin kutsal kýlýnmasý, bildirilen kutsal ilkelere

uymasýna baðlýdýr.  Bu nedenle dinleyicilerden her keresinde duyduklarý öðretiye uyum

saðlamalarý için karar beklenir (Yakup 1:21-25).

rahat içinde yaþayanlar: Bu deyimin çoðunlukla olumsuz bir anlamý vardýr (Mezmur 123:4; Amos

6:1; Zekarya 1:15).

32:10 yýlýn üzerine günler geçecek: Yeþaya bildirdiði sýkýntýnýn bir yýl ve birkaç gün içinde

gerçekleþeceðini belirtti.  Amacý, sýkýntýnýn süresini bildirmek deðil, baþlangýcýný saptamaktýr (29:1'i

karþýlaþtýrýn).

titreyeceksiniz: (5:25; 64:2; Tesniye 2:25; Mezmur 99:1; Yeremya 33:9)

kaygýsýz: Kaygýsýz (32:9,10,11) Ýbranice'de «bâtach» sözcüðüdür.  «Güvenmek, emin olmak,

tehlikeden korkmamak, emniyette olmak, yürekli olmak» anlamlarýna gelir.

bað bozumu sona erecek, yemiþ devþirimi gelmeyecek: Belirtilen yiyeceklerin eksik oluþu

(32:10), bu kadýnlar arasýnda anne olanlarý özellikle endiþeye düþürecekti.  Kimi yorumcular

ürünlerin yok oluþunun Asurlular'ýn saldýrýsýnýn sonucunda, bazýlarý da 5:4-7'de bildirilen

peygamberliðin yerine gelmesinin sonucunda gerçekleþtiðini düþünürler.  Araç hangisi olursa

olsun, Yahuda'nýn ruhsal alanda ürünsüz oluþu kýtlýða yol açmýþtý.  Bunun için, Yahuda yýkýma

teslim edildi (Yuhanna 15:6).

sona erecek, gelmeyecek: Türkçe'de bu fiiller gelecek zamanda yazýlýr.  Ýbranice'de ise, ikinci

geçmiþ zaman olarak yazýlýr (sona ermiþtir, gelmemiþtir).  Geçmiþ zaman olarak yazýlýþý, baþka

ayetlerde de olduðu gibi (9:1; 14:27; 24:16), peygamberliðin gerçekleþeceðine iliþkin kesin güveni

vurgular.

32:11 bellerinize çul kuþanýn: Gelecek sýkýdüzene bakarak her bireyin en bilgece davranýþý, günahtan

Tanrý'ya dönerek günahý için tanrýsal piþmanlýk duyduðunu belirtmekti.  Sýkýdüzene boyun eðen

bir kiþi onun hafiflenmesini umabilir.  Nineve bu mutlu olayý bir kez yaþadý (Yunus 3:4-10).  Öte

yandan, Davut, geç de olsa günahýný itiraf etmesine karþýn çok aðýr bir yargýdan geçti (2. Samuel

12:10-14).  Yine de günahýný itiraf etmesinin ölçülemez deðeri vardý, çünkü bunu yapmadan

Tanrý'yla yeniden doðru bir iliþki kuramaz ve Tanrý'yý kendi soyuna yansýtamazdý (Haberciler'in

Ýþleri 13:22,36).

32:12 Güzel tarlalar için, meyveli asma için onlar dövünecekler:  (Sayýlar 11:5,[4-9])
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32:13-20 Kadýnlarýn hem uyarýlmaya hem de avutulmaya gereksinimleri vardý.  Onun için Yeþaya erkeklere

30. ve 31. bölümlerde bildirdiði gibi, kadýnlara da hem uyarýlarý (32:13,14) hem de vaatleri (32:15-

20) iletti.

32:13 kavmýmýn: Tanrý, Yahuda halkýnýn O'na ait olduðunu vurgular. «Benim halkým»!  Yahudalýlar'ýn

üzerine gelecek yargýyý belirtirken yüzü yaþlarla ýslandý, sesi üzüntüden kýrýldý.

þenlikli þehir: Bu deyim çoðunlukla «kutsallýktan yoksun eðlenti» anlamýna gelir (22:2; 23:7; 24:8;

Tsefanya 2:15; 3:11).

ferah evleri: Sanherib Yahuda'dan 200.000 kiþiyi sürdüðüne göre büyük bir olasýlýkla birçok ev

boþtu (36:1).  Sanherib'in baþlattýðý ýssýzlýðý Babilliler sürdürdü.

dikenler ve çalýlar bitecek: Hem halk hem de önderler Tanrý'nýn kutsallýðýna karþý çok saygýsýzlýk

etti.  Karþýlýk olarak kötü günlerin gelmesi doðaldý.  Dikenlerle çalýlarýn ürünsüz baðý

kaplayacaðýnýn bildiriliþi gibi (5:6) Yahuda da ayný yargýya uðrayacaktý.  Bu olay, birebir anlamýyla

Yahuda bölgesinin büsbütün bozkýra dönüþü ya da simgesel anlamýyla kötülüðün çoðalmasý

olarak yorumlanabilir.

32:14 saray ýssýz kalacak: Önderlerin konutu boþ kalacaktý.  Kralýn düþmana yenik düþeceði açýklanýr.

Bu peygamberlik Babil sürgünündeki koþullara uygundur, ama bundan önceki herhangi bir dönem

için uygun deðildir.

kalabalýklý þehir býrakýlacak: Yahuda üzerine gelecek olan yargýyý daha da anlattýkça,

Yeþaya'nýn üzüntü, sýkýntý ve öfkesi artar.  Bu durum gramerin kurallara daha aykýrý, sözlerin

gitgide karýþýk ve birbirinden daha kopuk oluþunda yansýr.  Bu görüngü Türkçe metinde belirgin

deðildir.

Ofel: Ofel, Yerusalem'in bir semtiydi.  Bugünkü Yerusalem duvarýnýn dýþýnda kalýr.  Yahuda krallarý

Yotam ve Manasse, Ofel'in duvarýný onardý ve yeniden yaptý (2. Tarihler 27:3; 33:14).  Sürgünden

sonra surlarýn onarýlmasý sýrasýnda Ofel'in adý yeniden geçer (Nehemya 3:26,27).

ebedi: Bu ayette «ebedi» sözcüðü, aþýrý heyecanýn etkisi altýnda yazýlan ya da bir düþünceyi

vurgulamak için seçilen bir abartmadýr.  Þiir yazýnýnda geçerli bir anlatým biçimidir.  «Ebedi»nin

anlamý 32:15'te «o vakte kadar» cümlesiyle kýsýtlanýr.

inler: (13:21; 34:14; Yeremya 50:39)

32:15 o vakte kadar: Sýkýdüzenin süresine belirli bir sýnýr konmuþtu.  Tanrý’ya kayrasý için övgüler olsun!

üzerimize yukarýdan Ruh dökülecek: Eski Antlaþma çaðý daha sürmekteyken Ýsa Mesih,

insanlarý Tanrý'dan iyi armaðanlarý dilemeye yüreklendirdi.  Bu iyi armaðanlar Kutsal Ruh'la ayný

anlamdaþtý (Matta 7:11; Luka 11:13).  (Þimdiki kilise çaðýnda Kutsal Ruh, inanlýya Ýsa Mesih'i

kiþisel Kurtarýcý olarak kabul ettiði anda armaðan edilir [Romalýlar 8:9; Haberciler'in Ýþleri 10:44].

Kutsal Ruh'un verilmesini dilemek gereksiz ve yersizdir.)

Kilise çaðý, Kutsal Ruh'un inanlýlar üzerine dökülmesiyle baþladý (Haberciler'in Ýþleri 2:1-4).

Dünyanýn sonunda da Kutsal Ruh'un döküleceðine iliþkin birkaç vaat vardýr (Hezekiel 37:14;

39:29; Yoel 2:28,29; Zekarya 12:10).  Bu vaatler sürekli Ýsrail halkýyla ilgilidir.
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çöl semereli tarla olacak: Bu tarýmsal olayýn ruhsal alana uygulanmasý, önceden günahtan

kurtulmamýþ kiþilerin Tanrý'yla sonsuz bir iliþki içine girerek ruhsal ürün vermeleri anlamýna

gelebilir.  Kutsal Ruh bir inanlýnýn yaþamýnda kutsal nitelikleri ve günahtan dönmüþ yaþama

yaraþýr eylemleri oluþturur (Haberciler'in Ýþleri 26:20; Galatyalýlar 5:22).

semereli tarla orman sayýlacak: Bu cümlenin ruhsal alana uygulanýþý þöyle olabilir: Önceden

Tanrý'yla sonsuz kurtuluþ iliþkisine sýðýnmýþ olanlar «tarla» olarak sayýlýr; Kutsal Ruh döküldükten

sonra da ruhsal ürünlerinin çokluðu nedeniyle «orman» olarak anýlýrlar.  Çöl, tarla ve ormanýn

sýralanmasýyla, ruhsal doruða doðru adým adým bir yükseliþ belirtilir.

32:16 o zaman:  Kutsal Ruh, doðrulukla egemenlik süren kralýn yönetiminde þu sonuçlarý oluþturur:

1. Adalet ve doðruluðu

2. Esenlik, güvenlik ve sakinliði (32:17; 33:20)

3. Bol ürün (32:20)

adalet çölde ... doðruluk semereli tarlada: Adalet ve doðrulukla egemenlik süren kralýn

yönetiminde (32:1) Kutsal Ruh'un dökülmesi sonucunda bu erdemler, hem bireysel hem de

toplumsal yaþamda bolca bulunur.

32:17 doðruluðun iþi: Doðruluðun etkisi içsel ve dýþsal esenliktir (Süleyman'ýn Meselleri 11:11; 14:34;

Yakup 3:18).

doðruluðun semeresi: Huzur (sessiz olma ve güvenme) doðruluðun ürünüdür.  Her Mesih

inanlýsý doðruluðu armaðan olarak alýr (61:10, Romalýlar 3:22, v.s.).  O sakinlik içinde Tanrý'ya

güvenebilir çünkü:

1. Günahýndan arýndýðýný kesinlikle bilir (Romalýlar 8:1).

2. Yaþamýna dokunan her ayrýntýnýn Tanrý'nýn izniyle ve inanlýnýn yararý için geldiðinden emindir

(Romalýlar 8:28).

3. Tanrý'nýn her an yanýnda yer alacaðýný, yaþam boyunca onun Yardýmcýsý olacaðýný bilir (Ýbraniler

13:5,6).

32:18 selamet yurdunda ve emniyetli meskenlerde:  Tanrý'nýn seçtikleri saldýrý korkusundan özgür

olacaklar.

rahat yerlerinde oturacak: Tanrý'nýn Mesih inanlýlarýna özellikle rahatlýk verdiði dönemler

þunlardýr:

1. Akþam ve gece saatleri.

Çalýþan kiþi dinlenerek yorgunluðunu giderebilir; dua etmekle, inanlýlarla paylaþýmda

bulunmakla, Tanrý Sözü üzerinde düþünmekle ruhunun tazelenmesini saðlayabilir.

2. Ýnanlýlarýn toplantýlarý, inanlýnýn Tanrý'yla vakit geçirdiði özel zamanlar.

Tanrý, inanlýnýn Kutsal Söz'ü okuyup araþtýrmak, dua etmek, yaþamýnýn yönünü denetlemek,

geleceðini tasarlamak için ayýrdýðý özel zamanlar aracýlýðýyla onu dinlendirir, onu yeni bir güçle

donatýr.

3. Tanrý'ya inanmak ve O'nun bildirdiði ilkeleri izlemekle inanlýlarýn her gün yaþadýðý rahatlýk

(Matta 11:28,29; Ýbraniler 4:3a).

4. Hastalýk ve sýkýntýnýn zorunlu kýldýðý sakinlik.

5. Ölüm (Daniel 12:13; Haberciler'in Ýþleri 2:26; Vahiy 14:13).
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32:19 orman: Ormanýn aðaçlarýnýn sýk oluþu gibi Asur askerlerinin de sayýsý çoktu (10:18,19,33,34).

Bundan baþka, orman gururlu kiþileri de simgeler.  Mesih'in egemenliði kurulmadan önce gururlu

kiþilerin yýkýlmasý gerekir.  Bu ayette sözü edilen orman Tanrý'nýn tüm düþmanlarý için genel bir

simge olamaz mý?

dolu: Dolu Tanrý'nýn yargýsý için bir simgedir (28:2,17; 30:30).  Tanrý'nýn Asur'u yýkýma uðratmasý

bunun bir örneðidir (30:30:31).

þehir: «Þehir» hangi kenttir?  Þu olasýlýklar var:

1. Nineve,

2. Yerusalem,

3. Son günlerde Yahve'nin düþmanlarýnýn merkezi olacak kent.

32:20 bütün sularýn kenarlarýnda tohum ekenler: Asurlular'ýn tehditleri karþýsýnda büyük olasýlýkla

tarým ihmal edilmek zorunda kalýnmýþtý.  Bölge dikenler ve çalýlarla kaplandý, toprak ürün vermedi

(32:12-13).  Bu durum eziklik ve maddesel zararla sonuçlanmýþ olmalý.  Ne var ki, kralýn doðrulukla

egemenlik süreceði o günlerde ürün verebilen hiçbir toprak iþlenmemiþ halde býrakýlmamalý.

Taþlý, dikenli, yamaçlý, uzak, ümitsiz -- su kenarlarýnda bulunan her toprak -- verimli bir duruma

getirilmeli.  Ýþçiler bütün su kenarlarýna tohum ekmeli.  Tarýmsal emekler ödüllendirilecekti (30:25;

35:1,2), iþçiler de kutsanacaktý.

tohum ekenler ... size ne mutlu: 

1. Tohum ekenler güvenilir iþçiler olmalý.

Birçok insanýn yaþamasý tohum ekenin güvenilirliðine baðlýdýr.

2. Tohum ekenler, ekilmek üzere verilen tohumun hepsini ekmeli.  Tohum ekenlerin tohumu

ambarda saklamaya, kendi yararý için satmaya, ekmekte gecikmeye hakký yoktur.

3. Tohum ekenler tohumu yalnýzca ürün vermesi garantili olan yerlere deðil, her yere ekmek

zorundadýr («bütün»).

4. Tohumun getirdiði üründen çok, tohumun doðru biçimde ekilmesi önemlidir (55:11).

Bu benzetmeyle, Tanrý Sözü'nü yaymaya çalýþan kiþinin emeðinin ürününü görmese bile,

Tanrý'nýn amaçlarýný gerçekleþtireceðine güvenebileceðini anlýyoruz (55:11).   Bu yararlý iþi

sürdüren kiþinin dayanýklýlýðý övülmektedir (1. Korintliler 15:58).  Engeller iþçiyi sorumluluklardan

vazgeçirmemeli, karþýlaþýlan zorluklar görevleri yerine getirirken dayanýklýlýðý sarsmamalý (Vaiz

11:1,6).

öküzle eþek: (30:24) Ekilecek tohumun en olumlu koþullar altýnda yetiþmesi için öküzle eþek,

ýslak topraðýn üzerine basarak tarlayý hazýrlardý.

size ne mutlu: Asur yenildikten sonra Yahudiler saldýrýya uðramadan tarlalarýný sürüp

ekebileceklerdi.  Ruhsal anlamýyla düþünüldüðünde, sonsuz gerçekleri yayarak insanlarý Tanrý'yla

barýþmaya çaðýrabileceklerdi.  Her iki eylemi de gerçekleþtirerek kutsanacaklardý (Koloseliler

3:17).


