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Yeþaya, otuz üçüncü 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).

E. Sanherib'le ilgili son peygamberlik bildirilir (33).
1. Hainin yýkýlýþý güvenceye baðlanýr (33:1-4,10-12,21b,23).

2. Yýkýlýþýna dek Yahuda'ya çok zarar verecektir (33:7-9).
3. Zorlu dönemlerde doðru yaþamak olanaklýdýr ve ödüllendirilecektir

(33:13-16).

4. Tanrý, Yerusalem'i sarsýlmaz bir durumda tutacaktýr (33:5,6,17-24).
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33:1 vay sana: Asur'a karþý önceki peygamberliklerin (8; 10:24-34; 20; 28) bildiriliþinden bu yana olup

bitenler þunlardý:

1. Sanherib'le yapýlmýþ görüþmeler sonuç vermedi (33:7).

2. Sanherib'in Yahuda'ya zorla yüklediði (2. Krallar 18:14) parasal cezanýn ödenmesine karþýn

bunun bir yararý yoktu (33:18).

3. Asur kralý halen hoþnut deðildi.  Saldýrmaya, yaðma etmeye baþlamýþtý.  Yollar boþtu; ticaret

ve yolculuk korkudan kesilmiþti (33:8).  Yahudalýlar dehþet ve kargaþa içinde yaþýyorlardý.

Bu ortamda Yeþaya yeniden düþmanýn yakýnda yenileceði, Yerusalem'in de onun elinden

kurtulacaðýný bildirmek üzere çaðrýldý.

vay: Tanrý'nýn kutsal öfkesi günahlýya yöneliktir (Mezmur 7:11-13; Romalýlar 2:8,9).  O, yapýlan

kötülükten nefret eder (Yeremya 44:4; Habakuk 1:13; Romalýlar 1:18).

1. Tanrý'nýn aðzýndan çýkan «vay» aðýr bir yargýyý betimler -- zarar, keder, yýkým, ölüm (Çýkýþ 34:7;

Süleyman'ýn Meselleri 11:21; Romalýlar 2:6).

2. Yargý, iþlenen suçla orantýlýdýr (Luka 12:47,48; Yuhanna 9:41; 15:22; Romalýlar 2:12).

3. Doðruluk Tanrýsý, çok kez günahlýlarý kendi yaptýklarý kötülükle cezalandýrýr («Harabeler

yapmayý bitirince, sen de harap edileceksin; hainliðine son verince, sana da hainlik

edecekler.» «Seni kendi kötülüðün tedip edecek» Yeremya 2:19; Yusuf'un kardeþleri, Tekvin

37:18-28; 42:3,6-17,v.s.; Davut, 2. Samuel 11:3-4,14-17; 12:13-14; Vahiy 13:10; 18:6).  «Hangi

ölçekle ölçerseniz, size de ayný ölçek uygulanacak» (Matta 7:2).

a. Kýlýç çekenler kýlýçla ölür (Matta 26:52).

b. Baþkalarýný kandýran, kendisinden kurnaz bir kiþiyle karþýlaþýr (Süleyman'ýn Meselleri 20:17).

c. Para hýrsý olan kiþiye sonunda zenginliði sorun olur (Mezmur 39:6c; Süleyman'ýn Meselleri

11:28).

ç. Tanrý'yý reddeden, batýl inanca yönelir (Romalýlar 1:23).

harabeler yapan, hain: Asur'un eylemlerinin etkisi betimlenir (33:1,8,9).  Asur'dan kat kat güçlü

olan Yahve de tanýtýlýr (33:2-6,10-12).  Sanherib'in ister istemez Tanrý'nýn yetkisine boyun eðeceði

kesindir (30:31; 31:8).  Bu bölüm, Yeþaya'nýn Sanherib'le ilgili son peygamberliðini izler (33:19).

Tarih, Ý.Ö. 713 yýlýydý.

Asur, Yahuda’yla yaptýðý barýþ antlaþmasýný bozdu.  Ona sýðýnarak antlaþma yapmýþ olan

Yahuda’ya ne acýdý ne de gerçeði söyledi.  Acýma ve gerçek Tanrý'nýn hem insanlarda hem de

uluslarda aradýðý erdemlerdir.  Bu nitelikleri vicdansýzca bir yana itenler, Tanrý'nýn öfkesini davet

ederler (10:12; Habakkuk 2:8).

sen harap edilmedin, sana hainlik etmediler: Bu sözlerde üstü kapalý bir tehdit bulunur.

harabeler yapmayý bitirince: Yunus’un bildirdiði uyarýlarýn sonucunda Asur’un baþkenti olan

Nineve «kötü yollarýndan döndü» (Yunus 3:5,10). Ama bundan sonra Asur kötülüðünden Tanrý'ya

bir daha dönmedi.  Dönseydi Tanrý'nýn ona da kayrayla davranacaðýna iliþkin bir ümidi olacaktý

(Daniel 4:27).  Ama Asur'un baþlattýðý kýyýmýn önüne geçilemezdi.  Tanrý'nýn izin verdiði son

hainliðe dek iðrençliðini sürdürmek arzusundaydý.  Günahýnýn kabýný doldurmaya, hatta taþýrmaya

çabalýyordu.  Üzerine gelecek olan yargýyý umursamadý.

Baþka uluslarý eline geçiren bir ülke, dinlenmek için duramaz.  Yengileri düþmanlarýnýn sayýsýný

o denli çok arttýrmýþtýr ki, eðer saldýrmazsa birileri ona saldýracaktýr.
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sana da hainlik edecekler:

1. Tanrý'nýn göndereceði melek Asur ordusunu mahvedecekti; mallarý Yahudalýlar tarafýndan

yaðmalanacaktý.

2. Kildaniler, Asur egemenliðine karþý hainlik edip ayaklanacak, kendi devletlerini kuracaklardý.

3. Sanherib'in iki oðlu alçaklýk edecek ve babalarýný vuracaklardý.

33:2 ya Rab, bize lütfeyle: Peygamberliðin ortasýnda bir duanýn bulunmasýyla sýk karþýlaþýlmaz.  Bu

durum peygamberin heyecanýný gösterir.  Yeþaya'nýn duasý, yüreðinden gelen bir yakarýþ olmakla

birlikte baþkalarý için bir örnektir.  Ruhu kargaþalýðýn Tanrý'nýn amacýyla uyum içinde olduðunu

algýlar, O'nun bakýþ açýsýný temsil etmeyi arzular.

Seni bekledik: Yahudalýlar'ýn güvendikleri Asurlular'ýn güvenilmez oluþu ortaya çýkmýþtý.  Onlar

artýk Mýsýrlýlar'a da bel baðlamaktan vazgeçmiþlerdi.  Tanrý'nýn koþullarýna boyun eðerek yalnýzca

O'nu bekliyorlardý (8:17; 26:8).

her sabah bize bazu ol: Tanrý'nýn kolu, gücünün simgesidir,  tehlikedekileri kurtarýr (Çýkýþ 15:16;

Eyup 40:9; Mezmur 44:3; 77:15; 89:21; 98:1). Bu düþünce deðerlendirildiðinde Yeþaya'nýn duasý

o denli etkin oldu ki, bu zorlu durumun deðiþeceðine iliþkin bazý belirtiler göründü: «Rab yükseldi»

(Sayýlar 10:35; Mezmur 68:1).  Düþman Mesih inanlýsýnýn dua etmesini görünce titrer.

Yalnýz tehlikede deðil, Tanrý'nýn kolu her an inanlýlarý kayýrmaya hazýrdýr.  Sabah ýþýðý, akþam

gölgeleri, mevsimler gibi O'nun kimi lütuflarý bir perde arkasýnda saklanmýþçasýna pek göze

batmaz.  Ne var ki, bunlar ara sýra deðil düzenli olarak yenilendiði için deðerleri ölçülemez.

Davut'un yazdýðý gibi, «Tanrý'nýn lütfu süreklidir» (Mezmur 52:1). 

«Her gün yükümüzü taþýyan Rab» (Mezmur 68:19)!  Kiþi her yeni günün baþlangýcýnda kendi

kolunun onu korumaya, kaldýrmaya, gereksinimlerini saðlamaya yeterli olmadýðýný Tanrý önünde

itiraf etmelidir.  Tanrý'nýn inanlýyý imansýzlýðýn uçurumundan, bir tutkunun gücünden, yalnýzlýðýn

ümitsizliðinden, zararlý bir iliþkiden, yersiz suçlamalardan kurtarmasýnýn deðerini kim ölçebilir?

Tanrý inanlýya pazý olduðu gibi -- þaþýrtýcý bir þey! -- onun sýkýntýlarýnda da sýkýlýr (63:19; Luka 19:41;

Yuhanna 11:35; Ýbraniler 4:15).  Ýnanlýnýn onu böylesine seven Tanrý'ya yaþamýný adamasý da onun

þükran borcu deðil mi?  Hem kendisinin hem de önderlerinin Tanrý'nýn benzerliðinde bulunmasý,

O'nun istemini yerine getirmeleri için güç ve cesaretle donatýlmalarý konusunda dua etmelidir.

sýkýntý vaktinde bize kurtuluþ da ol: Ne ümit dolu bir dua!  Tanrý Yahuda'yý sýkýntýdan

kurtarabilirdi.  Yeþaya bundan emindi.  Bu duanýn iki aþamasý vardýr: 

1. Tanrý'nýn, Yahuda'nýn düþmanlarýný geri çevirerek ya da yok ederek onlarý toplumsal

düzensizlikten, savaþ ve sürgün tehdidinden özgür kýlacaðýna, onlarý yeniden bolluk ve esenlik

içinde yaþatacaðýna iliþkin yüzeysel bir iman belirtmiþ olabilirlerdi.  Yüzeysel denmesinin

nedeni, bu nitelikte bir imanýn yalnýzca fiziksel rahatlýkla ilgilenir.  Örneðin, zina iþleyen bir

kadýnýn, «Ya Rab, sana karþý günah iþledim.  Hamile kalmayayým» diyerek dua etmesi, onun

çok yüzeysel olan imanýný gösterir.  Günahý için af dilemesine karþýn günahýna neden olan

tutumdan arýtýlmasýný ve kutsallýðý bozan düþüncelerinin Tanrý Sözüne uygun kýlýnmasýný hiç

önemsemez.  Yalnýzca günahýnýn bedensel sonucuyla ilgilenir.

2. Yalnýz bedensel sonuçlarla deðil, öncelikle ruhsal etkenlerle ilgilenen bir iman arzulanmaktadýr.

Bu düzeyde iman eden kiþi, Tanrý'nýn ona kurtuluþ saðlamasý için yalvarmakla birlikte onu zor

duruma düþüren günahtan da arýtýlmayý arzular.  Kurtuluþ ilkin kiþinin günahtan temizlenmesini
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ve Tanrý'nýn benzerliðinde bulunmasýný içerir.  Bunu anlamak ruhsal olgunluk açýsýndan son

derece önemlidir.

33:3 velvelenin gürlemesinden: (29:6; 30:27; Vahiy 1:15)

kavimler kaçtýlar ... milletler daðýldýlar:  (Mezmur 68:1,2).  Kavimler, çeþitli uluslardan gelerek

Sanherib'in büyük ordusunu oluþturan çok sayýdaki gruptur.

33:4 çapul malýnýz öyle devþirilecek: (Süleyman'ýn Meselleri 13:22)

33:5 Rab yükseldi: Tanrý'nýn Asur ordusunu yýkýma uðratmasý, bu olayý duyanlarýn O'nu yüceltmesine

neden oldu (Çýkýþ15:14-16).

Sion'u adalet ve doðrulukla doldurdu: Tanrý'nýn Asur'u mahvetmesi, bir yönden de

Yahudalýlar'ýn günahtan Tanrý'ya dönerek adalet ve doðrulukla davranmalarýna baðlýydý (1:26).

33:6 sen: Eskiden yazýlarda öznenin sürekli deðiþmesine sýk sýk rastlanýrdý. Yeþaya «sen» sözcüðünü

kullanarak:

1. Birinci ayette Asur'a seslendi.

2. Ýkinci ayette Tanrý'ya dua etti.

3. Üçüncü ve dördüncü ayetlerde yeniden Asur’a «sen» olarak seslendi.

4. Altýncý ayette Yahuda'ya «sen» olarak seslendi.

5. Ama yedinci ayette Yahuda'yla ilgili bildiriyi üçüncü þahýs kullanarak yazdý.

emniyet, kurtuluþ, hikmet ve bilgi bolluðu:

1. Emniyet:

Ýlkin Tanrý halkýný düþmanlarýndan özgür kýlacak ve onu güvenlik içinde oturtacaktýr.

Yahudalýlar dua ettikleri gibi (33:2) kurtulacaklardýr.

2. Kurtuluþ:

Düþmanlarýndan kurtulmasýyla birlikte Yahuda'nýn bu yargýyý gerektiren günahlardan da

kurtulduðu düþünülmektedir (33:24), çünkü günahlarýndan arýtýlmamýþ bir halk adalet ve

doðrulukla dolu olamaz (33:5), bilgece ve bilgili bir biçimde davranamaz.

3. Hikmet (Süleyman'ýn Meselleri 9:10) «Rab korkusu, senin hazinen odur» (Mezmur 111:10;

Süleyman'ýn Meselleri 10:22; 15:16):

a. Bilge kiþi sarsýlmaz temelin, güvenliðin ve gücün kaynaðýný anlar.

Uluslarýn gücünün, parasýnýn çokluðu, bulunduðu coðrafyanýn yararlýlýðý, ordusunun

görkemi, vatandaþlarýnýn eðitimi gibi etkenlere dayandýðý sanýlýr.  Ama bilgelikle donatýlmýþ

bir kiþi, bu dýþsal etkenlerin bir ulusu ayakta tutamadýðýný anlar.  Ahlaksýzlýk ve bölünmeler

bir ulusun temellerini çürütür, ama doðruluk ulusal yaþamýn sürekliliðini saðlar.  Doðruluk

yoksunluðu kargaþa oluþturur; herkes kendi gözünde uygun bulduðunu yapar.  Bilgelik

günaha karþý etkin çabalarýn gerçekleþmesini saðlar (Markos 9:43-47).

b. Bilge kiþi zenginliði doðru deðerlendirir.

Tanrý önünde doðru sayýlmanýn en üstün zenginlik olduðunu anlar, yaþamýný ruhsal

zenginlikleri elde etmeye adar (Matta 6:33; Markos 8:36).

4. Bilgi bolluðu:
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Ýnsanlar kendi bedenlerinde tutsaktýrlar.  Duyularýyla dýþ ve maddesel dünyayý anlamaya

çabalarlar.  Algýlama organlarýyla edindikleri bilgiye fazla deðer verince görünmeyen dünyanýn

ve ruhsal gerçeklerin önemini küçümserler.  Kutsal Yazý bilgiye iliþkin neler öðretir?

a. Kutsal Yazý'da «bilgi» sözcüðünün ilk kullanýlýþý olumsuz bir baðlamda geçer (Tekvin

2:9,17).

b. Tanrý bilgi Tanrýsý'dýr (1. Samuel 2:1).

c. Gerçek bilgi Tanrý'dandýr (Süleyman'ýn Meseller 2:6).

ç. Bilgelik ve bilginin tüm hazineleri Mesih'te saklýdýr (Koloseliler 2:3).

d. Tanrý insanlarýn yararlý bilgiyi öðrenmelerini ister (Çýkýþ 31:2; 2. Tarihler 1:12).

e. Yararsýz bilgi de vardýr (Eyup 15:2; Romalýlar 10:2; 2. Korintliler 10:5; 2. Timoteos 3:7).

f. Yararlý olsun, yararsýz olsun, öðrenilecek bilgi seçilebilir (Süleyman'ýn Meselleri 15:14;

18:15; 19:27; 23:12).

g. Her kaynaktan edinilen bilgi Kutsal Yazý'yla karþýlaþtýrýlmalýdýr (2. Korintliler 10:5; Koloseliler

3:9,10).

ð. Yanlýþ bilgi doðruluktan saptýrýr (Yeþaya 47:10; Romalýlar 1:28).

h. Bilgi eksikliði yargý gerektirir (Hoþea 4:6).

ý. Bilgi, baþkasýný gücendirmek için kullanýlmamalýdýr (1. Korintliler 8:11).

i. Bilgi günlük yaþama düzen getirir (1. Petrus 3:7).

j. Bilgi gücü artýrýr (Süleyman'ýn Meselleri 24:5).

k. Bilgiyi aþan erdemler de var (Efesliler 3:19).

Rab korkusu, senin hazinen odur: Sanherib'in komutanlýðýnda Asur ordusu Yahuda'nýn tüm

duvarlý kentlerini ele geçirdi (36:1), ulusun varýný yoðunu mahvetti (33:9; 2. Krallar 19:17).

Sanherib Hizkiya'nýn hazinesindeki altýn ve gümüþü vergi olarak aldý (2. Krallar 18:14-16).  Ne var

ki, Asurlular Yahuda'yý en deðerli varlýðýndan yoksun býrakamadý.  Hizkiya'nýn günlerinde Yahuda

Rab korkusu açýsýndan zengindi.

33:7 Yeþaya, 33:1-6 ayetlerinde özetlediði bilginin ayrýntýlarýný þimdi açýklar.  Ýlkin Yahuda'nýn alçaltýlmýþ

durumunu (33:7-9) belirtir, sonra Yahve'nin Kendini yücelteceðini (33:10) ve anýzýn ateþte yanýþý

gibi Asur'un yeniliþini betimler.

Yahuda'nýn alçaltýlmasýyla ilgili þu dersler öðrenilebilir:

1. Ulusal yargý, ulusal günah bittikten sonra son bulur (Yunus 1:2; 3:4-10).

2. Ulusal yargýyý önlemek için en yararlý yöntem, her vatandaþýn günahtan Tanrý'ya dönerek

kiþisel doðrulukla donatýlmasýdýr (Hezekiel 18:30-32).

3. Günahtan Tanrý'ya 180° dönmek, günahlýnýn baðýþlanmasýný saðlar (55:7; Hezekiel 18:21-23).

onlarýn yiðitleri dýþarýda feryat ediyorlar, barýþ ulaklarý acý acý aðlýyorlar:  Tanrý onlarý özgür

kýlmadan önce Yahudalýlar'ýn periþanlýðý anlatýlýr (33:7-9).  Yahuda yiðitleri Asur'a karþý savaþmak

istemelerine karþýn o vahþi ordu karþýsýnda kendilerini güçsüz buldular.  Asur'la barýþ antlaþmasý

yapmaya gönderilen temsilciler acýmasýzca geri çevrildiler (2. Krallar 18:14,18,37). Hizkiya'nýn

Sanherib'e birkaç kez barýþ elçisi gönderdiði sanýlmaktadýr.

33:8 büyük yollar ýssýz, yoldan geçen kalmadý: Asur, Yahudalýlar'ý öylesine dehþete düþürmüþtü ki,

halkýn yolculuk etmesi olanaksýzdý (Hakimler 5:6).  Ticaret durdu.  Ama daha da kötüsü,

Yerusalem'e gidip tapýnakta Tanrý'ya kurban kesilemiyor, bayramlar kutlanamýyordu.
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düþman ahdi bozdu, þehirlere hor gözle baktý, insaný saymadý: Kral Hizkiya, Asur'un

Yahuda'ya saldýrmasýný önlemek için kral Sanherib'e büyük ölçüde altýnla gümüþ göndermiþti

(2. Krallar 18:14,17).  Asur, Yahuda'yý rahat býrakacaðý yerde ona aç gözle baktý.  Kimseye

acýmadan kentleri teker teker nasýl yeneceðini düþünürken aðzý sulanýyordu.  Kýsa bir süre içinde

Yerusalem'in kapýsýna dayandý.

hor gözle baktý: (10:9; 36:18-20)

33:9 Libnan, Þaron, Baþan, Karmel: 1Libnan erz aðaçlarýyla (14:8), 1Þaron gülleriyle, Baþan

sýðýrlarýyla, 1Karmel tahýlýyla tanýnmýþtý.  Ürettikleriyle ün kazanan bu bölgeler, çöle dönüþerek eski

durumlarýný arayacaklardý.  Onlarýn bu durumu ya Asur'un saldýrýlarýnýn sonucunda gerçekleþmiþtir

ya da Lübnan’ýn utanmasý ve solmasý, v.s. simgesel bir anlam -- Yahuda ile birlikte yas tutmalarý,

üzüntülerini yansýtan giysi giymeleri -- açýklanmakta olabilir.

33:10 þimdi: (18:4'le ilgili notu inceleyin; 13:22; 42:14; 60:22)

Tanrý'nýn araya girmesi sýk sýk son anda olur.  Ýbrahim Ýshak'ý kurban etmek üzereyken Tanrý'nýn

meleði onu durdurdu (Tekvin 22:10-12).  Ýsrailliler, denizle Mýsýrlýlar arasýnda sýkýþtýðý zaman Tanrý

denizde yol açtý (Çýkýþ 14:10-22).  Eliþa düþmanlarýnýn eline düþmek üzereyken Tanrý onlarý kör

etti (2. Krallar 6:15-18).

Tanrý tam zamanýnda yargýlar.

1. Suçlu kiþiler en uygun anda yargýlanýr.

Ýnsanlar günahlarýnýn kabýný taþýran son damlaya ulaþmadýkça Tanrý onlarý yargýlamaz (Tekvin

15:16).  O'nun günahlýlara acýyor olmasý, yargýyý uygun zamana dek erteler.  Ne zaman

günahlýnýn söz dinlemezliði ve gururu doruða ulaþýrsa Tanrý onu yargýlar.  Ý.Ö. 700 yýlýnda

Sanherib'in komutanlýðýnda Asur egemenliðinin doruðuna ulaþmýþtý.  Kibrin son aþamasýna

gelmiþken Tanrý, Sanherib'e sýnýr çekti (2. Krallar 19:22-28).  Nebukadnetsar da yüceliði ve

övünmesinin doruðunda olduðu bir sýrada alçaltýldý (Daniel 4:29-33).  Haman (Ester 5:11) ve

Kral Hirodes (Haberciler'in Ýþleri 12:21-23) gibi kiþiler büyüklük taslamayý sürdürürken Tanrý

yaþamlarýný söndürdü.

2. Genellikle Tanrý birini yargýlarken bir baþkasýný kurtarýr.

Tanrý günahýný itiraf edip yakaranlarý duyar, yardýmlarýna koþar (Mezmur 130:1,2,5-8).

a. Mýsýr ordusu denizde boðulunca Ýsrailliler kurtuldu.

b. Sanherib'le Asurlular yargýlandýðýnda Hizkiya'yla Yahudalýlar kurtuldu.

c. Haman idam cezasýna çarptýrýlýnca Mordekay kurtuldu.

kalkacaðým:  Bazen Tanrý araya girmeksizin olaylarý izler (18:4).  Yahuda'nýn düþmana karþý

direnmek için tüm gücü tükendi, baþvurduðu her çarenin iþe yaramaz olduðu apaçýktý.  O

durumda Tanrý, yardým etmesini engelleyen imansýzlýðýn (Matta 13:[54-]58; 17:19-20; Markos 6:4-

6; 9:24; 16:14; Romalýlar 11:20; Ýbraniler 3:12,19; 4:11) kaldýrýldýðýný görünce harekete geçebildi

(31:1; [36:15]; Mezmur 37:40; 146:3,5).

33:11 samana gebe kalacaksýnýz, anýz doðuracaksýnýz: Saman ve anýzýn deðeri çok azdýr; çabuk

yanýp yok olan maddelerdir.
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sizi yiyip bitirecek bir ateþtir:  Asur ordusunun Yerusalem'e karþý gösterdiði öfke kendinin

yanmasýna neden olacaktý.

33:12 kavimler:  33:3'te olduðu gibi kavimler, çeþitli uluslardan gelerek Sanherib'in ordusunu oluþturan

çok sayýda gruptur.

kireç: (30:33; Amos 2:1)

ateþte yakýlan dikenler gibi: (2. Samuel 23:6,7)

33:13-24 Yeþaya Asur'un yenilgisini gerçekleþmiþ bir olay olarak gördü.

1. Asur'un yenilgisi Tanrý'nýn yüceliðini belirtir (33:13).

2. Asur'un yenilgisi, Tanrý tanýmayanlarý yýlgýnlýða düþürür (33:14).

3. Tanrý'nýn doðruluðuyla donatýlanlar (33:15-24):

a. Güvenlik içinde korunurlar.

b. Düþmanýn pençesinden kurtulduklarýný sevinçle ve gönül borcuyla anýmsarlar.

c. Sakin ve mutlu bir geleceði ümitle beklerler.

Bu peygamberlikte Yahuda'nýn sevinçli geleceðiyle Mesih'in egemenliði iç içe geçmiþtir.

33:13 ey uzaktakiler:  Ýster fiziksel uzaklýða göre uzakta bulunanlar olsun, ister yaþadýklarý zamana göre

uzakta yaþayanlar olsun, herkes Tanrý'nýn iþlerini ve yüceliðini tanýmaya çaðrýlýr.  Hem olayýn

görgü tanýðý olanlar hem de sonradan Kutsal Yazý'da bu olayý okuyanlar, Tanrý'nýn yüceliðini

tanýyacaklardý.

dinleyin: Tanrý, Yeþaya'nýn aðzýyla uluslara seslenerek Asur'un üstesinden gelerek gösterdiði

gücü ve yetkisini tanýmalarýný buyurur.

yakýndakiler:  Yahudiler

33:14 Sion'da suç iþleyenler yýlgýn oldular; dinsizleri titreme aldý: Sion'da, yani tanrýsal ortamda

yaþayan ama kutsal gerçekleri uygulamayan kiþiler, bir an önce Tanrý'nýn yargýsý konusunda

uyarýlmalýydý (Markos 9:46-48; Luka 12:47-49)!  Örneðin, Ýsrail Krallýðý'nýn baþlangýcýnda Tanrý'nýn

yargýsý hem Davut'un hem de o dönemde yaþayan halkýn yüreðine korku getirdi (Mezmur 119:120;

1. Samuel 6:20).  Þimdiki çaðda yaþayanlar Mesih'e sýðýnarak gelecek yargýdan korunabilir;

sýðýnmayanlar ise þimdiden altýnda bulunduklarý yargý ile titremelidir (Yuhanna 3:18).

Hangimiz yiyip bitiren ateþ yanýnda oturabilir?: Tanrý eyleme baþladýðý zaman Kendini Ýsrail'in

Kutsalý olarak gösterir.

1. O günaha göz yummaz.

2. Günahýn baþarýlarýný sýnýrlar (33:11).

3. Ocaktaki kireç nasýl küle dönüþürse, Tanrý da günahýn gücü ve etkisini ayný biçimde yok eder

(33:12).

Tanrý Kendini günahlý adama yiyip bitiren ateþ olarak göstermelidir.  O'nun sönmez kutsallýðý

günahý arýtmalý.

Yahudalýlar, Tanrý'nýn yargýsýný görmeden önce onu hiç önemsemediler.  Sanki ya hiç

gelmeyecekmiþ ya da gelse bile bu herkesin kolayca çekebileceði hafif bir rahatsýzlýk olacakmýþ
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gibi onu küçümsediler.  Ne var ki, sýkýdüzene sokulunca «yiyip bitiren ateþ» diye çýðlýklar

kopararak yaþamlarýndan bile vazgeçmiþlerdi.  «Fýrýný Yerusalem'de olan» Tanrý'yý (31:9) yiyip

bitiren ateþ olarak tanýyacaklar (Tesniye 4:24).  Tapýnaktaki sunaðýn hiç sönmeyen ateþi (Levililer

6:13), Tanrý'da öfkenin sevgiyle birleþmesini simgeler.  Tanrý'nýn öfkesi, kötülüðe karþý sürekli

alevlenir ve bu O'nun sevgisinin önemli bir niteliðidir.

33:15 Hakla yürüyen ...: Yeþaya «Hangimiz yiyip bitiren ateþ yanýnda oturabilir?» sorusunu (33:14)

þimdi yanýtlar (Mezmur 24:3,4).  Kötülüðün egemenlik sürdüðü dönemlerde Tanrý'nýn huzurunda

doðru yaþamak olanaklýdýr.  Doðruluðun altý niteliði övülür:

1. Hakla yürüyen: Bütün bir topluluk ezilirken bile güçsüzler, ezilenler arasýndan güçlü bireyler

çýkar.  Birçoklarý vatandaþlarýndan daha rahat bir durumda olduklarýnda, bu üstünlüklerini

komþularýnýn zararýna ve kendi yararlarýna kullanmaya çalýþýrlar (Nehemya 5.1-13).  Topluma

elden geldiðince yardým edecekleri ya da toplulukla birlikte ezilmeyi yeðleyecekleri yerde

(Ýbraniler 11:24-26) kendi çýkarlarýný arayarak yüreklerinin kötülüðünü açýða vururlar.  Hakla

yürüyen adam, bu gibi alçaklýklardan arýnmýþ bir kiþidir.

2. Doðru söyleyen: Doðru adamda ikiyüzlülük yoktur, yüreðinde düþündüðü gibi konuþur, hileli

deðildir, yalan söylemez (Yuhanna 1:47).  Kutsal Yazý'nýn ilkeleriyle eðitilmiþ olup Tanrý'nýn

bakýþ açýsýný temsil eder.

3. Gadr ile olan kazancý hor gören: Komþusunu kazýklayarak kendini zenginleþtirmek

düþüncesi doðru adam için iðrençliktir. Yanlýþ yolda kazanç saðlayacaðý yerde yoksul kalmaya,

hatta zarar görmeye razý olur; bunun Tanrý'nýn kutsallýðýna daha çok yaraþtýðýný bilir (Mezmur

10:3; 119:36).

4. Rüþvet almaktan ellerini silken:  Ýnsanýn yüreðini doðruluktan çabucak uzaklaþtýran rüþveti

(Çýkýþ 23:8; Tesniye 10:17; 16:19; 1. Samuel 8:3; 12:3; Eyup 15:34; Süleyman'ýn Meselleri

15:27; 17:8,23; 21:14; Yeþaya 1:23; 5:23; Amos 5:12; Mika 3:11; 7:3) tümüyle ve en kýsa

zamanda geri çevirir.

5. Kan dökme sözünü iþitmeye kulak týkayan:  (Süleyman'ýn Meselleri 1:11-16)

6. Kötülüðü görmemek için gözlerini yuman:  Tanrý baðlýsý, her yönüyle O'nun kutsallýðýný

yansýtmalýdýr.  Kulaðýnýn kötülüðü iþitmesini, gözlerinin eðri þeyleri görmesini, aðzýnýn uygun

olmayan sözler konuþmasýný, ellerinin yasak þeylere dokunmalarýný, ayaklarýnýn doðru yoldan

sapmalarýný ve her þeyden önce yüreðinin tanrýsýzca düþünceleri benimsemesini titizlikle

önlemelidir (Eyup 31:1; Mezmur 101:3; 119:37).  

Hiçbir liste tüm günahlarý kapsayamaz.  Yeþaya, yaþadýðý çaðda en çok iþlenen günahlara yüksek

sesle karþý çýktý.

1. Haksýzlýk (3:15; 5:23)

2. Baský (1:17,23; 3:12,14; 5:7)

3. Rüþvet (1:23; Mika 3:11)

4. Cinayet (1:15,21; 59:3)

Doðruluðun

1. Eksikliði

«Yasa'nýn her dediðini yerine getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kiþi bütün Yasa'ya

karþý suçlu» olduðunu bilir (Yakup 2:10).  Doðru kiþi içtenlikle her noktada Tanrý'ya yaraþýr bir

biçimde yaþamak ister.  Öte yandan Ferisiler'le yazýcýlar gösteriþ için Yasa ve geleneklerin

tümünü yerine getirmeye çabaladýlar.  Ne var ki, sýký bir biçimde tutuklarý kurallar onlarý
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günahtan arýtamadý.  Bu nedenle de doðru sayýlmadýlar.  Ýkiyüzlüler Tanrý'nýn beklediði belirli

koþullarý yerine getirdiklerini yüksek sesle açýklar, ama iþlerine gelmeyen ayrýntýlarý

önemsemezler.  Gururlu ya da ahlaksýz kiþi yoksullara cömertçe davranabilir, yalan ve hileden

nefret edebilir, mesleðinin görevlerini tam olarak baðlýlýkla yerine getirebilir, ama ona en sevdiði

günahlarýndan söz edene yazýk olur!  Kiþiyi çekici yapan, kaslý kollarý ya da uzun boyu gibi tek

bir bedensel güzellik deðil, organlarýnýn birbirlerine uyumlu oluþudur.  Ruhsal alanda da ayný

ilke geçerlidir.  «Senin bütün emirlerini gözettiðimde, o zaman utanmam» (Mezmur 119:6).

Davut'un sözlerini unutan nasýl doðru sayýlsýn?

2. Niteliði

Doðruluk, Tanrý sayarlýðý ve ahlaký birleþtirir.  Ýnsanoðlu bu nitelikleri birbirinden ayýrmak ister.

Bu tezi ileri süren kiþilerin düþünceleri oldukça gariptir.  Tanrý'yý sayan bir kiþi ahlaksýzlýðý

sürdürebilirmiþ gibi düþünür ya da haftanýn altý günü sahip olduðu yaþam biçimiyle kutsal

saydýðý yedinci günkü yaþam düzeni arasýnda ayrým yapar.  Kutsal saydýðý gün Tanrý'nýn

hoþuna gitmeyen þeyleri yapmaz, ama diðer günlerde bunlarý yapar.  Mesih inanlýsý haftanýn

her gününde yalnýz doðru olaný yapmaya çaðrýlýr.  Doðruluða yaraþan ve yaraþmayan þeyleri

bir arada yürütmeye çalýþmaz.  Doðruluk, kötülükte hiçbir iyi yan görmez, kötülüðü iyilikle

baðdaþtýrmaya çalýþmaz.  Açgözlülük, yardýmseverlik ve cömertlikle baðdaþmaz.  Adalet

rüþvetle uzlaþmaz (1. Samuel 12:3; Vaiz 7:7b).  Mesih inanlýsý doðru olaný doðru olmayan

þeylerle karýþtýrmaz.

3. Güvenliði

(«Bunlarý yapan asla sarsýlmayacak» Mezmur 15; 24:3-5).

4. Gönül doygunluðu

Karný tok bir kiþi yemek aramaz.  Ruhsal gereksiniminin bilincine varmayan bir kiþi ruhsal besin

aramaz.  Ruhsal doygunluk, doðruluða acýkýp susayanlarýn olacaktýr (Matta 5:6).

33:16 yüksek yerlerde o oturacak: Doðru kiþi Tanrý'nýn huzurunda sürekli bulunur (33:21'le ilgili nota

bakýn).  Ona iki vaat verilir:

1. Güvenlik

kaya hisarlarý onun yüksek kulesi olacak: Tanrý'dan korkarak doðru yaþayanlar baþka hiçbir

þeyden korkmamalý.  Sýkýntý onlarý kuþatsa bile korkuya kapýlmadan zorluklarýn üstesinden

gelmeyi öðrenebilirler (26:1).  Güvenlik içinde korunmuþ olanlarla (Mezmur 18:1,2), Tanrý

yargýsý karþýsýnda titreyenler arasýnda ne denli büyük bir karþýtlýk var (33:14)!

2. Yeterlilik

ekmeði verilecek, suyu emin olacak: Günümüzde sahte «gereksinimleri» karþýlama arzusu

uyandýran etkenler çoktur.  Ekmekle su, gündelik gereksinimlerin tümünün karþýlanacaðýný

gösterir.  Baðýmlýlýðýn oluþturduðu arzular, verilen vaatte bulunmuyordu.  «... kurak diyarý su

pýnarlarý edeceðim....  Görsünler, bilsinler, düþünsünler ve hep birden anlasýnlar ki, bunu

Rabbin eli yapmýþtýr; bunu Ýsrail'in Kutsalý yaratmýþtýr» (41:17-20; Mezmur 34:10; 37:25;

132:15).  Doðru kiþi hem þimdiki hem de gelecek yaþam için vaade sahiptir (1. Timoteos 4:8).

33:17 gözlerin: Özne yeniden deðiþti (33:6'yla ilgili nota bakýn).  Yeþaya, 33:15,16'da üçüncü þahýsla

doðru kiþilerin niteliklerinden ve onlara verilen vaatlerden söz etmiþti, þimdi ise onlara ikinci

þahýsla seslenir.

gözlerin kralý güzelliðinde görecek: Yeþaya'nýn bildirisini duyanlar ilkin Kral Hizkiya'yý

düþünürdü.  Onun krallýðýnýn þatafatýný gözlerinde canlandýranlar, Yeþaya'nýn bu ruhsal bildirisinin
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tanrýsal güzelliði vurguladýðýný unuturlardý.  Ruhsal bir biçimde düþünebilenler en azýndan

Hizkiya'nýn doðruluðunu aklýna getirirdi.

Dünyasal krallarýn güzelliði þöyle tanýmlanabilir:

1. Kral, tüm görevlerini Tanrý'yý yüceltir bir biçimde tamamlar.

2. Tanrý bilgisini yaymak için gücü ve yetkisini kullanýr.

3. Kendi zevki ya da yararý için deðil, olanaklarýný baþkalarýnýn yararý için deðerlendirir.

Ne var ki, bu ayetlerin yazýldýðý dönemde Kral Hizkiya çul ve külleri kuþanýyordu (37:1).  Bu

nedenle sözü edilen kral, Mesih olmalýdýr (32:1; Mezmur 45:2; Zekarya 9:17).

1. Ýlk geliþinin güzelliði

Ýlk geliþinde Ýsa Mesih'in «ne biçimi ne de güzelliði vardý; gösteriþi de yoktu ki, O'na bakýnca

gönlümüz O'nu çeksin» (53:2).  Pilatus'un önünde alçaltýlmýþ olarak durdu (Yuhanna 18:33-38).

2. Cennetteki güzelliði

Þimdi cennette Ýsa Mesih'in güzelliði açýkça görülmektedir (Ýbraniler 7:24-26; Vahiy 1:12-18).

3. Ýkinci geliþindeki güzelliði

Ýkinci geliþinde Mesih'in doðaüstü bir güzelliði olacaktýr (Vahiy 1:13-16; Neþideler Neþidesi

5:10-16).

4. 1000 yýllýk egemenliðindeki görkemi (Vahiy 19:11-16)

5. Dünyanýn sonundaki güzelliði

Düþmanlarýný ayaðýnýn altýna serildiðinde, krallýðý sonsuzluða dek süreceði zaman görkemi

parlayacak (1. Korintliler 15:25,27a; Vahiy 21:23).

«Kralýn güzelliði»

1. Tanrý'nýn kral için tasarýsýna uyan Mesih'te tamamlanýr.

Dünyanýn tarihinde gelip geçmiþ firavunlarý, imparatorlarý, egemenleri düþününce onlarýn

güçleri ve þatafatlarý göz önüne gelir.  Ne yazýk ki, genellikle bu þanýn arkasýnda yasasýzlýk ve

baský gizlidir.  Ama Mesih «doðrulukla krallýk edecek»tir (32:1).

2. Mesih'in lekesiz özniteliklerinde tamamlanýr.

a. Güzellik uyum ve bütünlükten kaynaklanýr.  Mesih'te adalet, sevgi ve bilgelik eksiksizdi.

b. Güzellik ahlaksal kurallara saðlanan uyumdan doðar.  Mesih kutsaldýr, lekesiz ve kusursuz

kurban kuzusudur (1. Petrus 1:19; Ýbraniler 7:26).

3. Ruhsal gözlerle görülür.

Mesih'in güzelliði yalnýz doðruluk arayan kiþiler tarafýndan görülebilir (Matta 5:8).

Görme yeteneði ne baþkasýna aktarýlýr (Gözlerin görecek!), ne de yoðun bir isteðin sonucunda

elde edilir.  Sanatsal bir göz, sanat eserlerinin deðerini anlayabilir ama ruhsal gerçekleri

anlamak için ruhsal görme yeteneði gerekir (1. Korintliler 1:21.25,[18-25]; 2:8,12,13,14).

uzaklara yayýlan bir diyar: Yerusalem Yeþaya'nýn bildirisini duyanlardan pek uzak sayýlmazdý.

«Uzaklara yayýlan bölge»nin yeni Yerusalem olmasý gerek (65:17-19; Yeremya 3:17; Vahiy

21:1,2).
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Ýkinci bir yöne bakarak krallýðýn tarihsel ve ruhsal geniþliði karþýlaþtýrýlabilir.

1. Krallýðýn tarihsel geniþliði

Sanherib'in saldýrýlarý Yahuda'nýn hareket alanýný çok daraltmýþtý.  Tanrý Yahudalýlar’ý

Sanherib'den özgür kýlýnca yeniden eski sýnýrlarýna dek rahatça yayýlabileceklerdi.

2. Krallýðýn ruhsal geniþliði

a. Oðlu'nun günahlýlar için ölmesi, Tanrý Baba'nýn gösterdiði sevginin sýnýrsýz olduðunu kanýtlar

(Yuhanna 3:16).

b. Tanrý'ya eþit oluþuna sýmsýký sarýlmayarak yüceliðinden soyunmakla ve canýný kurtulmalýk

olarak vermekle Ýsa Mesih'in geniþ sevgisi kanýtlanýr (Yuhanna 1:1-14; Filipililer 2:6-9;

2. Korintliler 8:9).

c. Tanrý'nýn Ýsa Mesih aracýlýðýyla sunduðu kurtuluþun sýnýrý yoktur.  Baðýþlanma çaðrýsý, en

iðrenç günahlarý iþlemiþ olanlara bile sunulur (1. Timoteos 1:15,16; Vahiy 22:17).

ç. Mesih inanlýlarý, Tanrý uðruna doðal sýnýrlarý aþan bir sabýr gösterirler (Haberciler'in Ýþleri

7:57-60; 2. Korintliler 6:4; 12;12; 2. Selanikliler 1:4; 2. Timoteos 3:10; Ýbraniler 6:12; 10:36;

12:1-3; Yakup 5:10,11; Vahiy 1:9; 2:2,3; 14:12).

d. Kendini Tanrý'ya adamýþ bir kiþinin etkisi, yaþadýðý çaðdan gelecek kuþaklara dek uzanabilir.

33:18 yüreðin dehþeti düþünecek: Yahudalýlar geriye bakýp Asur'un saldýrýlarýyla doðan korkuyu þimdi

sahip olduklarý esenlikle karþýlaþtýracaklar.

yazýcý: Yazýcý, adamlarý askere alan katipti (2. Krallar 25:19; Yeremya 52:25).  Birçok Asur

kabartmalarýnda mahkumlarý, ölülerin sayýlarýný, sýðýr ve koyun v.b.'nin sayýlarýný kaydeden iki

yazýcý görünür.

kuleleri sayan:  Kuleleri sayan, saldýrýlacak kentin gücünü sahip olduðu kuleleri sayarak

deðerlendirmekle görevlendirilen kiþiydi.

33:19 küstah kavim:  Küstah kavim sýrayla Asurlular, Romalýlar ve dünyanýn sonunda Mesih'in karþýtý

ve onunla birlikte olanlardýr.  Üçü de Yerusalem'e göz dikti, onu yenmeye koyuldu.  Ne var ki,

Tanrý seçtiklerinin karþýlaþacaðý yýkýmý sýnýrlar  (2. Krallar 19:32; Tesniye 28:47-50; Yeremya

5:15,18; Zekarya 14:2).

33:20 gözlerin Yerusalem'i, bir rahat yurdu ... görecek: (Mezmur 128:5,6)

ebediyen: «Sonsuzluða dek» þu anlamlara gelebilir:

1. Ya halk Tanrý'nýn önünde doðruluk yaþamýný sürdükçe (33:15),

2. Ya çok uzun yýllar,

3. Ya da Mesih'in sonsuz egemenliði (33:17).

kazýklarý ebediyen çýkarýlmayan, iplerinden hiçbiri kopmayan, sarsýlmaz bir çadýr:  Týpký

Tanrý'nýn Yerusalem'i güvenlik içinde koruduðu gibi Mesih de Kendi inanlýlarýný sonsuza dek korur

(2. Korintliler 5:1; Ýbraniler 11:9,10; Vahiy 3:12).  Ne bu dünyanýn sýkýntýlarý ne de ölüm Mesih

inanlýlarýný bu güvenlikten koparamaz (Romalýlar 8:38-39).  Cehennem bile inanlýlarý yenemez

(Matta 16:18).

sarsýlmaz çadýr:  Bazý yorumculara göre bu deyim, Sanherib'in Yerusalem'dekileri uzaktaki bir

ülkeye götürme tehdidini belirtir (36:17).  Ancak, «belli bayramlarýmýzýn þehri» cümlesi
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okuyucunun ilgisini dinsel törelere ve bunlarýn uygulandýklarý yere çevirir.  Sözü edilen sarsýlmaz

çadýr, Yerusalem'deki tapýnaktýr.  Bu dünyanýn tapýnaðý sarsýlýr (Yeremya 10:20,21; Yeremya'nýn

Mersiyeleri 2:5-7) ama yeni Yerusalem'deki tapýnak sonsuza dek sarsýlmaz (Hezekiel 37:[24-]26-

28; Vahiy 15:4; 21:3).

kazýklar, ipler:  (Çýkýþ 27:19; 35:10,18; 38:20; Yeþaya 54:2)

33:21 Rab orada ... bizimle beraber olacak: Tanrý'nýn insanlarla birlikte bulunmasý þöyle anlaþýlabilir:

1. Hiçbir þey hiçbir zaman Tanrý'dan gizli deðildir (Mezmur 139:1-4,7-12; Ýbraniler 4:13).

2. Tanrý tasarýsýna uysun diye olaylarý etkiler (33:10).

3. Tanrý'nýn yüceliði çadýrda (Çýkýþ 29:43; 40:34,35) ve tapýnakta (1. Krallar 8:11) konaklýyordu.

4. Ýsa Mesih insanlar arasýnda yaþadý (Yuhanna 1:14).

5. Tanrý Kendisini O'nu aramayan dünyaya açýklamaz ama O'nu bekleyenlere açýklar

(Süleyman'ýn Meseller 8:17; Yeremya 29:13; Habercilerin Ýþleri 17:27; Efesliler 2:13; Yakup

4:8).

6. Cennette inanlýlarla sonsuza dek birlikte olacaktýr (1. Selanikliler 4:17; Vahiy 21:3).

haþmet: (6:3)

orada geniþ ýrmaklarýn ve çaylarýn yeri olacak: Birçok önemli kent, deniz ya da ýrmak

kenarýnda kurulmuþtur (Nahum 3:8), ama Yerusalem'in bu doðal üstünlüðü yoktu.  Bu eksiklik,

Tanrý için bir engel oluþturmaz.  O, Yerusalem için ýrmaklarýn ve çaylarýn yeri olacaktý (Mezmur

46:4).  Tanrý bir ýrmaðýn saðlayacaðý bütün yararlarý saðlayacak, ama onlarýn yol açtýðý hiçbir

zarara izin vermeyecekti.  Örneðin, hiçbir düþmanýn savaþ gemisi oradan geçemeyecekti.

kürekli gemi: Tanrý bir ýrmak yerine benzetildikten sonra Yahuda'nýn düþmanlarý da savaþ

gemilerine benzetilir.

33:22 Rab:  Tanrý'da hükümetin yasama, yürütme ve yargý kollarý bir arada toplanýr.

1. Yargýcýmýz:

Bazýlarý Yasa'nýn Tanrý'dan geldiðini kabul eder, ama Yasa'nýn ne biçimde uygulanacaðýný

kendileri belirlemek ister.  O'nu «yorumlayarak» Yasa'nýn aðýrlýðýndan kurtulmaya çalýþýrlar.

Ne var ki, Tanrý Yasa'yý bildirirken O'na uygun ve aykýrý olan durumlarý birbirinden ayýrarak

Yasa'nýn çarpýtýlmasýna olanak tanýmadý.

2. Yasa Koyucusu:

Tanrý Musa aracýlýðýyla Yasa'yý bildirdi.  Bu Ýsrail'le yaptýðý antlaþmanýn temeliydi.  Baþlangýçta

Tanrý, bu ilkeler henüz yazýlý olmamasýna karþýn, insanoðullarýnýn onlarý tutmasýný zorunlu

kýlmýþtý (Tekvin 4:8-13; Çýkýþ 20:13; Romalýlar 2:12; 5:13,14).

Bugün Tanrý'nýn bildirisi tamamlanmýþ durumdadýr.  Herkes bu bildiriye göre yaþamak

zorundadýr.  Ayrýca Kutsal Ruh bir Mesih inanlýsýna Kutsal Söz tarafýndan yasaklanmayan bir

þeyden sakýnmasýný gösterebilir (Romalýlar 14:20-21; 1. Korintliler 6:12; 10:23-24).

3. Kralýmýz:

Tanrý Kendi Yasasý'na saygýnlýk kazandýrýr (Korah, Sayýlar 16:[1-]32; Uzza, 2. Samuel 6:3-7;

Hananya'yla Safira, Haberciler'in Ýþleri 5:1-10).
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Bu üç unvan Mesih'in eksiksiz egemenliðini tanýmlar.  Yönetimin yargý, yasama ve yürütme

yönlerini kapsar.  Egemenliðinde Mesih'in Kendisi bu üç yönü de yüklenecektir (11:4; 32:1; Yakup

4:12).

Tanrý'nýn üç yönlü sorumluluðu üçlü birliði anýmsatýr (Sayýlar 6:24-26).

33:23 iplerin gevþedi: Yahuda'nýn düþmanlarý savaþ gemisine benzetilmiþti (33:21).  Yeþaya

Sanherib'in gemisini periþan durumda bulur.  Ýplerinin gevþek durduðunu, direðinin sallandýðýný,

yelkeninin açýlmadýðýný betimleyerek Yeþaya'nýn düþünceleri, Sanherib'in henüz gözle görülmeyen

ama gerçekleþecek durumuna yöneldi.

seren direðinin dibini pekiþtiremediler:  Direðin dibi geminin keresteden yapýlan tabanýndaki

bir deliðe sokulur, halatlarla oraya sýkýca baðlanýrdý.  Halatlar gevþek olduysa direðin delikten

kurtulup suya düþmesi olanaklýydý.  Bu durumda gemi yelken açýp rüzgarýn gücüyle harekete

geçemez, belirli bir yöne gidemezdi.

o zaman:  «O zaman» vurgulanýr.  O zaman -- Tanrý'nýn Asur'un üstesinden geldiði zaman --

Yahuda'nýn kazancý çok olacaktý.

bol çapul: Kral Hizkiya, Asur'a 300 talant altýnla gümüþ vermiþti.  Yaðma sýrasýnda bu hazine

büyük olasýlýkla geri alýndý.  Hizkiya yaðmalanan bu mallarý hazinesine aldýðýnda zenginliði daha

da arttý.  O denli çoðaldý ki, Hizkiya sakýnmayarak varýný yoðunu Tanrýtanýmaz kiþilere gösterdi

(2. Krallar 20:13-17).

topallar bile çapulu kapýþtýlar:  Tanrý, kötülükten iyilik getirdi.  Yalnýz Yerusalem'i tehlikeden

kurtarmakla kalmadý; ayrýca onu zenginleþtirdi.  Halkýn zenginleþmesi o denli kolay oldu ki, yaðma

yerine geç varanlar da bedence zayýf olanlar da gereðinden çok mala sahip oldular.

33:24 orada oturan: Hastayým, demeyecek: Üç ayrý yorum söz konusu olabilir:

1. Yerusalem'in Asur'un dehþetinden kurtulmasý, hastalarýn ilaç almasýna benzer bir sonuç

verecekti.

2. Uzun saldýrýlardan sonra topluluðu sýk sýk veba kaplardý.  Yahuda böylesi bir sonuçtan

korunacaktý.

3. Hasta olanlar, Yerusalem'in kurtuluþunu görünce bu toplumsal sevinci kendi rahatsýzlýklarýndan

çok önemseyeceklerdi.  Mesih inanlýsýnýn kiþisel sýkýntýsý, Tanrý'nýn toplulukta oluþturduðu

kutsamalarý deðerlendirmesini ya da ulusal minnettarlýðý paylaþmasýna engel olmamalýdýr.

orada oturan kavmin fesadý baðýþlanacak: Ulus olsun, bireyler olsun, hiç kimse bundan daha

tatlý bir söz duyamaz (Matta 9:2b).  Yahudalýlar, iðrençlikleri daha baðýþlanmamýþken «hastayým»

diye yakýnma hakkýný buluyorlardý.  Ne var ki, sýkýdüzenin sonucunda günahlarý için yerinip

Tanrý'ya dönen Ýsrailliler Yerusalem'de oturacaktýr.  Günahlarýnýn baðýþlanmasý onlarýn kurtuluþu

ve gücü olacaktýr.  Günahý baðýþlayan Tanrý, þifa veren Tanrý'dýr (Markos 2:5-9).  Yeþaya her

hastanýn saðlýða kavuþacaðýný (35:5,6; 65:20) ve halkýn günahýndan arýtýlacaðýný bildirirken, yine

Mesih'in egemenliðini düþünüyordu.

«Orada oturan kavmin fesadý baðýþlanacak.»  Bu bölüm ne zaferli bir sonuca ulaþýyor!


