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Yeþaya, yirmi altýncý bölüm

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

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

A. Babil'in yükü: Rabbin Günü'nde tamamlanacak bir peygamberlik (13:1-22)

B. Moab'ýn yükü: Bir gecede biten yýkým (15:1-16:14)
C. Þam'ýn yükü (17:1-14)

Ç. Habeþ ilinin ýrmaklarý ötesindeki ülke (18:1-7)
D. Mýsýr'ýn yükü (19:1-24)

E. Habeþ ve Mýsýr'ýn sürgünlüðünün bildirisi (20:1-6)
F. Deniz çölünün (Babil'in) yükü (21:1-10)

G. Duma'nýn yükü (21:11-12)

Ð. Arab ilinin yükü (21:13-17)
H. Rüyet vadisinin (Yerusalem'in) yükü (22:1-25)

I. Sur'un yükü (23:1-18)

Ý. Genel olarak dünyanýn, özellikle de Yahuda ve kilisenin son günleri (24-27)
1. Yahuda'nýn daðýtýlmasý ve üzerine gelecek olan sürekli yýkýmlar (24:1-12)

2. Ýsrail'deki artakalanlar (24:13-16)

3. Büyük Sýkýntý: Tanrý'nýn düþmanlarý için belirlenen yargýlar (24:16-20)
4. Yahudi olmayan krallarýn yýkýlmasý ve yoklanmasý (24:21-22)

5. Krallýk çaðýnýn baþlangýcý (24:23)
6. Ýmansýzlarýn yenilmesi üzerine bir övgü (25)

7. Doðrularýn son bulmayacak esenlikte yerleþmesi (26)
a. Doðrularýn esenliði: Sýký savunulmuþ bir kent gibi olacak (26:1-6)

1). Tanrý bu esenliði içten armaðan eder (26:1-4).
2). Tanrý dýþtan da bu esenliði düþmanlarýný yenerek saðlar (26:5-6)

b. Doðrularýn bulunduklarý yer: Rabbin doðrulttuðu yargý yolu (26:7,8)
1). Sað kalanlar doðruluk öðrenir (26:9).
2). Kötüler ...

a). Doðruluk öðrenmez.
b). Haksýzlýk eder.
c). Tanrý'nýn görkemini ve ilk giriþimlerini görmez (26:10-11).
ç). Tanrý'nýn yaptýklarýný görüp utanacaklar (26:11).
d). Ateþ onlarý yiyip bitirecek (26:11)

c. Doðrularýn özgür kýlýnmalarý (26:12-21)
1). Baþarýlarýnýn nedeni Tanrý'dýr (26:12).
2). Hizmet ettikleri efendilerden kurtulmalarýný saðlayan Tanrý'dýr (26:13-15).
3). Kendilerini özgür kýlma giriþimleri boþa çýktý (26:16-18).
4). Ama Tanrý onlarý özgür kýlýnca gerçekten özgür olmuþlardýr (26:19-21).

8. Levyatan'ýn yargýlanmasý ve Mesih inanlýlarýnýn tümden arýndýrýlmasý (27)
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26:1 o gün: Tanrý'nýn düþmanlarýný alçalttýðý gün (25:2,10-12); «Tanrý'nýn çok önceki çaðlarda kutsal

peygamberleri aðzýyla bildirdiði evrensel yenilenme vakitleri»dir (Haberciler'in Ýþleri 3:21).

Yahuda: (Ýbraniler 8:8)

þu ilahi terennüm edilecek: Düþmanlarýndan özgür olduðu zaman Yahuda Tanrý'ya övgüler

sunacak (Efesliler 4:19,20; Vahiy 7:10,12):

1. Tanrý'nýn saðladýðý güvenlik için (26:1),

2. Halkýný tam esenlik içinde yaþattýðý için (26:3),

3. O'na duyduklarý güven için (26:3,4),

4. Geçmiþte Tanrý'nýn Yahudiler'i düþmanlarýndan kurtardýðý için (26:5,6),

5. Onlarý doðru yola döndürdüðü için (26:7),

6. Onlarý Tanrý'ya döndüren sýkýdüzen için (26:8),

7. Doðruluk öðrensinler diye Tanrý'nýn düþmanlarýna bile saðladýðý olanaklar için (26:9),

8. Tanrý'nýn öznitelikleri için:

a. Doðrudur (26:7),

b. Uludur (26:10),

c. Yücedir (26:15),

ç. Her þeye gücü yeter (26:5,11,15).

Övgü sunarak Tanrý'yý yüceltenler, O'nun önünde kendi zayýflýklarýný, günahlarýný ve

deðersizliklerini açýkça kabul etmek zorundadýr (26:13,18; Mezmur 8:4).

kuvvetli þehir:  Doðrularýn esenliði, sýký savunulan bir kent simgesiyle açýklanýr.

kurtarýþý duvarlar ve burçlar: Ýnanlýnýn içinde bulunduðu eksiksiz güvenlik vurgulanýr (60:18;

Mezmur 31:21; Zekarya 2:5; Vahiy 21:12).  Bu güvenlik içinde kurtuluþun saðladýðý tüm ayrýcalýklar

da bulunmaktadýr.  Ne var ki, bu kutsamalarý saðlayan Kurtarýcý bir yana býrakýlýrsa, ayrýcalýklarýn

tümü birden kimseyi tatmin edemez.  Çünkü Mesih inanlýsýnýn sevinci Yahve'nin Kendisi'dir

(Mezmur 16:11; Zekarya 2:10).

kurtarýþý ... koyuyor: Bu cümlenin öznesi Tanrý'dýr.  Yalnýz Tanrý kurtarýþý saðlama baðlayabilir.

Tanrý Mesih inanlýsýný nasýl korur?

1. Tanrý, onun için araya girerek inanlýyý korur.

Kutsal Yazý'nýn sayfalarý bunu kanýtlayan örneklerle doludur.  Örneðin, Kýzýl Deniz'in kýyýsýnda

sýkýþtýrýlmýþ Ýsrailliler (Çýkýþ 14:29-31); Kral Asa (2. Tarihler 14:9-13); Kral Hizkiya (2. Tarihler

32:1-22).

Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn eylemlerini insanlarda, olaylarda, hatta teknolojinin ilerlemesinde

görmek üzere kendini eðitmelidir.  Ne yazýk ki, bu çaðýn felsefesi kiþinin Tanrý'nýn rolünü

anlamasýný ve buna deðer vermesini engeller.  Bunun yerine insanoðlu bilgide ilerlemesi,

yetenekleri ve bulgularý nedeniyle onurlandýrýlýr.  Eski Yunan'la Roma uygarlýklarýnda da olduðu

gibi, çaðýmýzdaki uluslar bedene ve bilgiye tapýnýr.  Bu görüþleri benimseyen kiþiler arasýnda

Tanrý'nýn etkinliðini anlamaya çalýþan bireylerin sayýsý azdýr.
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2. Tanrý Mesih inanlýsýnda oluþturduðu niteliklerle onu korur.

Onu bilgi ve bilgelikle donatýr:

a. Kararlarýnýn sonuçlarý olumlu olsun diye.

Örneðin, anne babasý tarafýndan terk edilmiþ bir Mesih inanlýsý vardý.  Daha on sekiz

yaþýnda olduðu için vermek zorunda kaldýðý bazý kararlar onu þaþkýnlýða uðrattý.  Birkaç

seçenek arasýnda Tanrý'nýn isteði acaba hangisiydi diye endiþelenirdi.  Bu sýrada olgun bir

Mesih inanlýsýndan, inanlýlar topluluðunun yol göstericilik rolünü öðrendi (1. Timoteus 5:17;

Titus 3:1; Ýbraniler 13:7,17).  En yakýn bir zamanda inanlýlar topluluðunun çobanýna

danýþarak Kutsal Yazý'dan kendi sorunlarýyla ilgili belirli ilkeleri öðrendi.  Sorunlarýný o

ilkelerin ýþýðý altýnda görmeyi öðrendikten sonra onlarýn iç yüzünü kavrayabildi.  Kimi

kararlarýný hemen verebildi.  Örneðin, sevdiði ama Mesih inanlýsý olmayan bir gençle

evlenmemeye ve onunla artýk görüþmemeye karar verdi (2. Korintliler 6:14-7:1).  Kimi

kararlarýný vermek için daha erken olduðunu anladý. Böylece acelecilikten vazgeçti ve

Tanrý'nýn istemini tam öðrenmek için zaman gerektiðini anlayarak beklemeye koyuldu.

Somut olarak, dýþ ülkede eðitim görüp görmeyeceðini bilmesi için zaman daha uygun

deðildi.  Baþka etkinlikler de gencin zaman ve gücünü tüketiyor ama ruhsal alanda olumlu

sonuçlar getirmiyordu.  Bunu anladýktan sonra genç inanlý bu giriþimlerden elini ayaðýný

çekmeye karar verdi.  Örneðin, tenis þampiyonluðu kazanmak ümidiyle haftada birçok

saatini antrenmanla geçiriyordu.  Ayrýca kazancý yeterli olmasýna karþýn ikinci bir iþte daha

çalýþýyordu.  Bu nedenle inanlýlar topluluðunda hiçbir görev yüklenememiþti.  Kutsal Yazý'yý

da her gün okumaya bile zaman ayýrmýyordu.  Matta 6:33; Romalýlar 12:1,2; 1. Korintliler

6:19,20 ve 1. Timoteus 4:7b ve 8 ayetlerine dayanarak hem spor için hafta boyunca

harcadýðý zamaný azalttý hem de ikinci iþinden ayrýldý.  Kazandýðý zamaný her gün Kutsal

Yazý'yý öðrenmek ve dua etmek için kullandý ve ayrýca inanlýlar topluluðunda çocuklara nasýl

ders vereceðini öðrenmeye koyuldu.

b. Ýzlediði yöntemler verimli ve yararlý olsun diye.

Örneðin, sürgünden dönen Ýsrailliler, surlarý yýkýlmýþ, hisarlarý olmayan bir kente döndüler.

Yerusalem onlara güvenlik sunamadý.  Ama Tanrý, Nehemya'yý bilgelikle donattý.  Ýsrailliler'i

düþmanlarýna karþý kendilerini nasýl savunacaklarý ve bu arada duvarlarý nasýl yapacaklarý

konusunda eðitti (Nehemya 4:11-23).

26:2 kapýlarý açýn:  (Mezmur 24:7-10; 118:19,20)

salih millet: Sürgünde Tanrý'yý reddetmeyenler O'nun önünde doðru sayýldý.

26:3 aklý pek: (Mezmur 112:7,8)

tam selamet: Tanrý'nýn kendi esenliði, varlýðýndaki eksiksiz uyumun doðal sonucudur.  Örneðin,

sevgisi hiçbir zaman adaletini  engellemez.  Duygularý istemine karþý koymaz.  Acýmasý

doðruluðunu kýsýtlamaz.  Kýsacasý, öznitelikleri birbirleriyle en ufak bir çeliþki içermez.  Bu eksiksiz

uyumdan esenlik doðar.  Tanrý esenliktir çünkü kargaþalýðý, çeliþkiyi, çabalamayý bilmez.

Tek baþýna uçan bir bayanýn sürdüðü bir hava aracý, bir kasýrganýn içine girmiþ.  Bayan, fýrtýnanýn

onun ölümüne neden olacaðýndan korkarken çocukluðunda ezberlediði Mezmur 50:15 ayeti aklýna

gelmiþ: «Sýkýntý gününde beni çaðýr; seni kurtarýrým, ve bana izzet vereceksin.»  Bu ayete

dayanarak Tanrý'ya seslenmiþ ama ayný zamanda kendi kendine O'nun nasýl yardým edebileceðini

de soruyormuþ.  Aniden bir düþünce zihnine egemen olmuþ: «Balondaki havayý ýsýt; balondaki
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havayý ýsýt!»  Ýçinde bulunduðu sepetteki gaz ocaðýný yakmýþ.  Balonu þiþiren hava ýsýnýnca hava

aracý, kasýrganýn rüzgarýyla sürüklenmeyi sürdürürken ayný zamanda yukarýya doðru da

yükselmeye baþlamýþ.  Yüksele yüksele birkaç dakika sonra hava aracý kasýrganýn içinden

geçmiþ, üstüne çýkmýþ.  Kasýrga aþaðýda halen þiddetini sürdürmekteymiþ ama genç bayan

fýrtýnanýn üstüne çýkarak sakin bir ortama, normal hava koþullarýnýn olduðu bir düzeye kavuþmuþ.

Benzer bir biçimde Tanrý, Mesih inanlýsýna saldýran fýrtýnalardan yüksek olduðu için esenliði hiç

bozulmaz.  Sakinlik içinde gereken eylemde bulunabilir.

Tanrý'nýn bunca eksiksiz bir esenliðe sahip olmasý, harika bir gerçektir.  Ýnsanlar bundan pay

alabilir mi?  Tanrý-Ýnsan olan Ýsa Mesih «Evet» yanýtýný vererek Mesih inanlýsýnýn bu esenliðe nasýl

kavuþabileceðini gösterir.  Ýsa Mesih «Selamet Reisi, Esenlik Bakaný» olarak tanýtýlýr.  Kendisi her

türlü anlayýþýn ötesindeki tanrýsal esenliði tanýyordu.  Ýnanlýlarýnýn da ayný esenliði tanýmalarý için

þu üç koþulu bildirdi: Tanrý'ya güvenmek, O'na boyun eðmek ve O'nun sözünü dinlemek.  Güven,

«Rab yolumu bilir» der.  Boyun eðmek, «Rab veriyor, Rab alýyor. O'nun adý kutsal olsun» der

(Eyup 1:21).  Söz dinlemek ise, «Benim yiyeceðim, beni Gönderen'in isteðini yapmak ve iþini

sonuçlandýrmaktýr» demektedir (Yuhanna 4:34).

Ama Tanrý'ya kim tam güvenebilir, boyun eðebilir ve sözünü dinleyebilir?  Ancak Tanrý'yla esenlik,

barýþ iliþkisinde bulunanlar!  «Ýman sonucu doðrulukla donatýlmýþ olarak, Rabbimiz Ýsa Mesih

aracýlýðýyla Tanrý'nýn önünde barýþ içindeyiz» (Romalýlar 5:1).  Kiþi Ýsa Mesih'e Kurtarýcýsý olarak

iman eder etmez, Tanrý'nýn doðruluðunu kuþanmýþ olur ve Tanrý önünde yargý altýnda kalmaz.

Tanrý'yla barýþ iliþkisi içindeki kiþi O'na güvenebilir.  Güvenen kiþi O'nun seçtiði plana boyun

eðebilir; Tanrý'nýn buyruklarýný yerine getirmek inanlýnýn en büyük sevinci olabilir.  Tanrý'nýn esenliði

Mesih'te olduðu gibi Mesih inanlýsýnda da egemen olabilir, çünkü insan ruhsal bir varlýktýr,

Tanrý'nýn benzerliðinde yaratýldý.  Ýnsanýn ruhsal yönü Tanrý gibi düþünmek, hissetmek ve istemini

kullanmak üzere eðitilebilir.  Kuþkusuz, bu olgu kýsýtlý olabilir.  Ama bunun kýsýtlý olmasý, bir parça

bile gerçekleþemez anlamýna gelmez.  Rüzgârýn masmavi gökte kovaladýðý bulutlar, daðlarýn

arasýnda olaðanüstü güzellikteki bir gölde yansýyabilir de yol kenarýnda yaðmurun býraktýðý

çamurlu su birikintisinde yansýmaz mý?  Mesih inanlýsý çamurlu su birikintisi gibi küçük ve önemsiz

olsa bile, yine de Tanrý'nýn esenliði onun varlýðýnda yansýyabilir.  Ormanlarýn görkemli meþe

aðacýnýn bir zamanlar fýndýk kadar küçük bir kabuða sýðdýðý gibi Tanrý'nýn esenliði de O'na

güvenen, boyun eðen ve sözünü dinleyenlere sýðabilir.

o Sana güvenir: (Mezmur 112:7,8)

26:4 Rabbe ebediyen güven: Tanrý'ya güvenenler, birbirlerini O'na güvenmek üzere yüreklendirir.

Tanrý'ya ne zaman güvenilir?  Sonsuzluða dek!  Sonsuzluða dek demek, her an, her koþul altýnda

demektir. Mesih inanlýsý, neredeyse yaþamýnýn dayandýðý saðlam temelin söküldüðünü hissetse

bile, yine de sarsýlmaz.  Çünkü onun güveni Tanrý'nýn Kendisi ile O'nun boþa çýkmaz Sözü'ne

dayanýr.

1. Kiþinin güveni nesnelere yönelikse, gökteki Baba'ya ve Sözü'ne güvenmiyordur (Matta 6:9;

1. Korintliler 7:31; 1. Yuhanna 2:17; Ýbraniler 13:14).

2. Güveni insanlara yönelikse, Tanrý'ya ve Sözü'ne güvenmiyordur (2:22; Mezmur 118:8,9).

3. Güveni kendine yönelikse, Tanrý'ya ve Sözüne güvenmiyordur (Filipililer 3:4-8).

Rab Yehova: Ýbranice'de «Yah Yahve» yazýlýr (12:2; Mezmur 68:4).  «Yah», «Yahve»nin

kýsaltýlmýþ biçimidir.  Ýbranice'de bir sözün çift kullanýlmasý konu olan þeyi vurgulamak içindir.  Bu

ayette Tanrý'nýn ululuðu, bilgeliði, ve kutsallýðýnýn eksiksiz oluþu vurgulanýr.
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ebedi kaya: Kaya, Tanrý'nýn adlarýnýn biridir (30:29; Tesniye 32:4,15,18,30,31; 1. Samuel 2:2; Luka

6:48; 1. Korintliler 10:4).  Tanrý, Kaya olarak etkin bir biçimde, acý çeken topluluða gölge salar,

sýðýnak sunar.  Edilgin bir biçimde ise topluma saldýran düþmanlarýn saldýrýlarýna siper olur.

26:5 yüksekte oturanlar: Tanrý'yý hoþnut etmeyen þey, kiþinin yüksek düzey görevi ya da rütbesi

deðil, yüksek düzey görevi ya da rütbesinden gurur duyan kiþidir.

yüce þehri yýktý: Bu yüce kent, tüm çaðlar boyu Tanrý'nýn seçtiklerine karþý çýkan düþmanlarý

simgeler (24:10,12; 25:12).

yere kadar alçalttý: Bazýlarý Tanrý'nýn yargýsýnýn doðruluðundan kuþkulanýr; dünyadaki haksýzlýðý

yargýlamýyor diye yakýnýrlar.  Ne var ki, zamaný geldiðinde Tanrý yargýsý bütün etkisiyle görülecektir.

O gün kötülük yere çalýnacak, tüm onur kazanmýþ kentler alçaltýlacaktýr (26:5): Güçlülük yerine

her yönüyle zayýflýk; onur yerine utanç; taht yerine toz toprak, eðlenceli yaþam yerine ümitsizlik

ve periþanlýk olacaktýr.  Yüksekte oturanlarýn aðzý lanet ile týkanacak, saldýrganlarýn silahlarý

ellerinden çekilip alýnacak.

26:6 düþkünlerin ayaklarý altýnda: Yüksek yerlerde oturanlarý ve kenti güçlü ordular indirmeyecek.

Düþmanlarý tarafýndan çiðnenmiþ olanlar, Tanrý'nýn verdiði güçle O'nun iþ ortaklarý olarak

yetiþtirilecek ve bu iþ için görevlendirilecektir (1. Korintliler 3:9).  Tanrý, «güçlüleri utandýrmak için,

dünya açýsýndan güçsüz olanlarý seçti» (1. Korintliler 1:27; Mezmur 147:6; Malaki 4:3; Romalýlar

15:20).

yoksullarýn adýmlarý altýnda çiðnenecek: Bir þeyi ayak altýnda çiðnemek, o þeyin hor

görüldüðünü göstermektir.

26:7 salihin yolu doðruluktur: Bu tümce, ardýndan gelen «Sen ki doðrusun» tümcesiyle sýký bir iliþki

içindedir.  Tanrý, doðru/doðruluktur.  Bu nedenle O, Kendi benzerliðinde bulunmasý gereken Mesih

inanlýsýný da doðrulukla donatýr.

1. Doðruluk Mesih inanlýsýnýn ayýrt edici özelliðidir, çarpýcý bir biçimde onun yaþamýný kutsal

düzene uydurur.

2. Tanrý'nýn özniteliklerinin Mesih inanlýsýnda kökleþmesi, ancak Tanrý'nýn aralýksýz ve yoðun bir

biçimde yardým ediþiyle gerçekleþebilir.

Böylece bir Mesih inanlýsý, «kuþkuya düþen kiþi, rüzgarýn çalkaladýðý ve saða sola vuruþturduðu

denizin kabarmasýna benzer» ayetinde anlatýlan kiþiye benzemekten kurtulur (Yakup 1:6).

Kendini kutsal yaþam sürmeye adayan kiþi, her durumda sabreder, günlerini her zaman yararlý

iþlerle geçirir (Romalýlar 2:7).  Doðruluk ve düzgünlük Mesih inanlýsýnýn yaþamýnýn ayýrt edici

özelliðidir.

Karþýlaþtýðý kiþilerle olan iliþkilerini, yaþam koþullarýyla olanaklarýný, doðru ve adaletli bir ölçüt olan

Kutsal Söze göre deðerlendirir.  Bu ölçütü kendi çýkarýna esnetmez.  Her þeyi tanrýsal ilkelere

uyumlu bir biçimde yorumlar ve düzenler.

Yol yapým þirketleri, daðlýk bölgelerde otoyollar yaparken o bölgenin doðal yer þekillerine göre

davranmazlar.  Yoksa yollarýn, sayýsýz daðlarýn tepesine ulaþýp korkunç yamaçlardan aþaðý inmesi

gerekirdi.  Ýnþaat mühendisleri en kýsa, en düz ve en güvenli yollarý yapmak üzere çalýþýrlar.  Bu

çalýþmalar kuþkusuz uðraþtýrýcý ve pahalýdýr.  Daðlarýn zirvesine çýkýlmayacaksa daðlarýn

ortasýndan tünel açýlmalý ya da daðlarýn yanlarýnda dört, belki de altý þeritli bir düzlük kazýlmalýdýr.

Eðer vadilere inilmeyecekse, koskoca çukurlar tonlarca toprakla doldurulmalý, vadileri aþan
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upuzun köprüler kurulmalýdýr.  Tüm bu uðraþýlarýn nedeni, doðanýn sunduðu dolambaçlý, tehlikeli

ve zaman harcamaya neden olacak engellerin üstesinden gelmektir.

Türk Dil Kurumu'nun Sözlüðü «doðru» sözcüðünün anlamýný þöyle açýklar: «Bir ucundan öbür

ucuna kadar yönü deðiþmeyen; mat. iki nokta arasýnda en kýsa çizgi».  Mesih inanlýsýnýn yaþamý

da bu biçimde «doðru» olmalý.  Ýsa Mesih'i Kurtarýcý olarak kabul eden kiþi, sonsuzluða alýndýðý

ana dek Tanrý'nýn onun için amaçladýðý kutsal yaþamý sürdürmeli, saptadýðý görevleri

tamamlamalýdýr. Bunu yaparken de saða sola sapmamalý, duygularýyla aþaðý yukarý

sürüklenmemelidir.  Tanrý'nýn yönü deðiþmeyen, dosdoðru yolunu tutmalýdýr.

Birçoklarý bir an duygularýna kapýlarak coþkuyla uçar, bir baþka an da ruhsal çöküntünün onu ittiði

çukurlarda sürünür.  Bu denli dalgalý bir yaþam, Tanrý'nýn yön verdiði bir yaþam deðildir.  Mesih

inanlýsý, ölçüyü aþan duygularýný Tanrý'nýn ilkelerine uyarak dizginlemeli, denetim altýna getirmelidir

(Süleyman'ýn Meselleri 3:5-6; 1. Korintliler 10:3-5; Yakup 1:6,8).

Tanrý'nýn gösterdiði yol ile kiþinin kendisi için seçtiði kestirme yolu birbiriyle karýþtýrmamak gerekir.

Kestirme yol, kiþinin geçmek istemediði deneyimlerden kaçabilmesi için yeðlenir.  Sabýrsýzlýk ve

aceleciliðin sonucunda seçilir.  Kimi zaman da bilgisizlik yüzünden yararlý görünür (ama aslýnda

zaman yitirilmesine neden olarak zarar getirir).  Tanrý'nýn gösterdiði doðru yol, gerekli olan hiçbir

þeyi es geçmez, ama gerekli olmayan hiçbir yere de uðramaz.  Mesih inanlýsý kestirme yolu deðil,

gerçekten en kýsa olan yolu izlesin.

Düzgünlük kazanmýþ bir yaþam, belirli bir çabanýn sonucudur.  Düzgünlük, Mesih inanlýsýnýn

ruhsal benliðinin doðal benliðini yenmesinin bir sonucudur.  Bu yengiyi Tanrý'nýn yardýmýyla

kazanmýþ bir inanlý, yaþamýnýn daðlarýný yýkmak ve vadilerini doldurmakla uðraþarak ter dökmüþ

olmalýdýr.  Kutsal yoldan ayrýlýp boþ gezintiler yapmaz.  Amacý belli olmayan dolambaçlý giriþimlerle

vaktini savurmaz.  Tanrý'nýn doðru kýldýðý yolu tutturur.

Sen ki doðrusun: Tanrý doðrudur (Tesniye 32:4; Mezmur 25:8; 92:15).  Mesih inanlýsý Tanrý'nýn

benzerliðinde bulunarak O'nun özniteliklerini yansýtmaya çaðrýlýr (Romalýlar 6:5-8,11-14; 8:4; 12:2;

Galatyalýlar 4:19).

salihin yolunu doðrultursun: Doðru olan Tanrý, Kendine inanana bunu doðruluk sayar.  Ýnanlýnýn

yaþamýna kutsal bir düzen vererek inanlýnýn kabul edilir biçimde tapýnmasýný, ürün vermesini ve

sevinçle esenlik içinde günlerini geçirmesini olanaklý kýlar (Mezmur 27:11; 119:165; 143:8;

Süleyman'ýn Meselleri 3:6).

26:8 hükümlerinin yolunda Seni bekledik: Yeþaya, 13.-25. bölümlerde uluslar üzerine gelecek

yargýlarýn ayrýntýlarýný belirlemiþti.  Ýsrail, diðer uluslarýn yalancý ilahlara tapýnmasýna ve

ahlaksýzlýðýna katýldýðý için uluslara saptanan yargýnýn aynýsýnýn altýnda ezilmesi gerekecekti.  Bu

yargýnýn sonucunda uluslarýn birçoðu tarih sayfalarýndan silindi.  Ama Ýsrail yalancý ilahlara

tapýnmaktan arýndýrýldý.  Ýmaný yenilenmiþ olarak anlaþýlýr bir sesle ve tanrýsal gerçekleri yansýtan

bir yaþamla Tanrý'ya tanýklýk edecekti.

Tanrý'nýn þimdiki çaðda izin verdiði yargýlardan üçü þunlardýr:

1. Kiþi Tanrý'nýn yardýmýna gereksinim duyduðunu yadsýr.

2. Ýlerleyen bilgi, saðlam öðretiyi ve ahlaksal yapýyý zedeler.

3. Bolluk, bencilliðin artmasýna ve açgözlülüðe yol açar.
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canýmýzýn isteði senin ismine: (Mezmur 123:2,3)

1. Ýnsanoðlu Tanrý'yý aramak üzere yaratýldý.  Ýçinde yalnýzca Tanrý'nýn doldurabileceði bir boþluk

vardýr.

2. Tanrý'yý arama arzusu, günahla köreltilmiþse de, sýkýntý aracýlýðýyla yeniden keskinleþtirilebilir.

3. Eðer sýkýntý çekildiðinde Tanrý'yý arama arzusu uyanýrsa, kiþinin ruhsal yaþamýný tazeleyen bir

etken olabilir.

senin anýlma adýna: Mesih inanlýsý kendisinin baþýna ne gelirse gelsin, insanlar tarafýndan nasýl

tanýnýrsa tanýnsýn en büyük dileði, Tanrý'nýn adýnýn yüceltilmesi olmalýdýr.  Sýkýntý sýrasýnda kestirme

çýkýþ yolunu aramayý reddetmeli, kendi rahatlýðýný Tanrý'nýn yüceliði uðruna inkar etmelidir

(Yuhanna 11:4; 2. Korintliler 4:15[-18]).

Mesih Ýnanlýsýnýn en büyük sevinci ve avuntusu Tanrý'nýn adýndan kaynaklanmalý (Mezmur 30:4;

135:13; Hoþea 12:5).  Aslýnda Tanrý'nýn birçok adý vardýr.  Her biri O'nun özyapýsýný, eylemlerini,

amaçlarýný ve sevgisini açýklar.   Mesih inanlýsý Tanrý'nýn adlarýnýn anlamlarýný araþtýrýrsa, O'nu

yüceltecek ve kendini avutacak sayýsýz neden bulur.

Tanrý, Mesih inanlýsýný uygun gördüðü denemelerden geçirir. Bunlar ne olursa olsun, Tanrý'ya karþý

sevgi soðumamalý, imanýn yok olmasýna yol açan kuþkulara yer verilmemelidir.  Tanrý, «Sizin için

düþünmekte olduðum düþünceleri Ben bilirim» der. «Kötülük düþünceleri deðil, ancak sonunuzda

size ümit vermek için esenlik düþünceleridir» (Yeremya 29:11).

26:9 geceleyin:  (Mezmur 63:5).  Ulusal geceler de, kiþisel geceler de var:

1. Üzüntünün gecesi

Bekleyiþin sabahý, çabalarýn öðlenine yer verir; çabalarýn öðleni de düþ kýrýklýklarýnýn akþamýna

dönüþür.  Gençliðin rüyalarý söner, bu dünyanýn sevinci azalýr, geçiciliði belli olur.  Karanlýkta

tek baþýna oturan can, Tanrý'yý arar.

2. Kuþkunun gecesi

3. Özlemin gecesi

4. Kiþinin kendi ölümünün gecesi

Senin hükümlerin yeryüzünde oldukça: Yeþaya'nýn Tanrý'nýn yargýlarýna özlem duymasý

bencilce bir istek deðildi.  Yargýlarýn bir sonucu da, önceden Tanrý'yý tanýmayan kiþilerin en

sonunda O'na iman etmesi olacaktýr.  Baþkalarýnýn da günahtan kurtulmasý ve doðruluk yolunda

eðitilmesini içten arzulamak Tanrý'ya inananlarýn ayýrt edici bir özelliðidir.  (Doðruluk yolunda

eðitilmekle ilgili nota bakýn, 26:7.)

dünyada oturanlar: Dünyada oturanlar, yargýlardan sonra sað kalanlardýr (Zekarya 14:16).

doðruluk öðrenecekler: Tanrý'nýn yargý verirken amacý:

1. Tanrý'dan korkanlar, imanda ve ruhsal hizmette pekiþsin.

2. Ýmanla imansýzlýk arasýnda bocalayanlar bir karar versin.

3. Mesih'e iman etmeye karþý direnenler, sonunda ruhsal gerçekleri algýlayabilecek duruma

gelsin ve yaþamlarýný Tanrý'ya teslim etsinler.

Mesih inanlýsý Tanrý'nýn bu amaçlarýnýn gerçekleþmesi için uygun bir biçimde çaba göstermelidir.

Eðer bu amaçlarý kendi yaþam hedefi olarak izlemezse, aptallýðý ortaya çýkar, günahý apaçýk

gözükür.
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26:10 kötüye lütfedilsin, yine doðruluk öðrenmez: Kötüler doðruluk ülkesinde haksýzlýk eder.  Bu

yüzden de doðrular Tanrý'nýn yargýlarýnýn bir an önce gelmesini isterler.   Kötüler yargýdan

esirgenirlerse, Tanrý'nýn gösterdiði kayranýn deðerini bilmez, O'nun acýmasýndan yararlanýp

kötülükte pekiþirler.  Tanrý insanlarýn dikkatini Kendine çevirmeyi ve onlarda iman uyandýrmayý

ister.  O'nun yaptýklarýna aldýrýþ etmemek büyük suçtur, ölüme götüren bir saðýrlýkta sonuçlanacaðý

kesindir!

Rabbin haþmeti: Tanrý'nýn görkemi þu yollarla gösterilir:
1. Yaratýlýþta (Romalýlar 1:19,20)

2. Yargýlarýnda (Hezekiel 39:21)
3. Ýsa Mesih'te (Koloseliler 1:19)

4. Ýsa Mesih'in müjdesinde (2. Korintliler 4:4; 1. Timoteus 1:11)

26:11 Rabbin eli yükseldi fakat onlar görmüyorlar:  (5:12)

ateþ: Ýsrail'e yargý olarak gelen ateþ, Tanrý'nýn düþmanlarýný da yiyip bitirir (9:18; Tsefanya 1:18).

26:12 selamet: Tanrý'nýn düþmanlarýný yakan ateþ, esenlikle karþýlaþtýrýr.  Esenlik, doðru sayýlanlarýn

korkusunu ve kuþkusunu yatýþtýrýr (26:3'teki notu inceleyin).

bizim için bütün iþlerimizi Sen baþardýn:  Mesih inanlýsýnýn iyi iþlerde baþarýlý olabilmesinin

nedeni, Tanrý'nýn onda önceden iþlemiþ olmasýdýr.  «Tanrý kendisini hoþnut edeni yerine getirmeye

istekli ve etkin olabilmeniz için, varlýðýnýzda iþlemektedir» (Romalýlar 16:25; Efesliler 2:9,10;

Filipililer 2:13).

26:13 Sen'den baþka efendiler bize efendilik ettiler:  Ýsrail halký Tanrý'ya sürekli karþý koyunca Tanrý

da angaryacýlarla Kendisi arasýndaki farký algýlasýnlar diye, onlarý düþmanlarýnýn kýrbacýna teslim

ederdi (2. Tarihler 12:8).  Yahudiler'in yalancý ilahlara tapýnmasý gibi (Çýkýþ 32:1; Hakimler 6:25)

ilk Mesih inanlýlarý da yalancý ilahlara tapýnmaktan kurtularak imana geldiler (1. Korintliler 12:2;

1. Selanikliler 1:9,10).

fakat: Bundan sonra Ýsrailliler Tanrý'yý böyle bir yargýya zorlamayacaklardýr.

Senin ismini biz ... anacaðýz: Þu itiraf Mesih inanlýsýnýn dudaðýndan da duyulmalý: «Baþka

efendiler bana efendilik etti.  Yüreðimin her dileði bana efendi oldu.  Geçmiþimde þehvete,

alçaklýða uþaklýk ediyordum.  Ama þimdi utandýðým þeylerden bir kazancýmýn olmadýðýný bilir,

Tanrý'nýn adýný (özyapýsýný, amaçlarýný, iþlerini, sevgisini [26:8]) her an davranýþlarýma yön veren

temel amacým olarak kabul ederim» (Romalýlar 6:16-23).

ancak Seninle: Kiþinin Tanrý'yý yüceltebilecek bir konumda bulunmasý ancak O'nun kayrasýyla

olur (Mezmur 119:67,71).

26:14 onlarýn anýlmasýný da bütün bütün yok ettin: (Mezmur 34:16; Süleyman'ýn Meselleri 10:7)

26:15 milleti çoðalttýn:  (54:1-3; Vahiy 7:9)

26:16 Ya Rab, sýkýntýda Seni aradýlar: Ýsrailliler tüm tarihleri boyunca kayra zamanýnda ne Tanrý'nýn

deðerini anladý ne de O'na baðlý kaldýlar.  Ama sýkýdüzen sýrasýnda O'na 'imdat' diye yakarýr, O'nun

haklý olduðunu itiraf ederlerdi (2. Tarihler 12:5,6; Hoþea 5:15).  Duasýz bir yaþam yalnýz iyi
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günlerde olanaklýdýr.  Tanrý'yla alay eden kiþi, ölümle karþý karþýya gelince O'na yakarýr.  Kendini

baþarýlý saydýðý sürece duayý küçümseyen biri, sýkýntý içinde süründüðü gün Tanrý'ya yalvarmaktan

kendini geri tutamaz. Sýkýntýnýn rolü hiçbir zaman hor görülmemeli («Ancak Seninle» [26:13])!

yalvarýþýný döktüler: Sýkýntýda Tanrý'ya seslenip duyulmak, deðeri ölçülmez bir ayrýcalýktýr

(Mezmur 3:4; 34:4; 120:1; Yunus 2:2).  

Ne ilginç ki, Ýsrailliler yalancý ilahlarýna ya da diðer efendilerine (26:13) baþvurmadýlar (Mezmur

62:8).  Kiþiyi aðýr baský altýnda tutan diðer efendiler þunlar olabilir (26:13,14):

1. Bedeni tutsak eden uyuþturucu maddeler, alkol, sigara, cinsel iliþki;
2. Aklý köleleþtiren pornografi, aþk öyküleri ya da kin, nefret, kýskançlýk, kendine acýma;

3. Zamaný boþa harcatan ve ruhsal ürün getirmeyen arkadaþlýklar, hobiler, spor etkinlikleri,

eðlenceler.

Kiþi onu esir tutan þey(ler)den kurtulmak dileðiyle yalvarýnca, Tanrý ona özgür oluncaya dek

dayanýklýlýk saðlar.  Kiþi o zaman ilgisini onu tutsak eden alýþkanlýklardan Kurtarýcý'ya çevirebilir.

Günlerini nasýl O'nun için yaþayabileceðini, O'nun adýný nasýl yüceltebileceðini düþünmekle

uðraþýr.  Hem kiþinin kendisi için hem de Tanrý'nýn egemenliði için Tanrý'ya yalvarmak son derece

yararlýdýr.

Eðer Tanrý kiþiyi büyük sýkýntýlardan kurtarýyorsa, tüm küçük sorunlarda da ona yardýmcý olmaz

mý (Mezmur 56:13; Matta 6:25; Romalýlar 8:32)?

26:17 aðrýlarýnda baðýrdýðý gibi: Doðum yapan kadýn benzetmesi, korkuyla karýþýk büyük aðrýlar için

kullanýlýr (13:8; 21:3; Mezmur 38:8,9).  Doðru sayýlanlar güçlü kente yücelikle girmeden önce

(26:1,2), sýkýntý ve eziyetle dolu kara günlerden geçeceklerdi.

26:18 gebe kaldýk: Yahuda Tanrý'nýn yardýmý olmadan kendini düþmanlarýndan özgür kýlmak

arzusundaydý (20:5; 30:1-3; 31:1; 36:6; Yeremya 2:17-18,36-37; 42:14-19).

aðrýlar çektik: Yahuda yaptýðý planlarýn aðrýlarýný çekmeyi kabul ediyordu, çünkü ümidini olumlu

sonuca baðlamýþtý.  Ama aðrýlarý, doðum sancýsý deðil, yaptýklarý planlarýn ölümünün sancýsýydý.

sanki yel doðurduk .... dünyada oturanlar düþmediler: Yahuda’nýn (ve Ýsrail’in) kendini

düþmanlarýndan özgür kýlma giriþimleri boþa çýktý.  Ýsrailoðullarý düþmanlarýnýn gücünü azaltamadý.

Ama Tanrý'nýn Ýsrail'i özgür kýlacaðý gün gelecektir.  O gün kendi çabasýyla deðil, Tanrý'nýn araya

girmesiyle kurtulduðunu bilecektir (24:17-22; Mika 4:9-13; Yuhanna 16:20,21).

26:19 ölülerin dirilecekler:  (Hezekiel 37:1-14; Daniel 12:2)

senin ölüleri, benimkilerin cesetleri: (1. Korintliler 15:20-23)

uyan: (Efesliler 5:14)

uyanýn ve terennüm edin: Ölümden dirilenler baþý boþ dolaþmak üzere diriltilmeyecekler.  Onlar

için yapýlmýþ bir çaðrý var: Tanrý'yý yüceltecekler (Vahiy 5:13).

toprak içinde yatanlar: Hem ruhsal açýdan, hem ulusal açýdan Ýsrailli sayýlanlar sonsuzluða dek

anýmsanacaktýr (Mezmur 112:6).
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26:20 gel, ey kavmim: Tanrý, Kendine ait olanlara þahsen yol gösterir (Mezmur 23:1-3; 32:8;

Süleyman'ýn Meselleri 2:5,6).

kendi iç odalarýna gir: Tanrý'nýn halký kendi iç odalarýna çaðrýlýr.  Tanrý'ya baðlý olmayanlardan

ayrýlmalarý (Çýkýþ 9:19; 2. Korintliler 6:17; Vahiy 18:4), Tanrý'nýn halký için hazýrlanmýþ özel, kapalý,

ýssýz sýðýnaða girmeleri buyurulur. Ýç oda, inanlýnýn Tanrý'yla baþ baþa kaldýðý zamaný simgeler.

Mesih inanlýlarýnýn topluluðundaki öðreti ne denli besleyici olursa olsun, her inanlý Tanrý Sözü'nü

inceleyerek kendi besinini de almalýdýr.  Daniel'in günde üç kez dua etmeye zaman bulduðu gibi,

Mesih inanlýsý da her gün Tanrý için zaman ayýrmayý ruhsal bir görev olarak görmelidir (Daniel

6:10).  Ýsa Mesih aracýlýðýyla Tanrý'ya baðlý olanlar dünyada yaþamaktadýr ama dünyadan

deðildirler (Yuhanna 17:11,14,16).  Bu nedenle dünyayý sevmemeye (1. Yuhanna 2:15-17) ve

dünya tarafýndan lekelenmemeye (Yakup 1:27c) özen göstermelidirler.  Ýsa Mesih bu amacý göz

önünde  tutarak ölüme gitti (Galatyalýlar 1:4).

ardýnda kapýlarý kapa:  Yahudalýlar’ýn kapýlarýný kapamalarý Tanrý'yla birlikte olmak için onlara

zaman saðlayacaktý (2. Krallar 4:33; Mezmur 27:5).  Sýkýntý ve tehlike içindeyken de Tanrý'nýn

yüreklerde yapmak istediði iþler vardýr (ama yalnýz o zamanlar deðil!).  Kiþi yaþamýný Tanrý

huzurunda gözden geçirmelidir.  Bunun için ýssýz bir ortam gerekir.  Ýnanlý yýlda kaç kez Tanrý'ya

böyle bir olanak sunar?  Mesih inanlýlarý Tanrý'nýn yaþamlarýnda ve çevrelerinde az çalýþtýklarý

konusunda yakarýrlar.  Ancak Tanrý'nýn etkin olmasýný engelleyen bir unsur da inananlarýn O'nunla

az zaman geçirmeleri deðil mi (Matta 6:6)?

Tanrý, Nuh'un ardýndan geminin kapýsýný kapadý (Tekvin 7:16).  Böylece Tanrý'nýn tüm dünya

üzerine döktüðü öfke geçinceye dek Nuh'la ailesi korundu.

gazap geçinceye dek: Tanrý, düþmanlarýný yargýlayacaktýr.  Tanrý'ya düþman olanlarla birlikteliði

sevip onlardan ayrýlmak istemeyen bir kiþi, onlarla birlikte ayný yargýyý görmeye gönüllüdür

demektir.  Ama Tanrý inanlýnýn dünyayla iliþki kurmasýný istemez.  Çünkü dünyayý dost sayan kiþi,

kendini Tanrý'nýn düþmanýný yapar (Filipililer 3:18; Yakup 4:4).  Öte yandan, Tanrý'ya yakýn ve

dünyadan uzak yaþamak isteyenleri Tanrý þöyle çaðýrýr: «Kendi iç odalarýna gir, ardýnda kapýlarý

kapa; gazap geçinceye dek biraz gizlen» (Tekvin 7:1; Çýkýþ 12:22; Yeþu 2:18-18).

Tanrý'nýn çaðrýsýný gönülsüz olarak kabul ederken dünya için özlem çekenler de vardýr (Tekvin

19:15,16,26).  Her bir Mesih inanlýsý yüreðini yoklamalý: Dünyadan (Tanrý'nýn kutsallýðýna uymayan

her þeyden) seve seve ayrýlmaya hazýr mý?  Yoksa ne olursa olsun, böyle bir «aþýrýlýk»tan kendini

korumak mý ister?  Ya da dünyadan gönülsüzce ayrýlýr, ama yalnýz Tanrý'yla yetinmediði için

rahata kavuþamaz.  Kiþi kendini aldatmasýn.  Tanrý yüreðin gizli durumunu bilir.  Eðer bir kiþi

Tanrý'yý yeterli bulmazsa, bunu itiraf etsin.  Tanrý'nýn onu Kendine yaraþýr yeni bir yaratýk olacak

biçimde deðiþtirmesini dilesin (64:8).

biraz: (10:24,25; 54:7,8; Mezmur 30:5; Vahiy 2:10).  Tanrý'nýn zamanla ilgili düþünceleri

insanýnkinden deðiþiktir (Mezmur 90:4; 2. Petrus 3:8).
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gizlen: Bekle!  Kimi zaman bir Mesih inanlýsý gereken her þeyi elinden geldiði kadar yaptýktan

sonra Tanrý'nýn oluþturacaðý sonuçlarý sabýrla beklemekten baþka bir þey yapamaz.
1. Dayanýklýlýðýn bekleyiþi:

Dayanýklýlýk gösteren kiþi, Tanrý'nýn emeði üzerine saðlayacaðý geliþmeyi bekler (1. Korintliler

3:6,7).

2. Sýkýdüzenin bekleyiþi:

Gerek hastalýk, gerek utanç, gerek üzüntü, gerek rahatlýk dolu günlerde iman yaþamýný düzenli

olarak sürdüren kiþi, Tanrý'nýn onun gösterdiði sabrý ödüllendireceðini bekler (2. Timoteus

4:7,8).

26:21 dünyada oturanlarý cezalandýrmak için: Karar verildi; artýk yargý kaldýrýlmayacaktý (Mezmur

37:9-15,17,19,20).  Yeþaya bu yargýyý bildirmiþti (24. bölüm).

Rab yerinden çýkýyor: (Mika 1:3)

dünya kanýný açýða koyacak: Katilin akýttýðý kan, Tanrý'nýn gözünden kaçmaz.  Onun öcü

alýnacaktýr (1:15; Tekvin 4:10,11; 2. Krallar 24:4; Matta 10:26; 23:29-38; Vahiy 16:6; 18:20)


