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51:1-8 Bu parça üç kýtaya bölünür.  Her birisi «Beni dinleyin» ya da «Ýyi dinleyin» buyruðuyla baþlar

(51:1,4,7).

51:1 Beni dinleyin:  Bu bölümde insanlar birçok biçimde avutulmak istenir.  Ne var ki, doðru biçimde

dinleyen yoksa, Tanrý sunduðu avuntuyla amaçladýklarýný yerine getirmez.  Bu nedenle Tanrý bu

bölümde üç kez «Beni dinleyin» ve iki kez «uyan, uyan» diyerek seslenir (51:1,4,7,9,17).

doðruluðun ardýnca giden: Tanrý, Ýsrail'in tanrýsal özellikleri izleyen bölümüne sözünü yönlendirir

(51:7; Süleyman'ýn Meselleri 15:9; 1. Timoteos 6:11,12).

1. Ýsrailliler kendilerinin yalnýz imanla doðru sayýlacaðýný atalarý Ýbrahim'den öðrenmeliydiler (51:2;

Galatyalýlar 3:6-9).

2. Ýbrahim'i kutsayan Tanrý, Kendisini arayanlarý kutsar (51:3) ve korur.  Bu nedenle onlarýn

insanlardan korkmalarý yersizdir (51:7,8,12,13).

3. Ýsrailliler'in çoðu, doðruluðu iyi iþlerin sonucu olarak elde edecekleri kanýsýndaydý (Romalýlar

9:31,32; 10:2,3,4; 4:2-5).  Ýbrahim gibi doðruluðu imanla aramalarý gerekirdi (Romalýlar 4:13,20-

25).

Kiþinin kendi doðruluðu kirli paçavra gibidir (64:6).  Tanrý önünde kabul olunacak tek doðruluk,

insanýn kendi doðruluðu deðildir, çünkü öyle bir þey yoktur!  Tanrý önünde kabul olunacak tek

doðruluk; iyi iþlerle, sevapla, Yasa’yý tutmakla, v.b. ile elde edilemez (Romalýlar 3:20-22; 10:3).

Tanrý katýnda sayýlan doðruluk bir armaðandýr (Romalýlar 4:5,6,13; 10:9,10).  Günahlarýnýn borcunu

ödeyen Ýsa Mesih'e iman eden herkes, doðruluðu Tanrý'dan armaðan olarak alýr (Romalýlar 3:24-

26; 1. Korintliler 1:30; 2. Korintliler 5:21; Filpililer 3:9).

Rabbi arayanlar: Tanrý'yý arayanlar, yalancý ilahlarý aramayanlardý!  Yalancý ilahlara tapýnma

Ýsrail'de yaygýndý (40:18-20; 41:7; 44:9-20; 46:5-8).

yonultup alýndýðýnýz kaya: Ýsrailliler, Kildaniler'in Ur kentinde yalancý ilahlara tapýnan bir aileden

Tanrý'ya tapýnmaya çaðrýlan Ýbrahim adlý atalarýný anmaya çaðrýlýyorlardý.  Tanrý, Ýbrahim tek

kiþiyken (Hezekiel 33:24), eþi Sara da çocuk doðuramazken bu adamdan büyük bir ulus yaptý

(51:2; Tekvin 12:1,2; 22:2,6-8; 24:1,35).

çýkarýldýðýnýz taþ ocaðý: Ýbrahim'in soyu yetmiþ kiþi olarak Mýsýr'a gitmiþti; 400 yýl sonra yaklaþýk

iki milyon kiþilik bir halk olarak tarihin sayfalarýnda yer aldý.

çýkarýldýðýnýz ... çukura bakýn: Göz sürekli bir þeye bakar.  Kiþi baktýðý nesnelerle ya yitirilir ya

da bina edilir.  Sürgünden hemen önceki dönemde Ýsrail askersel önderler bulma peþindeydi.

Ýbrahim gibi Tanrý'ya baðlý kalan ruhsal önderleri deðil, Saul gibi yiðitleri arýyordu.  Tanrý Ýsrail'i

Ýbrahim'e bakmaya çaðýrdý, çünkü «Doðruluk bir ulusu yükseltir» (Süleyman'ýn Meselleri 14:34).

Mesih inanlýsýnýn nereden geldiðini anýmsamasý gerekli ve yararlýdýr, ama ayný zamanda tehlikeli

de olabilir.  Doðru bir tutumla nereden geldiðini anýmsamak:

1. Kiþiyi alçakgönüllü kýlar.

2. Kiþinin Tanrý'ya karþý sevgisini, iyilikbilirliðini artýrýr.

3. Kiþinin söz dinleme isteðini artýrýr.

4. Ne var ki, tutumu doðru olmayan kiþide sinsi bir gurur besleyebilir.
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Saðlýklý bir tutumla yapýlýrsa Mesih inanlýsýnýn geçmiþini anýmsamasýnýn olumlu etkisi olur.

1. Geçmiþ, insanýn aþaðýlýðýný anýmsatýr.

«Fesat içinde doðdum ve annem günah içinde bana gebe kaldý» (Mezmur 51:5).

2. Geçmiþ, Tanrý'nýn sevgisi ve bakýmýný anýmsatýr.

Tanrý, Oðlu'nun aracýlýðýyla Mesih inanlýlarýný «helak çukurundan, batak çamurundan çýkarýp

[ayaklarýný] kaya üzerinde durdurdu ve [adýmlarýný] pekiþtirdi» (Mezmur 40:2).

3. Geçmiþ, kiþinin boyun eðmezliðini ýþýða çýkarýr.

4. Geçmiþ, Tanrý'nýn saðladýðý kurtuluþu gösterir.

5. Geçmiþ, Tanrý'nýn yitirilmiþ yaþamlarý kutsal düzene koyduðuna örnekler verir (2. Tarihler 33:2-

6,10,12-13).

Tanrý, adi taþlarý yontarak yeryüzündeki ruhsal tapýnaða yaraþýr mücevherleri yapar (1. Petrus

2:5); inanlýlarý korur ve onlarda Kendi özniteliklerini oluþturur.

51:2 Ýbrahim: (51:1'le ilgili notlara bakýn).  Babil'de sürgünde bulunan Ýsrailliler'in sayasý azaldýysa da,

ümitsizliðe kapýlmalarý için hiçbir nedenleri yoktu.  Tanrý tek adam, Ýbrahim'den nasýl büyük bir ulus

yaptýysa (Ýbraniler 11:12) Yahudi halktan artakalanlarý da öyle çoðaltacaktý (Hezekiel 33:24).

Durumlar karanlýk görünse de, Tanrý'nýn tüm vaatlerine güvenilir (40:8; Romalýlar 4:17-24).

51:3 Rab Sion'u teselli etti: (40:1; 51:12; 52:9).  Tanrý'nýn Sion'u avutmasý daha gelecekte

gerçekleþecekti.  Buna karþýn, gerçekleþeceðine kuþku olmadýðýný vurgulamak için bu ayette

geçmiþ zaman kullanýlýr (9:1; 14:27; 24:16; 32:10; 34:6; 37:25 ve 40:2'ye de bakýn).

Birçoklarý avuntuya gereksinim duyduklarýnda, zayýflýklarýna, beceriksizliklerine ve günahlarýna göz

yuman kiþiler tarafýndan avutulmak isterler.  Tanrý bu temel eksiklikleri düzeltmeden kalýcý bir

avuntu sunamaz.  Bir kiþinin avunmasý, Tanrý bilgisini doðru anlayýp anlamadýðýna baðlýdýr.  Doðru

deðilse,  kiþi Tanrý'dan, kutsallýðýnýn izin vermediði þeyleri bekler.  Tanrý'dan avuntu isteyen, O'nun

özyapýsýný ve tarihte insanlarý avuttuðu zaman hangi koþullara baðlý kaldýðýný anlamalýdýr.

Avuntu, kulak okþayan sözler deðildir.  Avuntu gerçeði bildirir.  Kiþinin kutsal ilkelere uymadýðý

noktalarý açýða vurarak onun kendi baþýna nasýl sorunlarý davet ettiðini ortaya çýkarýr.  Kiþiyi

gerçeðe uymaya çaðýrýr.  Avuntu arayan kiþi gerçeði dinlemeye ve uygulamaya hazýrsa, Tanrý

Sözü'nden ona çok ümit sunulabilir.  Tanrý yýkýntýya, çöle, bozkýra benzeyen bir yaþama göz

yumarak avuntu vermez.  Bu biçimdeki bir avuntunun yardýmý kesinlikle yoktur.  Çölü nasýl

sulayarak çiçeklendirdiyse, Tanrý günahýn kuruttuðu yaþamý kutsallýða yönelterek acýsýný ve

sýkýntýsýný azaltmak ister.  Tanrý, kutsallýðýna uymayan durumlarý düzeltmek için bir çözüm getirerek

avuntu sunar.  Bunun dýþýnda bir tavýr sergileseydi, Tanrý Kendi özniteliklerini yalanlamýþ olurdu.

harabeler, çöl: «Harabeler, çöl», «oturmak için zahmetli bir ortam» anlamýna gelir; Tanrý'nýn

egemenliðine iliþkin anlamý «ürünsüz» demektir.  Nebukadnetsar, yoksullarý baðcý ve çiftçi

olmalarý için Ýsrail'de býrakmasýna karþýn (2. Krallar 25:12;  Yeremya 52:16) onlarýn sayýsý tüm

bölgenin düzenini saðlamak için yetersiz geldi (Hezekiel 36:34).

teselli etti: Yýkýntýlara ve çöle dönüþmüþ olan inanlýlara ve inanlý topluluklarýna da Tanrý'nýn

avuntusu sunulur.
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çölünü Aden ve bozkýrýný Rabbin bahçesi gibi etti: Rabbin bahçesi, seçkin, arzu edilir, doðru,

esenlik saðlayan ve hoþnut eden her þeyi içerir.  Bahçeyi þunlar niteler:

1. Düzen, bakým

2. Güzellik

3. Ürün

4. Çeþitlilik

5. Esenlik ve sevinç

6. Güvenlik

7. Ýyilikbilirlik

8. Tanrý'ya övgü

Tanrý'nýn bir inanlýnýn yaþamýndaki eylemleri de ayný niteliklerle gözükür.

meserret ve sevinç, þükran ve terennüm:  Sýkýntý zamanýnda müzik sesi duyulmaz (24:8).  Ne

var ki, Tanrý bir halkýn gücünü tazelerse, O'nu yücelten ezgileri duymak doðaldýr (35:10; 51:11).

Mesih inanlýsýnýn sevincini oluþturan þey, Tanrý'yý yüceltmesini saðlamalýdýr (Mezmur 103:1,2 [-

22]).

51:4 Bana kulak verin:  (51:1, «Beni dinleyin» ile ilgili nota bakýn).

Ben'den bir þeriat çýkacak: Eski Antlaþma döneminde olsun, kilise çaðýnda olsun ya da

dünyanýn sonunda olsun Tanrý'nýn kayrasýyla ilgili bildirileri önce Yerusalem'den yayýlmýþtýr ve

yayýlacaktýr (2:3; Mika 4:2; Zekarya 14:16; Haberciler'in Ýþleri 1:8; Romalýlar 15:19; Yeþaya

51:16'ya da bakýn).

kavimlere ýþýk olarak adaletimi pekiþtireceðim:  Tanrý'nýn adaleti ýþýktýr.  Adaletsizlik karanlýktýr.

50:10'da bulunan «ýþýðý olmayan» cümleciði, «adaleti görmeyen» olarak anlaþýlabilir.  Adaletsizlik

altýnda ezilen çok Mesih inanlýsý vardýr.  Ne yapsýnlar?  Adaleti ve kurtarýþý yakýn olan (51:5)

Tanrý'ya güvensinler (Tesniye 32:43; Luka 18:7; Romalýlar 12:19; Vahiy 6:9-11).  Bütün uluslar için

Tanrý'nýn adaletini pekiþtirecek olan bir tek Yetkili vardýr, O da Ýsa Mesih'tir (49:1,6).

Iþýk ve adalet, Tanrý'nýn tüm bildirisini içerir.  Bildirilen vahiy her dönemde ayný derecede net

deðildir; belirli konular bir dönemde «aynada bilmece görür gibi» gözükebilir (1. Korintliler 13:12),

bir sonraki dönemde ayný konular açýkça anlaþýlýr.  Ne var ki, Tanrý'nýn bildirdiklerinden bazýlarýný

anlaþýlmamak üzere bildirdiðini düþünmek yersizdir.  Gizli ve kapalý bilgiler vardýr.  Musa bu gizli

bilgileri açýklanmýþ bilgilerden ayýrýr.  «Gizli þeyler Allahýmýz Rabbindir.  Ama bu Yasa'nýn bütün

sözlerini yapalým diye açýða çýkarýlmýþ olan þeyler sonsuzluða dek bizimdir ve oðullarýmýzýndýr»

(Tesniye 29:29).

Tanrý'yý hoþnut eden iman yaþamýný sürdürmek için gereken bilgi her dönemde eksiksizce

bildirilmiþtir.

1. Tanrý'nýn bildirisi, günahý ortaya çýkaran bir ýþýktýr (Romalýlar 7:7).

a. Ýnsanlarýn özyapýsýný Tanrý'nýn kutsallýðýyla karþýlaþtýrarak insanýn günahlýðýný gösterir

(1. Petrus 1:16; Romalýlar 3:23).

b. Ýnsanlarýn Tanrý'nýn kayrasýna gösterdikleri umursamazlýðý açýða çýkartarak günah bilincini

keskinleþtirir (Hezekiel 2:3-5; Luka 13:34; Romalýlar 10:18-21).

c. Tanrý'nýn insanlarý günah için, özellikle O'nun kurtulmalýk olarak sunduðu Ýsa Mesih'i

reddedenleri yargýladýðýný belirtir.  «O'na iman eden yargýlanmaz.  Ýman etmeyense nasýl
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olsa yargýlanmýþtýr.  Çünkü Tanrý'nýn biricik Oðlu'nun adýna iman etmemiþtir.  Yargý þudur:

Dünyaya Iþýk geldi, ama insanlar karanlýðý Iþýk'tan daha çok sevdiler» (Yuhanna 3:18,19).

ç. Ýnsanlara kutsal olanla olmayan yaþamlar arasýndaki ayrýmý öðretir; düþünce, tavýr ve

devinimlerinin denetim altýnda tutulmasý gerektiðini açýklayan kutsal buyruklarý bildirir.

«Ruhsal yasa kiþiyi ... günahý bilme aþamasýna getirir» (Romalýlar 3:20; 2. Korintliler 10:5;

Galatyalýlar 5:22-23).

2. Tanrý'nýn bildirisi, günahtan kurtulma yolunu açýklar.

a. Ýsa Mesih'in, günahtan dönen kiþiyi kabul etmeye hazýr olduðunu müjdeler (Matta 9:10-13;

1. Timoteos 1:15).

b. Ýsa Mesih'in, günahýn gerektirdiði sonsuz ölüm cezasýný O'na iman edenler için kaldýrdýðýný

açýklar (Romalýlar 6:23).

c. Günahýn bozduðu iliþkileri onarmak için ilkeleri öðretir (Luka 15:17-21).

3. Tanrý'nýn bildirisi, günahtan kurtulmuþ olanlara kutsal yaþam düzenini öðretir (Mezmur

119:105).

a. Günahýndan Mesih'e dönen kiþinin düþüncelerini, özyapýsýný, yaþam biçimini kutsallaþtýrýr

(Luka 15:17-21; Romalýlar 3:19-26; 5:8-10).

b. Mesih inanlýsýný Mesih'in benzerliðinde deðiþtirmek için (Romalýlar 8:29; Efesliler 4:24;

Kolseliler 3:10) sýkýntýlarýn rolünü açýklar (Filipilier 1:29-30; 2. Timoteos 3:12; 1. Petrus 1:6,7;

Yakup 1:3,4).

51:5 adaletim yakýndýr: Ada le t  Tanrý'nýn, Oðlu Ýsa Mesih'in kurtulmalýk olmasýyla her bir cana

günahtan kurtuluþ sunmasý ve bu kurtuluþu geri çevirenleri yargýlamasý olarak anlaþýlmalý.

Kurtuluþ ve yargý, adaletin iki yüzüdür (46:13; 56:1).

kavimler, adalar: Yine Tanrý kayrasýnýn yalnýz Yahudiler için olmadýðý anlaþýlýr (2:4; Romalýlar

1:16).  Aslýnda Yahudiler'den daha çok uluslar, Mesih'in müjdesini benimsedi (Haberciler'in Ýþleri

11:20-21; 13:46; 14:1,2; 17:4,5; 18:5,6).

kavimlere ... hükmedecek: (2:4; Mezmur 98:9)

beni bekleyecekler:  (41:1,5; 42:4,10,12; 49:1; 60:9; 42:4'le ilgili nota bakýn)

bazuma güvencekler: Tanrý'nýn kolu, O'nun istemini uygulama yetkisi ve gücüdür.  Baþka bir

anlamýnda Tanrý kolu ise Ýsa Mesih'tir (53:1).  Tanrý kolu günahtan dönmeyenleri yargýlayacak,

ama Mesih'i günahtan tek Kurtarýcý olarak kabul edenleri kurtaracaktýr.

51:6 gözlerinizi göklere kaldýrýn, aþaðýya yere de bakýn:  Bir þeyin deðeri onun yaþamýnýn,

geçerliliðinin, gücünün ve etkisinin uzunluðuyla ölçülür.  Birkaç gün yaþayan böcekle yüz yýl

yaþayan fil karþýlaþtýrýlýrsa, filin ömrü daha deðerli görünür.  Birkaç ay yol kenarýný süsleyen ot,

kuþaktan kuþaða fýrtýnalarýn þiddetine direnen meþe aðacý karþýsýnda önemsiz sayýlýr.  Ýnsanlarýn

deðer biçme sistemine göre kalýcýlýk çok önemli bir ölçüttür.  Kalýcýlýðýn doruðu sonsuz yaþam,

onun karþýtý ise sonsuz ölümdür.

1. Gökleri ve yeri oluþturan maddeler tüm maddeleri simgeler.  Güvelerin ve pasýn sürekli

kemirdiði yersel hazinelerdir (Matta 6:19,20; 1: Korintliler 7:31; Ýbraniler 13:14).

2. «Kurtarýþým sonsuz olacak, adaletimin ardý kesilmeyecek» cümlesi ruhsal þeylerin kalýcýlýðýný

vurgular.  Ruhsal etkenler, kiþinin durumunu ve çevresini etkileyebilir ya da etkilemeyebilir.

Ne var ki, ruhsal etkenler kiþinin iç varlýðýna iþledikçe hiçbir etkinin çürütemediði tanrýsal
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nitelikleri ve baðlýlýðý saðlar.  Yalnýzca Tanrý'nýn kayrasýyla ve Mesih aracýlýðýyla sunulan sonsuz

yaþama baðlý olan ruhsal hazineler, sonsuza dek kalýcýdýr.

gökler duman gibi daðýlacak: (50:3'le ilgili nota bakýn; 65:17; Mezmur 102:25,26; Matta 24:35;

Ýbraniler 1:10-12; 2. Petrus 3:10-12).

oturanlar da öylece ölecekler:  Maddesel öðeler çürüme kurallarýna baðýmlýdýr («Gökler duman

gibi daðýlacak»).  Ne var ki, insanlar ayný kurallara baðýmlý deðiller.  Maddesel elemanlar yok olup

gözden yiter.  Ýnsanlar bu dünyadan göç eder, ama öldükleri anda ya cennette ya da

cehennemde bulunurlar ve varlýklarýný sonsuza dek sürdürürler (2. Korintliler 5:1-4,6,8; Filipililer

1:21,23).

kurtarýþým ebedi olacak: Tanrý'nýn kurtuluþ tasarýsý, ona katýlanlar için en iyi sigorta poliçesinden

daha güvenilirdir.  Onun sonsuz koþullarý bu bölümde vurgulanýr: «Kurtarýþým sonsuzluða dek

olacak», «adaletimin ardý kesilmez», «adaletim ebediyen ve kurtarýþým nesillerin devamýnca

durack» (51:8).

51:7 ey sizler, salahý bilenler: Tanrý, doðruluðu arayanlara deðil, doðruluðu bulmuþ olanlara seslenir

(«yasam yüreklerinde olan kavmim»).  Ne var ki, doðruluðu bulmuþ olanlar bile imanda bazý

yönlerden güçsüz olabilir; örneðin, insan korkusu yönünden.  Yeþaya inanlýlarý, bu korkudan

vazgeçmeye yüreklendirdi (51:7,8).

1. Çünkü insanlarýn etkisi Tanrý'nýn iznine baðlýdýr.

2. Çünkü insanlarýn etkisi geçicidir (2:22).

a. Ýnsanlarýn düþünceleri çabuk deðiþir.

Bir hafta «Davut Oðlu'na hosanna!», sonraki hafta «O'nu çarmýha ger, O'nu çarmýha ger!»

diye baðýrýr.

b. Sitemler ve sövgüler nedir ki?  Kiþi, kýzgýnlýðýný boþaltmak için sitem edip söverek kendi

düþük özyapýsýný açýða vurur.  Sövmenin gerçekte temeli yoksa, sövülen kiþi onu

önemsememelidir.  Ýnsanýn onaylamasý deðil, Tanrý'nýn onaylamasý önemlidir (1. Korintliler

4:2-4).

3. Çünkü insanlarýn etkisi çürük temele dayanabilir.

a. Birçoklarý yargýlayýnca adaletli olmak niyetinde deðildir.  Kendi görüþlerine göre, kendi

çýkarlarý için insaný ya över ya da söver, onu ya temize çýkarýr ya da suçlar.

b. Adil kararlar vermek isteyenler bile sýk sýk yanýlýr.

1). Çünkü gerekli ayrýntýlarý bilmez.

2). Çünkü insanlarýn güdülerini anlamaz.

3). Çünkü bazý olaylarýn doðru olup olmadýðý kolay kestirilemez.

4. Çünkü Tanrý'nýn adaleti sonsuzdur.

5. Çünkü Tanrý'nýn saðladýðý kurtuluþ geri alýnmaz.

þeriatim yüreklerinde olan kavmim:  (51:1'de «doðruluðun ardýnca giden» cümlesiyle ilgili nota

bakýn).  Kutsal Söz'ün dinleyicisi olmak iyidir.  Tüm Yahudiler'e bu ayrýcalýk tanýndý.  Ne var ki,

kiþinin Tanrý Sözü'nü dinlemesi, onun Tanrý'yla sonsuz iliþkide olduðunu kanýtlamaz.  Tanrý'ya

karþý sorumluluklarýný iyi anlayan ama yerine getirmeyen birçok kiþi vardýr.  Öte yandan, Kutsal

Yasa'nýn yüreklerinde yazýlý olduðu kiþiler, Tanrý Sözü'nü sever, onu yerine getirmeyi amaçlar

(Mezmur 19:10; 119:97,111; Matta 7:24-27; Yuhanna 14:15,21,23; Yakup 1:22).
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insanlarýn hakaretinden korkmayýn: Ýnsanlarýn hakaretlerinden korkan kiþi onlarý kýþkýrtmak

istemez.  Kýþkýrtmamayý ön gören kiþi, imanýný gizleme ve Tanrý'yý inkar etme tehlikesinde bulunur.

Bu korkunç günahý (Matta 10:33; 16:24,25; 2. Timoteos 2:11; Titus 1:16) iþlememek için baþtan

insanlarýn hakaretlerinden yýlmamaya karar vermek, onlarýn etkisini önlemeye çalýþmamak

gerekir.  Bununla birlikte, Mesih inanlýsý kendi konuþma tarzýnýn ve hareketlerinin kutsal ilkelere

uygun olduðundan emin olmalýdýr.  Gerçeði gizlemeye izin yoktur, ama ayný zamanda onu en

uygun biçimde açýklamak de gereklidir.  Bu noktaya önem verdikten sonra olumsuz bir tepki

gösterilirse, sonuç Tanrý'ya býrakýlmalýdýr.  Ýsa Mesih uðruna sert sözleri kaldýramayan bir inanlýnýn,

ya sýkýntý çekme konusunda bilgi eksikliði vardýr ya da Tanrý'nýn istemine uymak yerine kendi

rahatýný aramaktadýr [1. Petrus 3:14,15; Yeþaya 51:12'yle ilgili olan nota bakýn]).

onlarýn sövmelerinden yýlmayýn: Ýsa Mesih en bayaðý, en aþaðýlayýcý sözleri duymak zorunda

kaldý.  O'nun uþaklarý insanlarýn onlara daha anlayýþlý ve adil bir biçimde davranmalarýný

beklememelidir (Matta 10:22,24; 12:23,24; Markos 6:2-6).

51:8 güve: (50:9; 51:6)

kurt onlarý yapaðý gibi yiyecek: Yakýnda solucanlara yem olacak insanlardan mý korkulacak

(40:6,7; Mezmur 9:20)?!

51:9 Ey Rabbin bazusu: (51:5'le ilgili nota bakýn).

uyan, uyan: Tanrý, inanlýlarýn dualarýný yanýtlamakta gecikmiþ, uyumuþ gibi tanýmlanýr (Mezmur

7:6; 35:23; 44:23; 78:65).  Ya da Tanrý'nýn kolu, alýþýldýðýndan çok daha etkin bir biçimde eyleme

geçtiðinde bu durum onun «uyandýðý» biçiminde betimlenir.  Kullanýlan terim bir antropomorfizmdir

(13:5;40:12; 42:13'e de bakýn); simgesel biçimde anlaþýlmalýdýr (Mezmur 121:4).  Tanrý,

alçakgönüllülükle baðlýlarýnýn O'nun harekete geçmesini istemelerine izin verir (Mezmur 44:24-26;

74:11).

kudret giy: Tanrý «uyurken bir yana koyduðu gücü» yeniden giyinmeye çaðrýlýr (Mezmur 93:1)!

en eski nesillerde olduðu gibi uyan: (50:2; Hakimler 6:13)

Rahab: Rahab «gurur» ya da «gururlu olan» anlamýna gelir.  Mýsýr için þiirsel bir addýr (30:7;

Mezmur 87:4; 89:10).

canavar: Firavun «canavar» ve «Levyatan» olarak bilinir (Mezmur 74:13,14; Hezekiel 29:3; 32:2).

«Canavar» i lk in Tanrý'nýn baþ düþmaný için kullanýldý (Tekvin 3:14; Vahiy 12:7-9; 20:2); genel

anlamýnda Tanrý'nýn tüm düþmanlarýný simgeler.

Sen deðil misin: Mesih inanlýlarý, geçmiþteki yaptýklarýný Tanrý'ya anýmsatarak O'nun bugün de

ayný güce sahip olduðunu ve O'ndan yardým göreceklerine inandýklarýný açýklarlar (Mezmur 85:1-

6).

51:10 denizi, büyük enginin sularýný kurutan ... denizin derin yerlerini yol yapan:  Mýsýr, günaha

köleliði, kiþinin þeytana ve günah doðasýna kölelik yaptýðýný akla getirir.  Ýsrailliler'in Kýzýl Deniz'in

içinden geçerek Mýsýr'dan özgür kýlýnýþý (Çýkýþ 14:21,22; Yeþaya 50:2'yle ilgili nota bakýn), Mesih

inanlýsýnýn günahtan kurtuluþunu simgeler.
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fidye ile kurtulanlar: (48:20 ile ilgili nota bakýn; 50:2).

51:11 Rabbin kurtardýklarý dönecekler:  Ýkinci bir çýkýþ olacaktýr, bu kez yalnýzca Mýsýr'dan deðil (11:11-

16; 27:12,13).

terennümle Sion'a varacaklar: Övgülerle Sion'a varacak olan üç ayrý halk vardýr:

1. Sürgünden dönecek olan Ýsrailliler sevinç ve yüceltme sözlerini Tanrý'ya sunarak geleceklerdi

(35:10).

2. Günahý baðýþlanmýþ yeni bir Mesih inanlýsý Tanrý ailesine sevinçle katýlýr.

3. Ayrýca dünyadaki görevlerini bitiren bir Mesih inanlýsý cennetteki Sion'a sevinç ve övgülerle

varýr (Yahuda 24; Vahiy 14:13).

kederle inilti kaçýp gidecek: (Vahiy 21:4)

51:12-16 Tanrý bu ayetlerde sürgünde bulunan halkýna seslendi.  Onu þöyle avuttu:

1. Onu sömürenlerin geçiciliðini anýmsatarak (51:12,13)

2. Kýsa bir zamanda sürgünden kurtulacaðýný vaat ederek (51:14)

3. Geçmiþte gösterdiði gücün gelecek için de yeterli olduðunu vurgulayarak (51:15,16)

51:12 sizi teselli eden Ben'im:  (51:3'ü karþýlaþtýrýn).  Tanrý denizleri kurutmamayý ve canavarlarý

yaralamamayý yeðlerse, ama yine de inanlýlarý sýkýnýtýlarda avutursa ortada bir yakýnma konusu

kalmaz.  Sýkýntý içinde esenlik ve sevinç ortamýnda yaþayabilen kiþi, Tanrý'nýn güçlü bir

yardýmýndan pay almýþ olur (Yuhanna 16:33).

sen kimsin ki: Tanrý avuturken bir amacý da, kiþinin düþüncesinin yanlýþ yönlerini ortaya çýkarmak

ve onu kutsal bir düþünüþ biçimine kavuþturmaktýr.  Bazýlarý, avuntu aradýklarýnda yalnýz þefkatli

sözleri duymak isterler.  Baþkasý onun düþünüþ biçiminde Tanrý'nýn kutsayamayacaðý noktalarý

göstermeye çalýþýrsa hemen þefkatsizlikle suçlanýr.  Günahý gerektiren özel durumlarýný

«anlamadýðý» için o kiþinin sunduðu avuntu duyulur duyulmaz geri çevrilir.  Bunu yapan, ne yazýk

ki, Tanrý'nýn özyapýsýný ve koþullarýný daha kavramýþ deðildir ve henüz onlara boyun eðmemiþtir.

Mesih inanlýsý uyarýlmayý ve kendi önyargýlarý yerine bir kardeþten duyduðu tanrýsal gerçeði

yürekten kabul etmeyi öðrenmelidir (Süleyman'ýn Meselleri 12:15; 13:18; 15:14; 17:10; 18:1; 27:6;

28:26; Galatyalýlar 6:1-2; Yakup 5:16,19-20).

ölecek insandan ... korkuyorsun: (51:8'le ilgili nota bakýn).  «Korkuda iþkence var» (1. Yuhanna

4:18).  Ýnsanlar baþkalarýnýn öfkesinden titreyecek kadar korkar, ama Tanrý'nýn öfkesini unutur.

Bir kiþinin onu öldürebilen insanlardan korkmasý köleliktir (Ýbraniler 2:15).  Günahlarýn bir çoðu,

uzaðý göremeyen bir korkaklýktan doðar.  Tanrý «Bedeni öldürebilen ama caný öldüremeyenlerden

korkmayýn» der (Matta 10:28).  «Ýnsan korkusu tuzak kurar; fakat Rabbe güvenen emniyette olur»

(Süleymanýn Meselleri 29:25).

adam oðlundan korkuyorsun: Kiþinin adam oðlundan korkmasý, Tanrý'yý unutmasýndan doðar.

Ýman, tanrýsal ilkelerin anýmsanmasýyla beslenir (Ýbraniler 2:1).  Yahudiler Tanrý'nýn seçtiði halk,

O'nun özel bir titizlikle koruduðu ulustur.  Mesih inanlýlarý da ayný özenle korunur.  Bu gerçeði

anlayan, kimseden korkmaz.

ot gibi: (37:27; 40:6-8)
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51:13 gökleri yayan: Yine Tanrý, dünyayý yarattýðýný üstün gücü için kanýt olarak sunar (40:12,22,26,28;

42:5; 44:24;45:12; 48:13; 51:16).

dünyanýn temellerini atan: (48:13; Mezmur 102:25; Ýbraniler 1:10).  Gökleri germesi ve dünyanýn

temellerini atmasý, Tanrý'nýn yaptýðý kalýcý ve güçlü iþleri vurgular.  Kiþinin Tanrý'yý unutmasý onu

güçsüz kýlar.  Yerinde dik duran bir sütun, eðik bir sütundan daha çok yük kaldýrabilir.  Canýn dik

oluþu, doðruluktur.  Doðruluk kiþinin güçlü olup yük taþýmasýný saðlar.

seni yaratan Rabbi unuttun: Tanrý'yý unutmak, Mesih inanlýsýný gerekmeyen sarsýntýya düþürür.

Yahudiler tanrýsýzlýðý bütünüyle benimsemediler, ama birçoklarý Tanrý'yý savsakladý, O'nu gündelik

yaþamlarýna almak istemedi, O'nunla kiþisel bir iliþkide bulunmadýlar.

1. Ýnsanlarý Yaratan onlarýn günlerini belirleyendir (Mezmur 139:16).  O yaþamlarýnda baþladýðý

iþi bitirmedikçe (Mezmur 138:8; Filipililer 1:6) hiçbir güç onlarý bu dünyadan götüremez.

2. Tanrý insanlarý yaradýlýþta oluþturduðu þeyleri korumak için yarattý.  Tanrý'nýn Kurtarýcý niteliði,

Yaratýcý niteliðinden kaynaklanýr.  Bu ilke, yaþamý günahla bozulmuþ kiþi için ne denli büyük

bir ümit saðlar («tümden kurtarmak», Ýbraniler 7:25).

3. Kiþinin, þu gerçekleri gözden kaybetmesi ne denli aptallýktýr:

a. Tanrý'nýn kendi niteliklerine karþý gelemediðini (2. Timoteos 2:13)

b. O'nun tarihte gösterdiði gücü (Romalýlar 15:4)

c. O'nun inanlýlara yönelttiði vaatleri (2. Korintliler 1:20; Ýbraniler 6:12; 11:32; 2. Petrus 1:4).

bütün gün durmadan yýlýyorsun:  Ýsa Mesih'i tanýyanlarýn yaþam boyunca korkuya tutsak

(Ýbraniler 2:15) olmalarý gerekmez.  Bu korkunç tutsaklýk, Tanrý'nýn buyruklarýný býrakanlar içindir

(Tesniye 28:58,66,67).  Seçenek her bir kiþiye sunulur: Tanrý'nýn buyurduðu yaþam ilkelerine

aldýrýþ etmezse yýlan gibi tozda sürünebilir ya da tanrýsal gerçekleri benimserse cennetsel bir

görüþle, sýkýntýlarýný Tanrý'nýn bakýþ açýsýyla karþýlayabilir ve kartal gibi yükseklerde uçabilir

(55:8,9).

hani zorbanýn kýzgýnlýðý: Korkaklar herhangi bir korku olasýlýðýný abartma eðilimindedir (8:12,13;

Süleyman'ýn Meselleri 22:13; 26:13).  Korkaklýk tembellikle, esrarengiz öykülerle, masallarla, zorlu

filmlerle beslenir.  Ruhça sindiremedikleri besinleri seçenler, canlarýna boþuna zarar verir.  Tarih

boyunca inanlýlarýn karþýlaþtýklarý bir sürü korkunç olayý Tanrý hiç ter dökmeden ortadan kaldýrdý

(Çýkýþ 14:13; Tesniye 20:3,4; Yeþu 8:1).  Tanrý, Kendisinden korkanlarla birlikte olup onlarý

destekledi ve korudu (35:4; 1. Samuel 12:24; Mezmur 27:1; 56:4).  Persler Babil'i yenince

Yahudiler'in korktuðu Babil'in gücü nerede kalacaktý?

51:14 esir çabuk çözülecek: Bu ayetin konusu, sürgünde yaþayan bir esirin korktuðu noktalardýr.

1. Bir an önce sürgünden özgür kýlýndýðýnda sürgün sýrasýnda kavuþtuðu rahatýn bozulacaðý

korkusu

Babilliler bir yandan Yahudiler'i ezmiþ olsalar da (52:5), diðer yandan onlara belirli bir özgürlük

tanýdýlar.  Yahudiler Babil'de iþadamý oldular, ev yaptýlar, çocuklarýný evlendirdiler ve çoðaldýlar

(Yeremya 29:5-7).  Bazýlarý da Babil'in yönetimde yüksek görevler aldýlar (Nehemya 1:11;

Daniel 2:48).  Tüm Yahudiler'in sürgünden dönmedikleri, birçoklarýnýn Babil'de kalmayý

yeðledikleri bilinir (Ezra 1:3,4; 2:64-65; 7:13; 8:1[-20])

2. Ülkesini görmeden ölmek («çukura inmek»)

3. Sürgündeyken aç kalmak (Yeremya 37:21).

«Ordularýn Rabbi»nin her korkuya uygun bir çözümü vardýr.
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çukur: «Çukur» ölümü anlatýyor olabilir; öyle deðilse tutuklularýn kaçmalarýný önlemek ya da

onlara iþkence yapmak için kullanýlan kuyu, sarnýç v.b. (Tekvin 37:20; Yeremya 38:6,11,13)

anlamýna gelir.

51:15 denizi karýþtýrýrým:  (51:10; 50:2'yle ilgili nota bakýn; Mezmur 74:13; Yeremya 5:22; 31:35-37).

51:16 gökleri dikmek ... dünyanýn temellerini atmak: Tanrý'nýn doða üzerindeki yetkisi, ruhsal alandaki

yetkisi için kanýt olarak gösterilir (Matta 8:26,27; Markos 2:9-11; Yuhanna 3:8-10).  Þimdiki çaðda

Tanrý görünmeyen alanlarda günahtan dönen kiþilerin yaþamlarýný Kendi istemine uydurmaktadýr

(Efesliler 2:10).  Ancak dünyanýn sonunda herþey O'nun istemine baðýmlý kýlýnacaktýr (13:13;

65:17; 66:22; 2. Petrus 3:10-13). 

Sion'a ... sözlerim:  Bu bölümde okuyucunun ilgisi Tanrý'nýn avuntusuna yöneltilir.  O'nun

avuntusu, kutsal sözleriyle sýký bir baðlantýdadýr.  Tanrý Sözü'ne aldýrýþ etmeyen, avuntusunu

bilemez.   51:1 ve 12'yle ilgili notlarý özen göstererek izleyin.

sözlerimi senin aðzýna koydum: (1. Korintliler 2:13; 2. Timoteos 3:16; 2. Petrus 1:20,21).  Ýsrail

Tanrý bildirisini yaymakla görevlendirilmiþti.  Peygamberler de Tanrý Sözü'nü güvenilir l ikle

yaymaya koyuldular (51:4, «Benden bir þeriat çýkacak» cümlesiyle ilgili nota bakýn), ama hiç kimse

beden almýþ olan Tanrý Sözü gibi Tanrý'yý tanýtamadý (49:2; 50:4; 59:21; Tesniye 18:18; Yuhanna

3:34):

elimin gölgesiyle seni örttüm: Zorbanýn kýzgýnlýðý neye yaradý (51:13; 49:2)?!

51:17 uyan, uyan, ey Yerusalem: Yeþaya peygamberliðinin bölümlerini

1. Bazen parçalarýn sonuna gelen cümleleri yineleyerek ayýrdý (5:25; 9:12,17,21; 10:4).

2. Bazen bölümlerin baþýnda bulunan cümleleri yineleyerek ayýrdý

a. 5:8,11,20,21,23;

b. 13:1; 15:1; 17:1; 19:1; 21:1,11,13; 22:1; 23:1;

c. 30:1; 31:1; 33:1

Ýbranice'de bu ayette ayný sözcük deðilse de birbirlerine çok yakýn sözcüklerle üç kez «uyan,

uyan» diye seslenir (51:9,17; 52:1).  Her biri yeni bir paragrafýn ya da bölümün baþlangýcýný belirtir.

Sürgünler hem günahtan, hem ümitsizlik uykusundan uyanmalýydýlar.  Birçoklarý, Tanrý'nýn tarihi

deðiþtireceðini, onlarý özgür kýlacaðýný umursamadýlar.  (Keþke Daniel gibi Tanrý Sözü'nü

araþtýrarak bu gerçekleri öðrenseydiler [Daniel 9:2]!)  Onun için sersemlikten ayýlanlar gibi «Rab

Sion'a dönenleri geri getirince rüya görenler gibiydik» dediler (Mezmur 126:1).

Benzer biçimde, yüzlerce yýl sonra Ýsa Mesih'in öðrencilerinin, baþlarýna hemen gelecek olaylar

için dua ederek kendilerini hazýrlamalarý gerekiyordu.  Bunun yerine derin uykuya daldýlar (Luka

22:45,46).  Baþka bir kez Petrus, Tanrý'nýn tasarýsýnýn yerine gelmesi için Ýsa Mesih'in ölümünün

gereksiz olduðunu ileri sürebildi, çünkü Tanrý'nýn düþüncelerine uymuyordu.  Baþkalarý da, Mesih

Ýsa'nýn geleceðiyle ilgili vaade ne oldu (2. Petrus 3:4) diyerek Tanrý'nýn artýk tarihe karýþmadýðýna

inandýklarýný söylediler.  Ne yazýk ki, çaðlar boyunca birçok inanlý, bu ruhsal uyuþukluðu

sürdürmektedir.  Böyle bir tutum ruhsal saðlýðýn yok olmasýna neden olur.  Tanrý bildirdiði Söz'e

uygun hareket eder.  Mesih inanlýsý her an O'nunla birlikte çalýþmaya hazýr, ayýk ve uyanýk

olmalýdýr.
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Rabbin gazap kâsesinden O'nun elinden içtin: Ýsrailliler kötülerin davranýþlarýný benimsedikleri

için Tanrý'nýn öfke kâsesinin dibindeki tortudan emmek zorunda kaldýlar (2. Krallar 25:8-11;

2. Tarihler 24:25; Mezmur 60:1,3; 75:8; Yeremya 25:15,16; 42:18; 44:6; 49:12; Hezekiel 22:31;

Vahiy 14:10).  Tanrý'nýn öfkesi üzerlerine raslantýyla gelmedi.  O'nun elinden içtiler.  Bu arzu edilen

bir durum mu?  Kesinlikle hayýr!  Öfkeli Tanrý'nýn eline düþmeyelim diye «titreyelim ve suç

iþlemeyelim» (Mezmur 4:4).  Günah iþlemiþ kiþi, tüm yüreðiyle günahýndan Tanrý'ya dönsün

(Daniel 9:16).

gazap ... sersemlik kâsesi: Öfke ve sersemlik kâsesi, büyük bir felaketin oluþturduðu dehþet ve

þaþkýnlýðý simgeler.  Yerusalem'de bütünüyle bir onulmazlýk egemendi.  Kimse kimseye yol

gösteremedi; kimse kimseyi kaldýramadý.  Kent felce uðramýþ gibi oldu.

51:18 doðurduðu bütün oðullardan ona yol gösteren yok ... onun elini tutan yok: Yerusalem'in

oðullarýnýn çok ve ünlü olmasýna karþýn aralarýnda, annelerini imanda destekleyen, onu

sendelemekten koruyan, sýkýntýlarýnda onu avutan biri yoktu.  Babil sürgünü sýrasýnda ve sonradan

da Yahudiler'e yol gösteren peygamberler ve önderler vardý: Hezekiel, Haggay, Zekarya, Malaki,

Ezra ve Nehemya.  Bunun için bu ayette belirtilen yol gösteren kiþinin olmayýþý þimdiki günleri

anlatýyor olabilir.

Yalnýz Ýsrail'in çocuklarýnýn deðil, Mesih inanlýlarýnýn Tanrý korkusunda büyüttükleri çocuklarýndan

bazýlarýnýn da ruhsal istekleri yoktur.  Ne yazýk ki, bu oðullarla kýzlar onlara aktarýlan yaþam

ilkelerini kendileri için benimsemezlerse, ruhsal alanda anne babalarýna hiçbir yararlarý yoktur.

51:19 bu iki þey: Bu iki þey nedir?  Kýrgýnla kýtlýk içten oluþan bir yitimi, soygunla kýlýç dýþtan oluþan bir

yitimi anlatýr.

senin için kim yas tutsun:  Sion ne denli alçaltýlmýþ durumdaydý!  Onun Tanrý'nýn öfkesi altýnda

acý çekiþi kimseyi üzmedi (Mezmur 142:4).

seni nasýl teselli edeyim:  (Yeremya'nýn Mersiyeleri 2:11-13)

51:20 oðullarý baygýn: Sion oðullarý annelerine neden el uzatmadýlar?  Nedeni þimdi açýkça görülür:

Sion oðullarý baygýnlardý; aða düþmüþ geyik gibiydiler; tüm sokak baþlarýnda yatýyorlardý.  Tanrý'nýn

öfkesi onlarý yýprattý.

aða düþmüþ geyik gibi: Dað halký olan Yahuda, geyiðe benzetildi.  Yahuda'nýn tüm çevikliði ve

zarifliði onu avcýnýn aðýndan koruyamadý.

bütün sokak baþlarýnda: (Yeremya'nýn Mersiyeleri 2:19)

51:21 sarhoþ oldun: Ýlkin heyecanlandýran etkenlerin bir çoðu sonradan alýklaþtýrýr: Örneðin, uyuþturucu

maddeler, içki, tütün, kafein.  Ruhsal etkenlerin bazýlarý da ilkin coþturur, algýyý keskinleþtiriyormuþ

gibi gözükür, sonra ruhun algýlama yeteneklerini körleþtirir.  Örneðin,

1. Sürekli eðlenceli eylemleri aramak

2. Yetenekleri aþan sorumluluklar
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3. Aðýr ve sonu olmayan sýkýntýlar

Ýsrai l ,  Tanrý öfkesinin kâsesinden içmesi gerektiði için böyle eziliyordu (51:20, «oðullarýn

baygýn», v.s.).

4. Tanrý Sözü'ne karþý isteði azaltan yazýlar okumak, filmler izlemek, düþüncelerle oyalanmak

5. Büyü, cincilik, v.b.

6. Aklý boþ býrakmaya yarayan uðraþlar

7. Olaðanüstü deneyimler aramak, olaðanüstü güçlere sahip olmaya çabalamak

Olaðanüstü armaðanlar,

a. Peygamberlere, Mesih'in öðrencilerine ya da onlarýn hemen yakýnlarýna verildi.

b. Yeni Antlaþma'da Ýncil'i ve Mesih'in öðrencilerini onaylama döneminde verildi.

Þimdiki çaðda karizmatik görüþleri benimseyen Mesih inanlýlarý olaðanüstü armaðanlarý

arayarak tehlikeli bir ruhsal alana geçmiþ olurlar.  Tanrý'dan geldiði sanýlan olaylarýn kaynaðý

bambaþka olabilir (Matta 7:21-23).

þaraptan deðil: (29:9-12; 51:17,20; Yeremya'nýn Meselleri 3:15)

bundan ötürü: Beklenmedik bir yüreklendirme!  Uyarýdan vaade geçiþ, «bundan ötürü» sözleriyle

vurgulanýr (10:24; 27:9; 30:18).

þunu dinle: Yeniden þu çaðrý Yahuda'ya iletilir: «Dinleyin!» (51:1,4'e bakýn).

51:22 Rabbin Yahve: Tanrý'nýn öfkesinden içmelerine karþýn Tanrý halen onlarýn Tanrýsý'ydý.  O onlarý

terk etmedi.

kavmýnýn davasýný gören Rab: Yorulmak nedir bilmez bir suçlayýcý Tanrý halkýný sürekli suçlar

(Vahiy 12:10).  Bu nedenle her an onu savunan bir Aracý'nýn hazýr bulunmasý gerekir (Mezmur

35:1; [Bu parçayý imleyen] Yeremya 50:33-36; Mika 7:9).  Bu ayet Ýsa Mesih'i iþaret eder.

Tanrý ayný mahkemede hem Yargýç hem Avukat konumunu nasýl yüklenebilir?  Yeþaya belki bu

soruyu yanýtlayamazdý.  Ne var ki, bu bilmece Kutsal Ruh'un bildirdiði üçlü birlikle çözülür.  Tanrý

Baba her bir kiþinin hesap vereceði Yargýç'týr.  Ýsa Mesih inanlýlarý savunan Avukat'týr (Ýbraniler

7:25; 1. Yuhanna 2:1).  O Babasý'nýn haklý öfkesini günahlýlarýn cezasýný yüklenerek yatýþtýrdý,

kendisini kabul edenleri mahkemede temsil eder, Yargýç'ýn onlara acýmasý için yalvarýr, onlarýn

baðýþlanmasýný saðlar.  Bir taraftan þeytan suçlar (Vahiy 12:10); öbür taraftan Ýsa Mesih savunur.

«Onlarý doðrulukla donatan Tanrý'dýr.  Öyleyse suçlu çýkaran kimdir?» (Romalýlar 8:33,34).

gazabýmýn kâsesini senin elinden aldým:  Kâse Ýsrailliler'den alýnacak (54:7-10), onlarý

sýkýþtýranlara içirilecekti.

Tanrý Ýsrailliler'e

1. Sersemlik yerine esenlik verecekti (Mezmur 122:6-9).

2. Utanç ve çaresizlik yerine kutsal beceriklilik saðlayacaktý (Tsefanya 3:16-20; Zekarya 12:8-

13:1).

3. Yýpratýcý ümitsizlik yerine tanrýsal sevinç oluþturacaktý (52:9; 65:18,19).

artýk bir daha onu içmeyeceksin: Ýsrail ne zaman Tanrý'nýn kasesinden artýk içmeyecekti?  Bu

ayet Ýsrail'in Babil'den dönüþünü anlatmaz, çünkü dünya tarihinde daha birçok kez, örneðin,
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Ý.S. 70 yýlýnda Romalýlar elinden, yargý gördü.  Ancak dünyanýn sonunda Ýsrailliler'in Kenan

ülkesine döneceði günleri anlatýyor olabilir (11:10,11; Yeremya 23:5-8; Hezekiel 37:21-28; Yoel

3:1).

51:23 onu seni sýkýþtýranlarýn eline vereceðim: Daniel'i ezenlerin arslan çukuruna atýldýklarý gibi,

eziyet edenler er geç cezalandýrýlýr (49:26; Süleyman'ýn Meselleri 11:21; 16:5; Yeremya 25:15'29;

Daniel 6:24; Vahiy 18:20).

senin canýna: Ýðil de geçelim, dediler:  Kiþi Tanrý'dan baþka herhangi birine canýný eðdirirse

ruhsal zina etmiþ olur (Kolosseliler 3:5).

sen de sýrtýný toprak gibi ... geçenlerin ayaðý altýna koydun: Eski çaðlarda savaþta yenilen bir

kral boynunu yengi kazanan kralýn ayaðýnýn altýna koymalýydý (Yeþu 10:24; Mezmur 18:39;

66:11,12).  Bu, gösterilebilen en aþaðýlayýcý saygýsýzlýktý.  Kimi zaman Mesih inanlýsý da bu geleneði

anýmsatan ruhsal bir yenilgiye uðrar.  Tanrý'ya baðlý olmayanlarýn birçoðu, Mesih inanlýsýný günaha

düþürmekten zevk alýr.  O kiþilerin Mesih inanlýsý üzerinde yetkisi ya da etkisi varsa, amaçlarýný

daha kolay gerçekleþtirebilirler.  Bu baský altýnda ezilen kimi inanlýlar, kutsallýða ters gelen

buyruklara ve önerilere karþý ne denli az direnirler!  Aralarýnda Danieller nerede (Daniel 6:4-11;

Efesliler 6:10-18; 1. Timoteos 6:11,12; Vahiy 6:9-11)?  Kutsallýktan çok, günaha kapýlmayý yeðleyen

bir Mesih inanlýsý yürekliliðini yitirir, kendini çapul malý olarak teslim eder (10:5; 2. Kýrallar

21:13,14).


