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54:1 terennüm et: (Tsefanya 3:14-17)

kýsýr: Sürgün sýrasýnda Yahudi halký, kocasý tarafýndan býrakýlmýþ, doðuramayan ya da dul kalmýþ

bir kadýn gibiydi.  Tanrý, Ýsrail'i günahýnýn çokluðu nedeniyle bir ara býraktý (54:7,8).  Çocuklarýnýn

sayýsý azalmýþtý.  Babil'den dönenlerin sayýsý, Mýsýr'dan çýkanlarýn sayýsýnýn on beþte biriydi.  Ezra

yaptýðý sayýmda Yerusalem'e dönen 42.000 kiþiyi kaydetti (Ezra 2:65).  500 yýl sonra Romalýlar

Yahudiler'i yýkýma uðratmadan az önce Fýsýh kuzularý sayýlarak o zamanki nüfusun 3.000.000'a

yaklaþacak ölçüde arttýðý anlaþýlmýþtýr.  Bu sayý, her kuzunun on kiþi için kesildiði hesaplanarak

ortaya çýkmýþtýr.  Ne var ki, her kuzunun yirmi kiþiyi temsil etmesi bile olanaklýdýr (Josefus, De Bell.

Jud. lib. 7, bölüm 17).  Tanrý'nýn onlara «çadýrýnýn yerini geniþlet» demesi bu yüzdendi.

Yahudiler kutsama kapýsýnýn önünde duruyorlardý.  Doðruluk temeli üzerinde Tanrý'yla iliþkileri

yeniden kurulunca bu kapý açýldý (53:11b; 54:13,14).  Bu nedenle Ýsrail Tanrý'yý övgülerle

yüceltmeye çaðrýldý (Yukarýdaki nota bakýn).  Bir bireyin, bir ulusun yaþam düzeni tanrýsal düzene

uymazsa, Tanrý dökmek istediði kutsamalarý esirgemek zorunda kalýr.  Doðruluðu çiðneyen kiþi

ya da ulusu iyilikle ödüllendiremez.

sen ki doðurma aðrýsýný çekmedin: Yahudiler yalnýz bedence kýsýr deðillerdi.  Tanrý'dan uzak

yaþadýklarý yýllarda ruhsal çocuklar da edinemediler.  Sonsuz yaþama kavuþturan Kutsal Söz'ü

bildirmediler.  Kurtuluþ çaðrýsýný duyurmadýlar.  Tanrýsal soyu çoðaltmayý önemsemediler.

Kutsal soy sahibi olmak isteyen kiþi tohumu kutsal bir ortamda ekmelidir.  Tohumdan geliþeni

daha ufakken zararlý durumlardan esirgemek, zaman gittikçe kendini korumasý için eðitmek,

kutsallýkta olgunlaþmasý ve dinç olmasý için yol göstermek, birkaç dakikalýk bir zevkin ürünü

deðildir.  Ruhsal bir soyun oluþmasý için yýllar yýlý emek vermek üzere boyunduruðu yüklenen

kiþiler aranýr.  Ýnsanlarýn canlarýný böylesine seven kiþiler, ne yazýk ki kederden aðlatacak kadar

azdýr.  Ancak Pavlus bu durumla çarpýcý bir biçimde karþýtý oluþturur.  «Sevgili çocuklarým!» dedi.

«Mesih sizde benzerliðiyle belirlinceye dek, yeni baþtan sizinle birlikte bir ana gibi doðum sancýlarý

çek»iyorum (Galatyalýlar 4:19).  Bu cümlede ne denli çok emek, ter, aðlayýþ, Tanrý'ya yakarýþlar

bulunur!  Yeni inanlýlarý «doðurmak» ve donatmak Mesih inanlýsýnýn tüm zamanýný ve enerjisini

tüketen bir giriþimdir.  Ýnanlýlar bu görevi seve seve yükleninceye dek, hem kendi durumlarý hem

de dünyanýn durumu büyük bir periþanlýk içinde kalýr.  Birçok halk arasýnda çocuksuzluk aðýr bir

yüz karasýdýr (54:4).  Benzer bir biçimde, Tanrý'nýn çocuðu olup da baþkalarýný O'na iman etmeye

çaðýrmamak ne denli aðýr bir utançtýr (Romalýlar 1:14-17).  «Eðer Sevinç Getirici Haber'i

yayýyorsam, bu benim için övünç nedeni deðildir.  Bunu yapmak zorundayým.  Sevinç Getirici

Haber'i yaymazsam yazýklar olsun bana!» (1. Korintliler 9:16).

býrakýlmýþ kadýn, kocalý kadýn:  (Galatyalýlar 4:21-31)

oðullar: (49:20:21).  Ýsrail'in oðullarý kimler?

1. Koreþ'in buyruðundan sonra Kenan bölgesine yeniden yerleþen Yahudiler (1. Tarihler 9:2-34;

Ezra 2:1-65; 8:1-20; Nehemya 7:6-72; 11:3-36)

2. Yahudi olmayanlardan Tanrý'ya dönenler (54:3)

54:2 çadýr: Ýsrailliler çadýrlarýnýn yerini geniþletmeliydi (33:20 ve Yeremya 10:20'yi karþýlaþtýrýn), çünkü

Tanrý onlarý kutsayacaktý.  Onlar bu kayrayý beklerken hazýrlýk yapmalarý da istendi.  Mesih

inanlýlarý bu hazýrlýk gerekliliðinden kendileri için þu ilkeleri çýkarabilir:

1. Geliþmek için yer açmalýlar:  «Çadýrýnýn yerini geniþlet» ve «iplerini uzat».  Uluslardan Tanrý'yý

arayanlar Tanrý halkýna katýlmak isteyecektir.  Onlar için Mesih inanlýlarý topluluklarýnda hazýr
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bir yer bulunmalýdýr.  Geldiklerinde sevgi ve kutsallýða uygun bir düzenle karþýlaþmalýlar.  Mesih

inanlýlarý topluluklarý Tanrý'nýn kayrasýný isterken, O'nun yeni inanlýlarý onlarýn arasýna

katacaðýna inanmaktalar mý?  Dünyasal amaçlara aðýrlýk veren, imanda geliþmeye önem

vermeyen topluluklar, Tanrý'nýn kayrasýný doðru bir biçimde beklemez.

2. Geliþme baþlamadan önce dayanaklar güçlendirilmelidir:  «Meskenlerinin eteklerini

gersinler» ve «kazýklarýný pekiþtir».  Silahlý bir kalabalýk bir ordu anlamýna gelmez.  Adamlar

savaþ için eðitilmeli, dayanýklýlýklarý artýrýlmalý, belirli hedeflere ulaþmak üzere birlikte çalýþmaya

alýþtýrýlmalýlar.  Benzer olarak bir sürü Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn tasarladýðý gibi bir beden

oluþturmaz.  Ýnanlýlar ruhsal savaþ için eðitilmeli, dayanýklýlýðý pekiþtirilmeli, belirli hedeflere

ulaþmak üzere birlikte çalýþmaya alýþtýrýlmalýlar.  Ýnanlýlar topluluðu Kutsal Yazý'yý anlamalý,

doðru yorumlamalý, baþkalarýyla paylaþma yeteneðine sahip olmalýdýr.  Saðlam tem(b)el diye

bir þey yoktur.  Temelde «b» harfi kesinlikle bulunmaz.  Kutsallýk temeli saðlam olacaksa, her

Mesih inanlýsý güvenilir bir iþçi olmalýdýr.  Tanrý Sözü'nü var gücüyle öðrenip benimsemiþ olmalý

ki, karþýlaþtýðý durumlar ne olursa olsun hem kendini hem de imana yeni gelmiþ olanlarý kutsal

ilkelerle destekleyebilsin.  Bu hazýrlýk bir an önce baþlamalý ve her zaman sürdürülmelidir.

3. Ýnanlý topluluklarýnýn geliþmelerini bekletmek için hiçbir neden yoktur!

a. Günahtan kurtulmamýþ kiþiler çoktur!

b. Kurtulmamýþ olanlarý kazanmak için tüm gereksinimleri saðlandý.

1). Ýsa Mesih kanýyla günahýn yargýsýný ödedi (Romalýlar 5:9,10; Efesliler 1:7; 2:13; Ýbraniler

9:11,12,26; 10:10; 13:11,12; 1. Petrus 1:18,19; 2:24; 1. Yuhanna 1:7b)

2). Tanrý, kurtuluþ yolunu bildirmek için Mesih inanlýlarýna yetki verdi (Matta 28:20;

2. Korintliler 5:18-20).

3). Tanrýsal gerçekler, herkesin bütün gereksinimlerini karþýlamak için tek çaredir (Tesniye

8:3; Mezmur 119:105).

4). Tanrý inanlýya, emeðinin boþa çýkmayacaðýný vaat eder (1. Korintliler 15:58).

4. Yerlerini geliþtirenler, ruhsal açýdan da geliþtirilmelidir (41:10-16; Efesliler 4:15;

1. Selanikliler 1:3; 1. Petrus 2:2; 2. Petrus 3:18).

Tüm bu kutsamalarý bekleyip sevinirken bu kutsamalarýn çadýrda olduðu unutulmamalýdýr (Ýbraniler

11:9).  Çadýrda yaþayanlar «mimarý ve kurucusu Tanrý olan saðlam temelli kenti» gözler (Ýbraniler

11:10).  Tanrý'nýn gösterdiði kayra ne denli sevindirici olsa da, bu dünya ötekinin yalnýzca tadýný

duyumsatabilir (1. Petrus 1:4).

esirgeme: Kimi zaman ne denli az çabayla yetinilir!  Kral Yoaþ'a «Rabbin kurtarýþ oku, Suriye'ye

karþý kurtuluþ oku»nu simgeleyen oklarý atmasý buyuruldu.  Üç taneciði attý.  Peygamberin sesi

gök gürültüsü gibi gürledi: «Beþ yahut altý kere vurmalýydýn.  O zaman Suriye'yi bitirinceye dek

bitirmiþ olurdun» (2. Krallar 13:15-19).  Kral kendini yeterince çaba göstermeye zorlamadý.  Böyle

bir tutumla düþmanlarýný yenemeyecekti (2. Krallar 13:19c).  Mesih inanlýsý da kötülüðün güçlerini

yenmek için çabayý esirgemesin.  «Ýmanýn güzel yarýþýna koyul»sun (1. Timoteos 6:12).  Ýman

alanýnda çaba harcamaya üþenmek, yenilgiyi garanti eder.

54:3 saða sola yayýlacaksýn:  Babil'deki sürgünden dönen Yahudiler'in ulaþtýklarý rahat ve bolluk

açýklanýr.  Yahudiler'in «saða sola yayýlmalarý» da Müjde'nin yayýlmasýný (Haberciler'in Ýþleri 19:20)

ve Mesih inanlýlarýnýn kavuþacaklarý mirasý (Efesliler 2:7) anýmsatýr.

senin zürriyetin: Uluslarýn soyu (54:1) deðil, Ýsrail'in soyu belirtilir (Tekvin 28:14).

ýssýz þehirler:  (44:26)
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54:4 korkma: (41:10,14)

gençliðinin utancý: Ýsrail neredeyse bütün tarihi boyunca Tanrý'ya baðlý kalmadý (Yeremya

3:24,25; 31:19), kocasýný aldatan bir kadýn gibiydi.  Hoþea, bu ruhsal iflasý evlilik yaþamýyla

simgeledi (Hoþea 1:2; 2:1-7 v.s.).

dulluðunun rüsvaylýðý: Ýsrail'in sürdürdüðü ruhsal zinadan kaynaklanan utanç iki yönlüydü:

1. Ýsrail Tanrý tarafýndan býrakýlmýþtý (Hoþea 2:2-5).

2. Ýsrail'in ruhsal soyu yoktu («Doðurma aðrýsý çekmedin» cümlesiyle ilgili nota bakýn, 54:1).

Ýsrail ne zaman dul kalmýþ diye sorulabilir.  Þu yanýtlar olanaklýdýr:

1. Yahve'nin huzuru Ýsrail'den çýktýðý zaman (Hezekiel 10:4,18,19; 11:23)

2. Yerusalem'deki tapýnak yýkýldýðý zaman (2. Tarihler 36:18-19; Matta 24:1-2; Markos 13:1-2;

Luka 21:5,6)

3. Yerusalem'in yýkýldýðý zaman (2. Tarihler 36:19; Luka 19:41-44)

4. Ýsrailliler'in sürgünde olduðu zaman (2. Tarihler 36:20-21)

54:5 kocan seni Yaratan'dýr: Evlilik simgesi, Tanrý'nýn Kendi halkýyla bozulmaz, sonsuz bir iliþki içinde

bulunduðunu betimler.  Günümüzde boþanma dünyanýn her yerinde -- ne yazýk ki, Mesih inanlýlarý

arasýnda bile -- öylesine çoðaldý ki, evliliðin sürekli oluþu pek kolay anlaþýlmaz.  Bu nedenle

Tanrý'nýn, evlilik simgesiyle öðretmek istediði ilkenin kavranmasý zordur.

1. Eski Antlaþma'da Tanrý, Ýsrail'in kocasý olarak betimlenir.  Bu nedenle Ýsrail'in O'na baðlý

kalmamasý zina olarak adlandýrýlýr (57:3-5; Yeremya 3:9; 5:7; 13:27; 23:10-14; Hezekiel 16:32-

36; 23:37; Hoþea 2:19; 3:1; 4:12-14).

2. Yeni Antlaþma'da Mesih inanlýlarý, Ýsa Mesih'in gelini olarak betimlenir (2. Korintliler 11:2;

Efesliler 5:23-32; Vahiy 21:2,9; 22:17).

3. Tanrý'nýn Ýsrail'e ve Mesih'in kiliseye koca olarak belirtilmesi, þu nitelikleri vurgular:

a. Sevgisini (Efesliler 5:25)

Tanrý'nýn kutsal koþullarý, sevgisi nedeniyle sertlikten uzaktýr.

b. Bakýmý ve koruyuculuðunu (Efesliler 5:29)

Bir bayan, kocasýnýn onun gereksinimlerini karþýladýðý için güven içinde yaþayabilir.  Tanrý,

Ýsrail'in gereksinimlerini karþýlamayý vaat etti.  Sürgündeyken ya da Yerusalem'e dönmek

için tehlikeli yollardayken Ýsrail halký «kocasýnýn» onu koruyacaðýný bilerek güven içinde

ilerleyebilirdi.

c. Günahtan arýndýrmasýný ve inanlýyý yüceltmesini (Efesliler 5:26-27)

ç. Sonsuz kayrasýný (54:8,10)

4. Tanrý, gösterdiði sevgiye karþýlýk olarak inanlýlardan þöyle bir karþýlýk bekler (Daha doðrusu,

Tanrý'nýn gösterdiði sevgi karþýsýnda inanlýlarýn doðal olarak gösterecekleri karþýlýk þu olmalýdýr):

a. Sevgi (1. Yuhanna 4:16-21)

b. Saygý (Efesliler 5:33)

c. Söz dinlerlik (Efesliler 5:24)

ç. Sonsuz baðlýlýk (Neþideler Neþidesi 7:10)

Tanrý («bütün dünyanýn Allahý») olarak çevrilen «Elohim» sözcüðüne uymak için hem «kocan»

hem de «yaratan» sözcükleri Ýbranice'de çoðul olarak yazýlýr.



˜˜˜ 495 ̃ ˜˜

Yeþaya, 54. Bölüm, sayfa 5

seni fidye ile Kurtaran: Yahudiler'in Tanrý'yla böylesine yakýn iliþkisi varken (Yukarýda «kocan»la

ilgili nota bakýn) bile, yine de Tanrý'nýn onlarý kurtulmalýkla kurtarmasýna gereksinimleri vardý (43:1).

Benzer bir biçimde Meryem, Ýsa Mesih'i doðurdu ama O'nu kendi Kurtarýcýsý olarak da tanýmalýydý

(Luka 1:47).

Kurtaran: «Kurtaran» Ýbranice'de «goêl»dir (41:14'le ilgili nota bakýn; 43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17;

49:7,26; 54:5,8; 59:20; 60:16; 63:16).  (Daha yakýn bir akrabasý gereken koþullarý yapamayýnca)

Boaz Rut'a, onun en yakýn akrabasý olarak, «goêl» oldu.  O Yasa'ya göre Rut'un haklarýný koruma

sorumluluðunu taþýyordu.  Ne var ki Boaz, tüm yasal görevin aðýrlýðýný Rut için duyduðu sevgi

yüzünden unuttu.  En yakýn akrabanýn («goêl»in), ailesinin gereksinimlerini karþýlamak için

özveriyle davranmasý gerekirdi.  Tanrý'nýn Kendi halký için gösterdiði özveri bunu aþar.  Tanrý'nýn

özverisinden örnek alarak Mesih inanlýlarý da birbirlerini korumaya ve geliþtirmeye öncelik tanýmalý

(Romalýlar 13:9; 15:2; 1. Korintliler 9:20-23; 10:24,33; 14:12,19).

Ýsrail'in Kuddûsu: (Tanrý'nýn bu unvanýyla ilgili nota bakýn, 1:4).

O'nun ismi ordularýn Rabbi'dir: (Yeremya 31:35)

bütün dünyanýn Allahý denecektir: Tanrý, zaten tüm dünyanýn Tanrýsý'dýr (Mezmur 24:1; 47:2,7;

83:18; 102:13,15,16; Zekarya 14:9).  Yalnýz her halk ve birey bu gerçeði onaylamadý.  Ne var ki,

gelecek çaðda herkes O'nun tüm evren üzerinde egemen Tanrý olduðunu açýkça itiraf edecek ve

O'nun kutsal düzenine boyun eðecektir.

54:6 gençlik karýsý atýlýnca: (Hezekiel 16:8,22,60)

54:7 seni bir lâhzalýk býraktým:  Tanrý yýllar yýlý Kendininkileri sýkýdüzene soktu.  Tanrý'nýn yöntemlerini

anlamayanlar, O'nun Ýsrail'i terk ettiðini düþündüler (Mezmur 71:10,11).  Yalnýz Tanrý halkýnýn

düþmanlarý deðil, Ýsrailliler'in kendileri de Tanrý'nýn onlarla iliþkisine bir son verdiðine inandýlar

(49:14).  Ne var ki, Tanrý Ýsrail'e kötülere karþý durduðu gibi davranmadý (Mezmur 34:16), onlarý

«bir an için býraktým» dedi (57:15-18; 60:10).  Tanrý'nýn Ýsrailliler'i koruduðu yüzyýllara göre

sürgünde kaldýklarý yetmiþ yýl bir an gibiydi; sonsuzluk göz önüne alýnýrsa hiçbir þey deðildi.

seni büyük merhametlerle toplayacaðým:  Tanrý nasýl yavaþ öfkelenirse (Nehemya 9:17;

Mezmur 103:8-18; Yoel 2:13; Yunus 4:2; Nahum 1:2,3), kayra göstermekte de öyle çabuk davranýr

(1. Krallar 21:27-29; Mezmur 145:6-9).  Tanrý'nýn Ýsrail'i toplamasý, Ýsrail'in bunu hak etmesinden

deðil, O'nun Kendi sýnýrsýz acýmasýndan ve sonsuz kayrasýndan (54:8) kaynaklandý (60:10b).

54:8 taþkýn öfke: Tanrý Yahudiler'den hoþnut deðildi (57:17).  Ne var ki, gördükleri sýkýdüzen hak

ettikleri yargýyla karþýlaþtýrýlýrsa, Tanrý'nýn öfkesinin çok azýný gördüler (Mezmur 30:5; Korintliler

4:17).  Üstelik bu halkýn iðrençliðinin yargýsýný Tanrý Kendisi yüklendi.  Onlarýn kurtuluþu baþka

yolla saðlanamazdý.

yüzümü senden bir lâhza gizledim: (49:14-16; 54:7'le ilgili nota bakýn; 8:17; Mezmur 30:5).

fidye ile kurtaran Rab: (52:9, «Yerusalem harabeleri ... terennüme koyulun» cümlesiyle ilgili nota

bakýn).
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54:9 Tanrý, Ýsrail'i yok etmeyeceðine iliþkin vaadin güvenilirliðini vurgulamak için þu iki kanýtý sundu:

1. Tanrý'nýn Nuh'la yaptýðý antlaþma çaðlarca güvenilirliðini kanýtlamýþ durumdadýr (54:9).

2. Tanrý'nýn Ýsrail'le yaptýðý antlaþma doðada bulunan her þeyden daha saðlamdýr (54:10).  (Bu

sav, Yeremya 31:35-37'de de görülür [Matta 24:35]).

bu benim için Nuh sularý gibi: Nuh'un yaþadýðý dönemdeki insanlar o denli günaha batmýþtý ki,

onlarýn çoðunu Tanrý'ya döndürmek için doðal sýkýdüzenler yetmezdi.  Tanrý'ya þükürler olsun!

O, dünyanýn nüfusunu yok ederken O'nu seven bireyleri unutmaz.  Acýmasý, saptadýðý yargýya sýnýr

koyar.  Tufan yargýsýndan sonra yenilenme zamaný geldi.  Nuh sularýndan þu dersler öðrenilir:

1. Ýnsanlarýn günah iþlemesi, Tanrý'nýn öfkesini zorunlu kýlabilir.

a. Günah Tanrý'nýn buyurduðu kutsal düzeni bozar.

b. Günah Tanrý'nýn kutsallýðýnýn açýkça gözükmesine engel olur.

c. Günah hiçbir zaman soðuk, yasal bir eksiklik deðildir.  Ýnsanlarý seven, onlarla sevgi dolu

bir iliþkide bulunmayý arzulayan Tanrý'yý incitmektir, söz dinlemezliktir.

2. Tanrý'nýn günaha karþý bir araç olarak kullandýðý sýkýdüzen, günümüzde de tufan, savaþ ya da

sürgün gibi çetin olabilir (Mezmur 89:30-34; 32:4-6a).

Yetkisine karþý ayaklanan oðluna ev kapýsýný kilitlemek zorunda kalan bir baba gibi Tanrý,

yetkisini tanýmayanlara karþý günümüzde de sert davranýr (Levililer 26:14-22; Ýbraniler 12:5-9).

3. Tanrý insanlara acýyarak yargýyý hafifletmek ya da durdurmak için uygun aný gözler.

a. Tanrý, insanlara acýyarak onlarý sýkýdüzene sokarak onlarýn daha aðýr bir yargýdan

kurtulmalarýný ve kutsal yola dönmelerini saðlar (Ýbraniler 12:10-13).

b. Acýmasý, yargýnýn oluþturduðu yýpranmayý ruhsal güce çevirir (Yoel 2:25).

4. Tanrý günahtan dönen kiþi ya da halkýn gördükleri yargýyla acý duyduklarýný bilerek davranýr ve

o kiþiyi ya da halký tam bir içsel rahata kavuþturur (Luka 15:19,22-24).

5. Tanrý, günahý býrakýp O'na dönen kuþaðý ve onun soyunu, Tanrý'yla iliþkilerini sürdürmeleri

koþuluyla kutsar (54:13'le ilgili nota bakýn).

a. Gelecek kuþaklarýn Tanrý'ya baðlý kalýp kalmayacaðý þu etkenlere baðlýdýr:

1). Anne babadan gördükleri eðitime ve tanrýsayarlýða (Süleyman'ýn Meselleri 22:6)

2). Mesih inanlýlarý topluluklarýnda bilgiyle donatýlmalarýna (Haberciler'in Ýþleri 2:42; 6:3-4)

3). Gözleri önünde yaþanan ciddi, kutsal yaþam örneklerine (Matta 18:6; 19:14; Filipililer

3:17; 1. Timoteos 4:12; Titus 2:7,8)

b. Her Mesih inanlýsýnýn çocuklara karþý sorumluluðu çok büyüktür (Matta 19:14; Markos 9:42;

Luka 17:2; 2. Timoteos 1:5).

Tanrý, Ýsrail'i «Babil Sürgünü» adýndaki tufana batmýþ gibi gördü.  Nuh'un günlerindeki tufan için

amacý, dünyayý günahtan arýndýrmaktý.  O'nun sürgündeki amacý da, Ýsrail'i günahtan arýndýrmaktý.

basmayacak: Tanrý, insanlarýn bütünüyle günaha satýlmasýndan doðan aþýrý býkkýnlýðýný tam bir

yýl gösterdi.  Sekiz kiþiden baþka, dünyada hiç kimseyi sað býrakmadý.  Ne var ki ademoðullarýyla,

yeryüzünü kaplayan bir tufanýn bir daha olmayacaðýna iliþkin bir antlaþma yaptý (Tekvin 8:21,22;

9:11).  Ayný ciddiyetle Yahudiler'le bir esenlik antlaþmasý yaptý (Mezmur 89:30-34).  Tanrý Nuh'la

kestiði antlaþmayý eksiksizce tuttuðu gibi, Ýsrail'e verdiði vaadi de tutar.

54:10 daðlar, tepeler:  Soyut bir yoruma göre daðlar, tepeler, Ýsrail'in az çok güçlü olan düþmanlarýný

simgeler (41:15; 42:15).  Ýsrail'in düþmanlarý sarsýlacaktý ama Tanrý'nýn Ýsrail'le yaptýðý antlaþma

sarsýlmaz.  Somut olarak doðada bulunan daðlar, tepeler dünyanýn sonunda büyük bir yangýnla
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kavrulup eriyecekler (2. Petrus 3:10,12).  Yine de Tanrý'nýn esenlik antlaþmasý zarar görmeyecektir

(51:6; Romalýlar 11:29).

inayetim senin üzerinden kalkmaz:

1. Tanrý'nýn kayrasý tumturaklý sözde kalmaz.

a. Kayrasý Kendisine pahalýya mal oldu (2. Korintliler 8:9; Filipililer 2:6-8).

b. Ýsa Mesih'in eksiksiz doðasý bile en yoðun acýlar nedeniyle çektiði üzüntüden esirgenmedi

(53:4, «Ýsa Mesih'in çektiði acýlar»la ve 53:10, «O'nu ezmek Rabbe hoþ göründü» ile ilgili

notu inceleyin).

c. Ýsa Mesih özverisini sýnýrlamadý (Luka 22:42-44).

ç. Ýsa Mesih'in sunduðu kurtulmalýk sonsuza dek geçerlidir (Ýbraniler 10:10).

2. Tanrý'nýn kayrasý O'nun deðiþmezliðine dayanýr.  Bu nedenle her vaadi Kendi gücüyle

gerçekleþtirir.  Tanrý her insanýn gereksinimlerini tanýr.

3. Kayranýn hangi yönünün gösterilmesi gerektiðini yalnýz O bilir.  Bir kiþiye çok sert davranmasý

gerekirse, kayrasý sevecenlikten yoksun deðildir.

a. Hacer çöle sürüldüðünde Tanrý ona bir kuyu gösterdi (Tekvin 21:19).

b. Tanrý, Kýzýl Deniz'e ve Erden Irmaðý'na gelen Ýsrail halkýný kuru toprak üzerinden karþý

yakaya geçirdi (Çýkýþ 14:21-22; Yeþu 3:13-17).

c. Gideon, korkusunu gideren Tanrý vaadini duydu: «Rab seninle birliktedir!» (Hakimler 6:12).

ç. Pavlus'un Roma'ya gitmek için bindirildiði gemi bir fýrtýnayla paramparça edilirken Tanrý

uþaðýna görünüp «Korkma, Pavlus» diyerek onu yüreklendirdi (Haberciler'in Ýþleri 27:24).

4. Ölüm sýrasýnda da Tanrý'nýn kayrasý inanlý üzerinde olur (Mezmur 23:4; Yuhanna 14:1-3).

5. Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak her inanlý kendini kötümserlikten arýndýrsýn.  Tanrý

kayrasý her gün için, her durum için yeter.  Karamsar olup bulutlarýn içinden parlayan güneþi

kaçýrmasýn!

esenlik antlaþmam (selamet ahdim): Tanrý'nýn esenlik antlaþmasý, yaratýklarýyla yaptýðý her

antlaþmadýr (Sayýlar 25:12; Hezekiel 34:25; 37:26; Malaki 2:5).

sarsýlmaz: Daðlar yerinden kalkar, tepeler oynar ama Tanrý'nýn Yahudiler'le yaptýðý esenlik

antlaþmasý sarsýlmaz.  Tanrý kimi uluslarýn adlarýný silmeyi uygun gördü (Tesniye 20:16-18;

1. Samuel 15:18; Mezmur 9:6) ama Ýsrail'le yaptýðý antlaþmanýn sonu yoktur (2. Samuel 23:5).

Doðada bulunan daðlar, tepeler dünyanýn sonunda büyük bir yangýnla eriyecekler (Petrus

3:10,12).  Yine de Tanrý'nýn esenlik antlaþmasý zarar görmez (51:6; Romalýlar 11:29).

54:11 Þimdiye dek Tanrý sözü Ýsrail'e yönelikti.  Bundan sonra Yerusalem'e yöneltilir.

kasýrgaya tutulmuþ ve teselli bulmamýþ düþkün: Yahudiler, Ýsa Mesih'in kasýrgaya tutulmuþ

ve avuntu bulmamýþ öðrencilerine benzediler.  Öðrenciler, fýrtýnada batacaklarýndan korktuklarý

anda teknenin kýçýnda uyuyan Ýsa'yý kaldýrýp «‹Öðretmen!› dediler.  ‹Mahvolmamýza aldýrýþ etmiyor

musun sen?›».  Mesih Ýsa kasýrgayý dindirdi.  Sonra onlara dönerek «‹Neden korkuyorsunuz?›

dedi.  ‹Þu ana dek imanýnýz yok mu?›» diyerek on ikileri payladý (Markos 4:35-40).  Pavlus'un

deneyimi bambaþkaydý.  «Tüm acýlarýmýz içinde büyük sevinç duymaktayým.... bedenimiz rahatlýk

nedir bilmedi.  Tam tersine, her yönden acý çekiyorduk: Dýþ çatýþmalar, yürekte korkular.»  Ama

tüm bu zorluklara karþýn, Pavlus Tanrý avuntusunu yaþýyordu (2. Korintliler 7:4,5).
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harç: Ýbranice'de kullanýlan söz «pûk», antimon anlamýndadýr.  Bu mavimtýrak beyaz renkli madde

alt ve üst göz kapaklarýný boyamak için kullanýlýrdý (2. Krallar 9:30).

taþlarýný yerine koyacaðým:  Ne denli titizlik ve hünerle «ýssýz kentler» (54:3) oturulacak hale

getirilir!  Deðerli taþlarla süslenmiþ bu kent, yeni Yerusalem'i andýrýr (Vahiy 21:16-21).  Aslýnda

Ýsrail'de bulunan Yerusalem, þimdiye dek hiç bu biçimde süslenmemiþti.  Zamaný daha

gelecektedir.

Bu benzetmeden öðrenebiliriz ki:

1. Tanrý inanlýlarda baþladýðý yenilemeyi olaðanüstü bir beceriyle bitirmeyi amaçlamaktadýr

(Mezmur 138:8; Filipililer 1:6; 1. Yuhanna 3:2).

2. Deðerli taþlarla bezenmiþ kent ýssýz kentten þanlýydý.  Benzer bir biçimde, Mesih inanlýlarý

topluluðu, Ýsrail'den daha görkemlidir.  Çünkü Kutsal Ruh her Mesih inanlýsýnda yaþar ve onda

kutsallýða uygun nitelikleri üretir (1. Korintliler 3:12).

3. Dünyanýn çocuklarýnýn topladýðý servetler, ruhsal zenginliklerle karþýlaþtýrýlýnca deðerini yitirir

(Mezmur 37:16; Süleyman’ýn Meselleri 8:18-21).  Dünyasal mücevherler inanlýlarýn ayak

basacaklarý yolu döþemek için yaraþýr.

gök yakutlarla temellerini atacaðým: Cennetsel kentin ilk temeli yeþim, ikincisi gök yakuttur

(Vahiy 21:19).  Musa'yla birlikte çýkan Ýsrail ihtiyarlarý, Tanrý'nýn ayaklarýnýn gök yakuttan (safirden)

yapýlmýþ bir temel üzerinde durduðunu gördüler (Çýkýþ 24:10).  Hezekiel de, Tanrý tahtýnýn gök

yakuttan yapýldýðýný gördü (Hezekiel 1:26; 10:1).

54:12 deðerli taþlarla bütün çevreni yapacaðým:  Bu deðerli taþlar, Ýsrail'in Tanrý'yla doðru bir iliþki

içinde bulunmasýndan gelen içsel ve ruhsal yüceliðinin dýþsal belirtisiydi.  Deðerli taþlar cennetin

temelini de oluþturur (Vahiy 21:17-18).

mazgal: Taþlarýn mazgalý süslemesi, Mesih inanlýsýnýn kendini ruhsal savaþta savunacak

durumda oluþunu över.  Tanrý, günahýn inanlýlarý yenmesini asla istemez.  Günahý yenebilmesi için

inanlýyý gereken her silahla donattý (Efesliler 6:11-17) .   Tanrý inanlýnýn, kendini her günahtan

koruyacak güçte olacaðý biçimde silahlarý kullanma açýsýndan eðitilmesini ister.

54:13 Rab tarafýndan öðretilmiþ: Evrenin temeli, Tanrý'nýn kutsallýðýna uygun gördüðü düzendir.  Bu

düzen Yasa'da, Kutsal Yazý'da açýklanýr.  Yasa bazen sert yüzünü gösterir.  Buna karþýn Yasa,

Tanrý sevgisinin bir belirtisidir; çünkü insanlarýn kutsal düzene uymalarýný ve böylece Tanrý'yla

sonsuz iliþki içindeyken kutsanmalarýný amaçlar (44:3; Yeremya 31:33,34; Hezekiel 11:19; Yoel

2:28; Mika 4:2; Haberciler'in Ýþleri 2:17,18;  1. Korintliler 2:10; Ýbraniler 8:10,11; 10:16; 1. Yuhanna

2:20).

Bütün dünyanýn Tanrý tarafýndan öðretilmiþ olmasý dünyadaki bütün taþlardan kat kat deðerli bir

zenginlik sayýlýr.  Ýsa Mesih bu ayeti Kendisi için kullandý: «Baba'yý iþiten ve O'ndan öðrenen

herkes bana gelir» dedi (Yuhanna 6:45).  Mesih inanlýlarý Tanrý tarafýndan eðitilmiþlerdir

(1. Selanikliler 4:9; 1. Yuhanna 2:20,27).  Ýsa Mesih «birçoklarýný kendi bilgisiyle doðru kýlacaktýr»

(53:11b; 11:4,5; Vahiy 19:11).

oðullarýnýn selameti çok olacak:  «Yasan'ý sevenlere büyük esenlik var» vaadi mantýklýdýr

(Mezmur 119:165; Filipililer 4:7).  Ne rahat bir yaþam, ne bir felsefe, ne stoacýlýk, ne dine

düþkünlük, ne de dünyasal baþarý bir kiþiye esenlik verebilir.  Yalnýz Tanrý, Kendisiyle doðru iliþki

içinde olanlara esenlik verebilir (Yeremya 29:11; Yuhanna 14:27; Filipililer 4:7; 2. Selanikliler 3:16).
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Ýsrail oðullarýnýn esenliðinin bol olmasý, onlarýn Tanrý tarafýndan öðretilmiþ olmalarýna baðlýdýr.

Tanrý'nýn düþüncelerini benimseyenin ruhunda tanrýsal bir uyum saðlanýr; ayný zamanda bu uyum

ayný düþüncede olanlarla paydaþlýkla sürdürülür (1. Selanikliler 4:9).  «Oðullarýmýz» Tanrý

tarafýndan öðretilirse, bundan tüm vatandaþlar yararlanýrlar.  Yazýldýðý gibi «Doðrularýn bereketiyle

kent yükselir» (Süleyman'ýn Meselleri 11:11) ve «Doðruluk bir ulusu yükseltir» (Süleyman'ýn

Meselleri 14:34).

Dünyanýn sonunda Ýsa Mesih'in egemenliði süresinde esenlik doruk noktasýna ulaþacaktýr (2:4;

9:6; Mezmur 72:2,7).

54:14 salah ile pekiþeceksin:  Deðerli taþlar (54:11) inanlýlarýn kutsal ürünlerini simgeler (1. Korintliler

3:10-12).  Ýyi iþler doðrulukla pekiþir (Süleyman'ýn Meselleri 12:3; 16:2), esenliði saðlar (32:17;

48:18,22; Romalýlar 14:17; Yakup 3:18).  Ýnanlýlarýn yapýsýnda kullanýlan «harç» doðruluktur.

Deðerli taþlar düþük kaliteli harçla yapýþtýrýlýrsa, yerlerinden sökülür, kalýcý olmazlar.  Mesih

inanlýsýnýn iyi iþleri doðrulukla çevrelenmezse Tanrý'ya yücelik getirmez.

pekiþeceksin:  Tanrý'nýn özniteliði olan kutsallýk, inanlýnýn güvencesidir: «Onlarýn doðruluðu

Ben'dendir, Rab diyor» (54:17'yle ilgili nota bakýn).

sýkýntýdan uzak olacaksýn, çünkü korkmayacaksýn:  Düþman saldýrýlarý tasarlar (54:15,16;

Mezmur 2:2-6; 59:3).  Ne var ki, Tanrý baðlýlýlarý tehlikeyi bilmelerine karþýn Tanrý'ya güvendikleri

için yýlmazlar.

54:15 onlar toplanýrlar fakat Ben'den deðil: Tanrý, Ýsrail'e karþý Sanherib'i göndermiþti (10:5,6).

Gelecekte Ýsrail'in baþka düþmanlarý da ona saldýrabilir.  Ne var ki,

1. Sanherib'i Tanrý yollamýþtý; yollamadýðý bir düþman Ýsrail'e karþý baþarýlý olamaz.

2. Tanrý o düþmanlarýn yenilgisini saðlayacaktýr (54:17).

54:16 silah çýkaran demirci: Þeytan ocaðýnda ateþli oklarý hazýrlasa da, inanlýlar «iman kalkanýný [ele]

al»arak onlarý söndürebilirler (Efesliler 6:16).

helak edici: «Helak edici» Asur'un bir unvanýdýr.

ben yarattým: Karþýlaþýlan sýkýntýlarýn ikincil nedenleriyle yetinilmemelidir.  Olaylarýn, Tanrý'nýn

denetimi altýnda olmadýðý düþünülmemelidir.  Felaketler, düþmanlýk, hastalýk, deneme ya da terslik

olarak neyle karþýlaþýlýyorsa, «kötü» diye yorumlanan her olguda Mesih inanlýsý var gücüyle

Tanrý'nýn amaçlarýný anlamaya ve onlara uymaya çalýþmalýdýr.  Kötülük, kiþilerin o an için

kavrayamadýklarý iyiliktir (Romalýlar 8:28; 1. Petrus 3:13).

Ýnsan, kendi istemi olan bir yaratýk olarak, kendi baþýna kötülük getirebilir.  Baþkalarý da kendi

istemlerini uygulayarak ona kötülük yapabilir.  Yine de, yalnýz Tanrý bu tür kötülüðün bir kiþiye

dokunmasýna izin verebilir.  Uygun görürse de onu engelleyebilir.

54:17 sana karþý kalkan her dil: Ýnanlýlarýn düþmanlarý, etkin saldýrýlarla elde edemedikleri yýkýmý halk

arasýnda laf yaymakla (36:4-20; 37:10-13) ya da inanlýlarý mahkeme önünde suçlamakla

oluþturmaya çalýþýrlar.  Örneðin, Yahudiler'in düþmanlarý onlara karþý Fars krallarýný

öfkelendirmeye çaba harcadýlar (Ezra 4:7-16; Ester 3:8,9).  Ayný biçimde Ýsa Mesih'in müjdecileri

de suçlanmýþtý (Haberciler'in Ýþleri 4:5-21; 5:17-18,27-33,40-41; 6:8-14; 7:54-60).  Benzer

durumlarda bulunanlar için «Tanrý'nýn istemi þudur: Ýyilik yaparak akýlsýz kiþilerin bilgisizliðini
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susturasýnýz» (1. Petrus 2:15; Mezmur 37:5-20).  «Tanrý'nýn seçtiklerini kim suçlayabilir?!» (Çýkýþ

11:7; Yeþu 10:21; Romalýlar 8:1,33).

Rab kullarýnýn mirasý budur: Mesih'e sunulan güvenilir hizmetin mirasý yengidir.

1. Þeytan inanlýyý imandan saptýrmak için olumlu olaylarý bile kullanýr; örneðin, baþarýyý

(Süleyman'ýn Meselleri 1:32).  Birçok kiþi meslekte ilerlediðinde, tanýdýklarý tarafýndan

alkýþlandýðýnda, yetki sahibi olduðunda alçakgönüllüðünü, özyapýsýnýn erdemlerini, Tanrý'yý

hoþnut eden yaþam düzenini yitirme tehlikesine düþer.  Kutsal ilkeleri benimseyen Mesih

baðlýsý, yaþamýna özen göstererek bu tuzaktan korunur.  Tanrý ona yengi saðlar.

2. Ters olaylar kimi inanlýlarýn Tanrý'ya karþý güvenlerini, iyilikbilirliðini, söz dinlemelerini azaltýr.

Onlarý kötümserliðe, ümitsizliðe, imansýzlýða ve her tür çirkinliðe iter.  Tanrý ters olaylar

karþýsýnda da yengi verir (1. Korintliler 10:13).

3. Kimi yaþam koþullarý -- örneðin, inanlýlarýn bulunmadýðý bir bölgede yaþamak zorunluðu,

hastalýk, baþkalarýnýn taþýmak istemedikleri ruhsal görevleri yüklenmek, v.b. -- yalnýzlýðý
gerektirir.  Paydaþlýktan yoksun bir Mesih inanlýsý, baþkalarýnýn onu imanda

yüreklendirmeleriyle rahatlayamaz.  Ne var ki, o inanlý Kutsal Söz'den beslenmeyi öðrenirse,

Tanrý normal koþullar altýnda çöl olacak bir yeri yeþertir (58:11).

4. Meslek alanýnda, oturulan mahallede, gidilen okulda ya da ailede özyapýlarý düzeysiz kiþilerle
bulunmaktan her zaman kaçýnýlamaz.  Tanrý, kötü etkilere kapýlmamak için yengi verir

(Yuhanna 17:14b-20).

5. Tanrý'yla alay edenler ya diþlerini göstererek kutsal þeylere saldýrýr ya da sinsilikle iman

temelini kazmaya koyulurlar.  Böylesine yýkýcý bir ortamda inanlýlar hem imaný savunmaya hem

de kendilerini korumaya çaðrýlýr.  Tanrý onlara yardým eder (1. Timoteos 6:12; 2. Timoteos 4:7).

onlarýn doðruluðu Ben'dendir: Ýnsanlar doðal doðruluðu açýsýndan yalnýzca eksik olmakla

kalmazlar; hiçbir kiþinin kendi doðruluðu yoktur (64:6).  Doðruluk Tanrý'nýn, Oðlu'na inananlara

armaðanýdýr (Romalýlar 5:15-19; 1. Korintliler 4:7; 15:10).  Doðruluðun þu aþamalarý vardýr:

1. Günahtan kurtu lmuþ kiþinin Mesih'teki doðruluk aþamasý, onu Tanrý önünde haklý çýkarýr
(Romalýlar 3:21-26; 8:1,33).

Tanrý Kendi doðruluðunu, Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarýcý olarak kabul edenlere verir (1. Korintliler

1:30).

2. Mesih inanlýsýnýn günlük yaþamýnda artan baþarýyla uygulanan doðruluk, onu günlük
yaþamýnda günahtan arýndýrýr.

Tanrý, gelecekte miras alacak kiþilerde doðruluðu þimdiden üretmektedir (45:24,25; 60:21;

Mezmur 37:29; Galatyalýlar 5:22,23; Efesliler 5:9).

3. Bu yaþamdayken bir Mesih inanlýsý, Tanrý önünde doðru sayýldýðý gibi doðru yaþayamaz.

Günah doðasý bunu sürekli engeller (Romalýlar 7:25).  Cennete vardýðýnda günah doðasýndan

özgür olduðu için doðruluk onun yaþamýnda eksiksizce uygulanýr.


