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Yeþaya 55. bölüm, 54. bölümde anlatýlan, gelecekte gerçekleþecek olan ülküden o anki gerçek
duruma döner ve Ýsrailler'i Tanrý'nýn o dönem için vaat ettiði kutsamalara hazýrlanmak üzere
çaðrýrýr.
55:1 ey: «Ey» ünlemi, kendilerine seslenilen kiþilerin uzakta olduðunu belirtir (Yahudiler'in
düþüncelerine göre kendilerinden baþka herkes Tanrý'ya eriþemeyecek kadar uzaktaydý) ve söz
söylenen kiþilerin ilgisini çekecek biçimde çaðrýyý güçlendirir. Tanrý herkesin O'nun çaðrýsýný
özenle dinlemesini ve O'nun iyiliðine karþýlýk ödeyemeyecek bir durumda olduðunu anlamasýný
ister. Kulak verenler Tanrý'ya döner; O'na gelenlerin canlarý yaþar (55:3,7).
her susayan: Üç tür susama vardýr: Bedensel, cansal ve ruhsal. Susamanýn türünü ayýrmak kimi
zaman zordur. Ruhsal susama, sýk sýk cansal ya da bedensel bir gereksinim olarak yanlýþ
yorumlanýr.
1. Susama ve acýkma, bedenin duyduðu güdülerdir.
a. Yaþlýlýk bu güdüleri büsbütün dindirmez.
b. Bu güdüler gün günden karþýlanmalýdýr.
c. Bu güdüler yaþamýn en yalýn belirtisidir. Susamayan ve acýkmayan ölüdür.
2. Bedensel susama ve acýkma, canýn en derin gereksinimlerinin oluþturduðu arzuyu simgeler.
a. Zihin bilgi edinerek, nesneler ve olaylar arasýndaki baðlantýlarý anlayarak doyurulmak ister.
b. Ölmeyecek can ölmezliði, sonsuz esenliði arar.
c. Günahla yüklü yürek Tanrý'yla barýþý ister.
Yerçekimi bütün nesneleri nasýl dünyaya baðlarsa, her insanýn günahlý doðasý da onu adi
felsefelere, ahlaksýzlýða, yasasýzlýða ve geçici amaçlara çeker. Tanrý'nýn isteminden ayrýlan
bu sapkýnlýklar, kiþiyi suçlayan vicdaný yatýþtýramaz.
3. Bedensel susama ve acýkma, ruhun Tanrý'yý arayýþýný, sonsuz yaþama kavuþma arzusunu
simgeler (Mezmur 42:1,2; 63:1; 143:6; Yuhanna 7:37).
a. Tanrý bazen sancýyý yok eder, ama ruhsal güdüleri yok etmez.
1). Kimi dünyasal felsefeler, güdünün kötü sonuçlarýný yok etmek için güdüyü «yeme,
içme» kurallarýyla bastýrmaya çalýþýr.
2). Baþka felsefeler, güdülerin düþkünlüðünü hoþ görür. «Yiyelim içelim; nasýl olsa yarýn
ölüp gideceðiz» görüþü (1. Korintliler 10:7; 15:32) egemenlik sürer. Kötü alýþkanlýklarý,
tiryakiliði ve tutkularý arzu edilecek bir kýlýfa sokarak «kutsar». Örneðin, Eski Yunan ve
Roma ilahlarýna tapýnanlarla zina etmek için tapýnakta erkek ve kadýnlar çalýþýyordu.
b. Dinmeyen ruhsal güdüler, kiþinin ruhsal gereksinimleri karþýlanýncaya dek Tanrý'yý aramasý
için verildi.
4. Herkesin susamýþlýðýný dindiren su, herkesin ruhsal gereksinimlerini doyuran þu þeyleri
simgeler:
a. Günahtan kurtuluþu (Yuhanna 4:14)
b. Tanrý Sözü'nü, gerçeði (Tesniye 32:2; Efesliler 5:26)
c. Sonsuz yaþamý saðlayan biricik varlýk olan Ýsa Mesih'i (12:3; Yuhanna 4:10,14; 6:35;
7:37,38)
ç. Seller, ýrmaklar, yaðmur olarak betimlenen su, Tanrý'nýn bol bol döktüðü kutsamalarý (35:6;
43:20; 44:3)
Susamak, acil bir gereksinimi belirtir (Matta 5:6). Tanrý'nýn «gelin, karþýlýk vermeden için»
biçimindeki çaðrýsý, herkese sunulur. Ne var ki, ancak kurtuluþa susamýþ olanlar, Tanrý'yla sonsuz
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kutsallýk iliþkisinde bulunmak isteyenler, günahlarýnýn yargýsýndan özgür kýlýnmayý özleyenler
kurtuluþ çaðrýsýný kabul eder. Tanrý'nýn «ey sizler, her susayan» çaðrýsýný duyan her bir kiþi,
«kutsallýða susuyor muyum?» diye kendini yoklamak zorundadýr. Kimileri, bedelsiz de olsa
Tanrý'yla böyle sýký sýkýya baðlý bir iliþkide bulunmaktan kaçýnýr (Mezmur 81:10-13).
her: Kurtuluþ çaðrýsý, Yahudi olsun olmasýn, herkese sunulur (Luka 24:47; Romalýlar 11:12-14).
Günahtan baðýþlanma armaðanýný almak için tek koþul, kiþinin susadýðýný bilmesidir. Her bir
kiþinin suya susadýðý gibi, her bir kiþinin de günahtan kurtulmaya acil gereksinimi vardýr. Herkesin
gereksinimi ayný olduðu için, ayný kurtuluþ tasarýsý da herkes için uygun ve geçerlidir. Suyun her
bir insanýn susamýþlýðýný dindirmesi gibi, Mesih'in Müjdesi de O'nu kabul eden herkesi Tanrý'yla
barýþtýrýr.
Tanrý insanlarý, yok olan bir sofradan yemeye buyurur mu (Luka 11:11,12)? Yok olan bir
kaynaktan su içmeye çaðýrýr mý? Kapýsýný yüzlerine kapatacaðý bir cennete buyur eder mi?
Hazýrlamadýðý bir konutta rahat edecekleri yolunda ümit verir mi? (Matta 9:28; Markos 16:15;
Yuhanna 7:37). «Ruh ve Gelin, ‹Gel!› diyorlar. Duyan herkes, ‹Gel!› desin. Susayan herkes
gelsin. Dileyen, yaþam suyunu karþýlýksýz olarak alsýn» (Vahiy 22:17). Milyonlarca kiþi bu çaðrýyý
kabul ederse, hiç kimse yoksun kalmayacaktýr. Ýsa Mesih'in zenginliði, her birinin sonsuzluklar
boyunca ruhsal bollukta rahat içinde bulunmasý için fazlasýyla yeterlidir (Yuhanna 1:16).
Susamayanlar da vardýr, örneðin:
1. Ruhsal susamayý dünyanýn zevkleriyle yatýþtýranlar (Matta 13:22; 1. Timoteos 6:6-11; Vahiy
3:17:18)
2. Tanrý'yla kutsal bir iliþki içinde bulunmaktan doðacak baskýlarý ve alaylarý çekmeye razý
olmayanlar, kutsal ilkeler için savaþa girmekten çekinenler (Matta 13:20-21)
3. Günahlarý kendilerini rahatsýz etmeyen vicdansýzlar
4. Düþünceleri yüzeysel kalan, ruhsal konularla kafalarýný yormayan tembeller
5. Kutsal suyu içmekle yaþamlarýnda oluþacak etkinin deðerini görmeyen ve o etkinin geliþmesi
için zaman tanýmayanlar (Yuhanna 7:37,38)
parasý olmayan: Sonsuz yaþamý elde etmek için kimsenin yetecek kadar parasý yoktur. Tanrý,
Kendisine borçlu olanlara bir alacaklý gibi davranmaz. O önceden bu ilkeyi bildirmiþti: «Para ile
kurtarýlacak deðilsiniz» (52:3). Neden? Dünyanýn en deðerli saydýðý maddeler para, altýn ve
gümüþtür. Ama günah evreni o ölçüde deðersizleþtirdi ki, dünyada bulunan hiçbir madde günahýn
zararýný karþýlayamaz. Bu zararý giderecek Olan, evrenin dýþýndan gelmeliydi. Ta cennetten
dünyaya inen Ýsa Mesih, bilinen rakamlarla hesaplanamayan günah borcunu her insan için ödedi
(1. Korintliler 6:20; 7:23; 1. Petrus 1:18). Hiçbir yoksul, «Sonsuz yaþamý satýn alamadým»
diyemeyecek. Hiçbir zengin, kurtuluþu parasýyla satýn alabildiði için övünemeyecek. Tanrý,
sevgisi ve acýmasýný herhangi bir madde karþýlýðýnda ya da yapýlan bir iþin ödülü olarak satmaz.
Ýnsanlar Tanrý sevgisinin ve sonsuz yaþamýn bedelini ödeyecek durumda olmadýklarýný açýkça
kabul etmeliler (Luka 7:42). Tanrý böylelerini hiçbir karþýlýk almadan baðýþlar.
sulara gelin: Tanrý'nýn taþkýn kurtuluþ kaynaðýndan içmeye baþlayan kiþi, kabýný hiç boþ bulmaz
(44:3,4'de suyla ilgili notlarý inceleyin). Ýçmek istemeyenler ne acý sonuca varýr: Paralarýný
doyurmayan ve lezzet vermeyen þeylere harcarlar (55:2; Vahiy 3:17-18).
gelin, satýn alýn: Sadece «Buyrun» demekle kalýnmaz, «Satýn alýn» denir. Böylece sunulan
kurtuluþun üstün deðeri vurgulanýr.
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Her satýcý, kendi kazancýný arayarak alýcýyý parasýndan ayýrmaya koyulur. Tanrý, tam tersine,
insanlardan para ya da maddesel bir karþýlýk beklemez. Sunduðu armaðanýn ücretini Kendisi
ödedi (1. Petrus 1:19). Kaldý ki insanlar, O'nun saðladýðý sonsuz yaþamý elde etmek istemeli, onu
«satýn almalý»dýr. «Satýn almak», kiþinin Mesih Ýsa'nýn tek Kurtarýcý olduðuna iman etmesi ve
kendini O'nun yetkisine baðlý kýlmasý anlamýna gelir (54:3'te iman etmek, iç kulakla iþitme olarak
açýklanýr). Bu iman adýmýný atan, Tanrý'yla o eþsiz iliþkiyi bozan her þeyi deðersiz sayar. O'nunla
bu iliþki içinde bulunmak için her engeli yener, her zorluða katlanýr ve her koþulu kabullenir (Matta
13:44,46; Luka 12:33).
gelin, yiyin: Satýn alýnan mal alýcýnýn sayýldýðýna göre, yemek yoluyla içine aldýðý madde çok daha
onun malý sayýlmaz mý? Tanrý, kiþinin kavuþtuðu sonsuz yaþamýn, varlýðýnýn her dokusunu, her
lifini beslemesini saðlar. Yeter ki kiþi, Tanrý'nýn sunduðu öðretiyi bütünüyle benimsesin.
parasýz, bedelsiz: Ruhsal þarap ve sütün deðeri, insanlarýn karþýlýk verebilme sýnýrlarýný aþar.
Birçoklarý, gösterebilecekleri en büyük çabayla günahýnýn karþýlýðýný ödeyebileceðini düþünür. Ne
var ki yapýcý eylemler, Tanrý'nýn her insandan zaten beklediði bir görevdir. Bu nedenle, iyi iþler
günahtan doðan borcu kapatmak için geçerli bir madde deðildir.
þarap, süt: Þarap ve süt, dünyadaki geçici kutsamalarýn simgesi deðildir. Ruhsal yenilenme ve
beslenmeyi anlatýr (66:11). Tanrý'nýn sunduðu içecek hem susamayý dindirir (Yuhanna 4:14), hem
günahýn býraktýðý yaralarý temizler, hem yorgun ruhlarý canlandýrýr (Þarap sevinci simgeler; sevinç
ise, Kutsal Ruh'un oluþturduðu meyvenin bir parçasýdýr [Galatyalýlar 5:22]), hem de varlýðý besler.
55:2 niçin parayý ekmek olmayan þeye: «Olmayan þey» deyimi, gerçek deðeri olmayan, sonsuzlukta
hiçbir deðeri olmayan herhangi bir istek, amaç ya da emektir (Süleyman'ýn Meselleri 20:17;
Romalýlar 6:21). Ýsrailliler gerçek deðeri olmayan þeyleri elde etmek için uðraþmaktaydýlar (5:8;
Kendini «Yaþam Ekmeði» olarak Sunan'la karþýlaþtýrýn [Yuhanna 6:27,35]).
Para nedir, nasýl elde edilir? Para; kendinden zaman, güç, enerji, istek ve saðlýk vererek çalýþana
yapýlan ödemenin aracýdýr. Kýsacasý bir insan, bu ticari maddeyi elde etmek için yaþamýný kurban
eder. Bunu göz önünde tutarak kiþi, yaþamýný kurban edeceði amacýn deðip deðmediðini inceden
inceye düþünerek saptamalýdýr (Markos 8:36).
Kalýcý, doyurucu emek nedir?
1. Mesih Ýsa'yý Kurtarýcý ve Rab olarak kabul etmek (Yuhanna 6:27[-29])
2. Kutsal Yazý'yý doðru bir biçimde incelemek (Haberciler'in Ýþleri 17:11,12; 2. Timoteos 2:15; 3:1517).
Tanrý Sözü gerçektir, güç ve yaþam kaynaðýdýr. Ýnsanýn kiþisel öðretisini ya da amacýný doðru
çýkarmasý veya günahýna özür bulmasý için kullanýlmamalýdýr (2. Petrus 1:20-21). Bu tür bir
davranýþ, doyurmayan emekle ayný ölçütle deðerlendirilir.
3. Tanrý'nýn egemenliðinde hizmet etmek, Ýsa Mesih'i tanýtmak, kutsal ilkeleri öðretmek
(1. Korintliler 15:58; Koloseliler 4:7,9; Ýbraniler 6:10[-12]). Bu alanda doyurmayan emek þu
nedenlerden oluþur:
a. Yüzeysel bir çabayla yapýlan, herhangi bir zorluk karþýsýnda durdurulan emekten
(Koloseliler 4:17)
b. Tanrý'nýn isteðini tam olarak bildirmemekten (Haberciler'in Ýþleri 20:27)
c. Kutsal yaþam düzenini korumadan yapýlan hizmetten (2. Timoteos 4:10a)
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emeðinizi doyurmayan þeye veriyorsunuz: Tanrý'dan sapmýþ yürek gerçekte doyurucu olanýn
yerine konan þeyleri arzular. Süleyman bir çoðunu tatmýþtýr, sonunda hepsinin boþ olduðuna
karar verdi (Vaiz 1:2,8; 2:17; 7:29). Son sözleri herkesin bilmesi gereken bir bilgeliktir: «Ýþin sonu
þudur ...: Tanrý'dan kork ve O'nun emirlerini tut; çünkü insanýn bütün görevi budur. Çünkü iyi
olsun, kötü olsun, her gizli þeyle birlikte her iþi Tanrý hükme götürecektir» (Vaiz 12:13,14). Ne var
ki, dünyasal þeyler, dünyasal insanýn yüreðini bile doyuramaz. Kiþi iþin baþýndan Tanrý'yla
yetinmeli yoksa elini uzattýðý diðer hiçbir þeyle yetinemeyecektir.
Beni iyi dinleyin: «Ýyi dinleyin!» Ýsrail'in dinlememe eðilimini, Tanrý'ya karþý direnmekte inatçýlýðýný
vurgular. Tanrý, «Kullaðýnýzý eðin!», «Ýþitin!» (55:3) diyerek yüksek sesle çaðrýda bulunur («ey
sizler»le ilgili nota bakýn, 55:1). Hem seslenir, hem uyarýr. Hem bildirir, hem insanlarýn kendi
yararlarýna kulak vermelerini yüreklendirir. Hem bolluk sunar, hem kabul etmeyenlerin sonunu
gösterir. Mesih inanlýsý Tanrý yolunu tanýtýrken bu denli titiz midir? Yoksa «Haydi bakalým, bir an
evel görevimi bitireyim» diyerek Müjde'yi üstünkörü bir biçimde mi anlatýr? Tanýklýk vermek için
Tanrý'nýn Kendisi örnek olarak alýnmalýdýr.
iyi olan þey yiyin: (Süleyman'ýn Meselleri 9:5,6; Matta 6:33)
semiz þeyle canýnýz lezzet bulsun: Ruhsal geliþmeler, bu dünyanýn en çekici þeylerinden daha
enfestir (25:6; Mezmur 36:7,8; 42:15; 63:5-8; Yuhanna 6:33,63).
55:3 kulaðýnýzý eðin: (55:2'yle ilgili nota bakýn).
bana gelin: (55:1, «Sulara gelin»le ilgili nota bakýn). Bir Mesih inanlýsýnýn eþi yýllardýr ondan ayrý
yaþamaktadýr; barýþmak istediðine en ufak belirti bile göstermez. Yine de, inanlý eþini içten bir
baðlýlýkla bekler, onu sevgiyle kabul etmeye hazýr olduðunu belirtir. Bu inanlýnýn baský yapmadan
barýþma olanaðýný sürekli saðlamasý ve bunu hiç geri almamasý, Tanrý'nýn günahlýlara sunduðu
sonsuz yaþam iliþkisinde bulunma çaðrýsýný anýmsatýr.
iþitin ve canýnýz yaþayacak: Tanrý'nýn bildirisini imanla iþiten kiþiye sonsuz yaþam saðlanýr
(Yuhanna 5:25,40; 6:33,47-51; 8:12; 20:31; Romalýlar 5:17,18; 6:4; 8:6; 1. Yuhanna 5:12; Vahiy
2:7,10,11). Tanrý Sözü'nü imanla iþitmemek zarar ve ölümde sonuçlanýr (Ýbraniler 3:15-4:2).
Davut'a olan emin merhametler: (63:7; Mezmur 89:20-29; Haberciler'in Ýþleri 13:34). Davut'un
oðlu Süleyman, babasý Davut'a vaat edilenlere dayanarak Tanrý'nýn Ýsrail'i kutsamasýný rica etti
(2. Tarihler 6:42). «Davut'a vaat edilenler» Ýsa Mesih'in
1. Davut'un soyundan geleceði (Luka 1:32; Yuhanna 7:42; Romalýlar 1:3; 2. Timoteos 2:8),
2. Davut'un tahtý üzerine oturacaðý (9:7; Mezmur 132:10;11; Luka 1:32; ,
3. Sonsuz bir egemenlik kuracaðý (Mezmur 89:3,4,29,37,
4. Ölüm ve cehennemin üstesinden geleceðini (Mezmur 16:9,10; 1. Korintliler 15:55-57;
2. Timoteos 2:8), içeriyordu.
merhametler: Ýnsanlar, düþkün ve yoksun zavallýlardýr. Bu nedenle Tanrý'nýn acýmasýna uygun
varlýklardýr!
ebedi ahdi sizinle keseceðim: (Mezmur 89:3-4,28-29,35; Yeremya 33:25,26). Tanrý'nýn
ademoðluyla yaptýðý antlaþmayý Adem'le Havva söz dinlemeyerek bozdu. Ýsrail de, Tanrý'nýn
kendileriyle yaptýðý antlaþmanýn koþullarýný yerine getirmedi (24:5,6; Hoþea 6:7-10)). Tanrý,
yarattýðý insanlardan büsbütün vazgeçmeyeceðine göre, onlarla yeni bir antlaþma yapmalýydý
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(42:6-7; 54:10; 55:3; 56:5-7; 59:21; 61:8; Yeremya 31:31-33; 32:40; 50:5; Hezekiel 16:60-63;
34:25; Hoþea 2:18-20). Bu antlaþma, onu bozacak olan insanlara emanet edilmedi. Tanrý, O'nun
bütün koþullarýný yerine getiren Mesih'le sonsuz antlaþmasýný yaptý. Ýsa Mesih'e iman edenler bu
antlaþmanýn koþullarý ve güvenliði altýndadýr. Mesih onlarý korumakta (1. Korintliler 1:18-20;
Ýbraniler 9:15) her gereksinimlerini karþýlamaktadýr. Ýsa Mesih yüceltilsin!
55:4 Ben O'nu þahit olarak milletlere ...: Bu ayetteki «O», Davut'un soyundan gelen Ýsa Mesih'tir
(Yeremya 30:9; Hezekiel 34:24,25; Hoþea 3:5). O, Tanrý'nýn Yasasý’na, özniteliklerine, kurtuluþ
tasarýsýna ve sevgisine tanýklýk etti (Yuhanna 18:37; Vahiy 1:5).
þahit: Ýsa Mesih'in gerçeðe tanýklýk etmek için geldiði yazýlýdýr (Yuhanna 18:37). Pilatus önünde
saðlam bir tanýklýkta bulunduðu kaydedilir (1. Timoteos 6:13).
reis, emir: Ýsa Mesih, inanlýlarýn ruhsal savaþta hizmet ettikleri bakan ve komutandýr (2. Timoteos
2:3,4). O inanlýlarýn, Kendisi'nin gitmediði yoldan gitmelerini buyurmaz. O'nun askerlerini, Kendi
özniteliklerini yansýtarak yaþatma, Kendisinin düþündüðü gibi düþündürme, Kendisininki gibi tepki
göstermelerini saðlamaya, Kendisininkiler gibi amaçlar edinmelerini saðlamaya gücü vardýr. Eðer
bu geliþme O'nun askerlerinde oluþmuyorsa, onlar Komutanlarý'na içtenlikle baðlý, güvenilir
askerler deðillerdir.
verdim: (9:6; 49:6)
55:5 bilmediðin bir milleti çaðýracaksýn: Tanrý'nýn düzenlediði ilk dönemde yeryüzündeki bütün aileler
Ýbrahim'in soyunda kutsanacaktý (Tekvin 12:3; 28:14). O günlerde Tanrý'yý arayan kiþi, kendini
Musa'ya bildirilen Yasa'ya baðlý kýlmalýydý. Ne var ki, þimdiki çaðda Ýsrail halký aracý olmadan,
yalnýzca Ýbrahim'in soyundan gelen Kurtarýcý Ýsa Mesih aracýlýðý ile bütün insanlar Tanrý'yla diri bir
iliþki içinde bulunmaya çaðrýlýr (Mezmur 18:43). Tanrý, önceki çaðlarda kendilerine peygamberler
gönderilmemiþ uluslarý þimdi doðrudan doðruya Kendisine yaklaþmaya çaðýrýr (Luka 14:22,23).
seni bilmeyen millet: (52:15; Efesliler 2:11-12)
sana koþacak: Tanrý'dan uzaklaþmakta olanlar gittikleri yönü deðiþtirip Tanrý'ya kavuþmak için
acele edecekler. Neden? Çünkü Tanrý onlarý çaðýrmýþtý, onlar da Tanrý'nýn çaðrýsýný duymaya razý
oldular (Yuhanna 6:44). Tanrý'dan uzak kalmýþ olanlar O'na yaklaþtýrýlacaktýr (Efesliler 2:11-13).
o sana izzet verecek: Tanrý Baba Ýsa Mesih'i bütün insanlar arasýndan yüceltti (Yuhanna 17:1,5;
Haberciler'in Ýþleri 2:32-35).
1. Ýsa Mesih de Kendisine iman edenleri yüceltti/yüceltir.
a. Kiþi Tanrý'nýn benzerliðinde bulununcaya dek yüceltilmez. Çünkü Tanrý'nýn insanlarý
yaratma amacý buydu. «Tanrý dedi: Suretimizde, benzeyiþimize göre insan yapalým....
Tanrý insaný kendi suretinde yarattý, onu Tanrý'nýn suretinde yarattý» (Tekvin 1:26,27).
b. Kiþinin günahlý doðasý, onu Tanrý'ya baþkaldýrmaya iter. Bu direniþ, kiþinin Tanrý'nýn
benzerliðinde bulunmasýný olanaksýz kýlar.
c. Ýsa Mesih, O'na iman edenlere kutsal bir doðayý armaðan eder. Günahtan arý bu yeni
doðaya sahip olan her Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn benzerliðinde bulunur, Tanrý'nýn yetkisine
boyun eðerek yaratýlma amacýný yerine getirir.
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2. Ýsa Mesih insanlýðý yüceltti.
a. Bedeni yüceltti.
«Meleklerle özdeþlemeyi üstlenmedi O. Bunun yerine Ýbrahim kuþaðýyla özdeþlemeyi
üstlendi» (Ýbraniler 2:16). Böylece bedenin koþullarýna baðlýyken kutsal bir yaþamýn nasýl
sürdürüleceðini gösterdi.
b. Caný yüceltti.
Ýsa Mesih, kiþinin özdeðerinin toplumsal konumundan, topladýðý mal ya da gördüðü
saygýdan kaynaklanmadýðýný önemle belirtti (Luka 12:16-21). Caný besleyen, özyapýyý bina
eden þeylere önem vermek gerektiðini öðretti (1. Korintliler 6:12; 10:23).
c. Gündelik yaþamý yüceltti.
Yoksulluk içinde yaþadý (Luka 9:58). Böylece sýradan bir yaþamýn koþullarýnýn, kiþinin
kutsal niteliklere sahip olmasýný ve onlarý yansýtmasýný engellemediðini gösterdi.
55:6 Rabbi bulunabilirken arayýn: Sonsuz yaþama kavuþmak için ilk adým Tanrý'yý aramaktýr (Tesniye
4:29; Mezmur 9:10; 14:2; 27:8). Tanrý her zaman bulunmaz (Mezmur 32:6a)! Tanrý insanlara
kayrasýný bir süre için sunar (65:1) ama bu ayrýcalýðý geri çevirenlere tanýnan olanak er ya da geç
sona erer (65:6,7; Matta 25:1-13; Yu hanna 7:34; 8:21). Tanrý sunduðu kayrayla kiþinin
oynamasýna izin vermez. Geri çevrilen, savsaklanan armaðanlarý zorla kabul ettirmeye
çabalamaz. Kiþi Tanrý'yý geri çevirerek kendi yüreðini katýlaþtýrýr; bu tutumunu sürdürürse, Tanrý
onu kendi seçtiði sertliðe teslim eder (Romalýlar 1:21-32; Ýbraniler 2:3a; 3:13,15; Çýkýþ 9:27-35;
10:3; 11:9-10; 1. Samuel 28:6). Týpký düðün þölenine davetliler gibi (Matta 22:1-14), çok kiþi
düðüne çaðrýlmýþ olmasýna karþýn onlar düðünden çok kendi iþlerini, kazançlarýný önemsediler.
Nezaket kurallarýna bile uymaya gerek duymadýlar. Bunun sonucunda, þölende onlara ayrýlan
yerler baþkalarýna verildi. Ýkincil olarak çaðrýlanlar çaðrýyý kabul ederek geldiler. Ama aralarýndan
bir kiþi düðün giysisini önemsemedi. Giyimin simgelendiði doðrulukla kuþanmadýðý için (Vahiy
3:4,5,18; 6:11; 7:9,13,14; 16:15; 17:7-9) düðünde kalma hakkýný yitirdi. Çok kiþi çaðrýlýr, ama
«Tanrý'nýn seçtikleri» çaðrýyý kabul edenler, doðrulukla kuþananlardýr (Matta 22:5,10,14).
yakýnken O'nu çaðýrýn: (Mezmur 34:18; 145:18; Yeremya 29:12-14; Yoel 2:32; Romalýlar
10:9,10,13; 2. Korintliler 6:1,2). Tanrý armaðan Veren'dir. Armaðan Veren'in, armaðaný vermek
için en uygun zamaný seçme hakký vardýr. Verilecek armaðan deðerlendirilmeyecekse, onu
vermek yararsýzdýr. Uygun zaman hangisidir? Tanrý ne zaman «yakýn» sayýlýr?
1. Vicdanýn daha nasýrlaþmamýþ olduðu çocukluk, gençlik yýllarýnda
2. Sýkýntý, ümitsizlik, korku dönemlerinde kiþinin Tanrý'yý yardýma çaðýrdýðý zaman
3. Özel ruhsal ayrýcalýk süreleri
Örneðin, Mesih inanlýlarý toplantýsýnda, ruhsal bir kitap okunduðunda, tanrýsal bir yayýn
dinlendiðinde, bir arkadaþ ruhsal konularý açýkladýðýnda
4. Kutsal Ruh'un kiþiye, günahlýlýðýný keskinlikle gösterdiði, yaþamýn kýsalýðýný ve sonsuzluðun
yakýnlýðýný belirttiði, Mesih'in kurtuluþun tek yol olduðunu bildirdiði ve yaþamýný Tanrý'ya teslim
etmeye seslendiði zaman
Tanrý yakýnken O'na kulak vermek þarttýr. O, bir daha ayný güçle seslenmeyebilir. Ölüm, kiþiyi
bu yaþamdan götürdükten sonra Tanrý'ya yakarmak için geç olur (Luka 13:25-28; 16:24-26).
Daha bu yaþamdayken Ýsa Mesih'in sunduðu baðýþý geri çevirerek Tanrý'yla barýþmayanlar için
lütuf günü geçmiþ, yargý günü kapkaranlýk bir biçimde doðmuþtur (Yuhanna 3:17,18).
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55:7 kötü kiþi kendi yolunu ... býraksýn: Baðýþlanma vaadi, Süleyman aracýlýðýyla Ýsrail'e bildirildi:
Günahtan dönerek yaþamýný kutsal bir düzene baðlý kýlan kiþiyi Tanrý baðýþlar (2. Tarihler 7:14).
Duygusal bir piþmanlýk, kiþiyi ümitsizliðe sürükler. Tanrýsal piþmanlýksa onu Tanrý'ya döndürür
(2. Korintliler 7:10).
«Tanrý'yý tanýyorum» diyen, günahý nasýl sürdürsün? Tanrý'yý tanýyan, Þeytan'a deðil, Tanrý'ya
ayak uydurmalýdýr (Efesliler 2:1-3; 1. Petrus 4:2-3). Kiþi, günahýnýn Tanrý önündeki iðrençliðini
anlamýþ olduðunu, ancak o günaha kesin bir son vererek kanýtlayabilir. Örneðin, bir çocuk
yaramazlýðýndan vazgeçmek niyetinde deðilse, babasýndan baðýþlanmayý boþuna diler. Tanrý'nýn
kutsallýk koþulu þudur: Kötü kiþi yürüdüðü kötü yolu býraksýn.
fesatçý kendi düþüncelerini býraksýn: «Tanrý'yý tanýyorum» diyen kiþi; düþüncelerinde yenilenen,
Tanrý'nýn kutsal ilkelerini benimseyen ve Tanrý açýsýndan bu yaþamý yorumlayan bir kiþi olmalýdýr
(2. Korintliler 10:5). Günahtan gerçek bir dönüþ, kiþinin Tanrý Sözü'ne uymayan her düþünceyi
yargýlamasýyla ve geri çevirmesiyle kanýtlanýr. «Gökler nasýl yerden yüksekse ... düþüncelerim
sizin düþüncelerinizden öyle yüksektir» (55:8,9; Mezmur 94:11). Onun için Tanrý'yla doðru bir iliþki
içinde bulunmak isteyen, kendi düþüncelerinden vazgeçmeye ve kendininkinden kat kat erdemli
olan Tanrý'nýn düþüncelerini benimsemeye çaðrýlýr.
merhamet eder: (Yeremya 29:11)
Allahýmýz'a dönsün çünkü bol bol baðýþlar: (Mezmur 32:4-6a; 34:8; Yeremya 31:18). Tanrý bol
bol baðýþlamalýdýr, çünkü ademoðlu bol bol günah iþledi (Mezmur 25:11; Romalýlar 3:10-18,23).
Ýnsanlarýn «yetmiþ kere yedi kez birbirlerini baðýþlayacaklarýný» öðreten Tanrý, günahlarýný itiraf
edenleri daha çok baðýþlamaya hazýrdýr (Yeremya 31:20; Romalýlar 5:20).
Yeþaya, «Tanrý'ya dönsün» demedi, «Tanrý'mýza dönsün» diye çaðrýda bulundu. Tanrý uzakta
duran soðuk bir Yetkili deðildir. O'nu tanýyanlar için babacan «Tanrý'mýz»dýr. Yeþaya tüm
insanlarý, her bireyle yakýndan ilgilenen bu sevecen Tanrý'mýza dönmeye çaðýrýr (Mezmur 130:7).
«Dönün» sözü þu düþünceleri içerir:
1. Bir günahlý Tanrý'dan uzaktýr (59:2).
Sevecenlikle her insaný Kendisine dönmeye çaðýran Tanrý, uzak deðildir. Ne var ki, Tanrý'ya
gönül borcunu tanýmayan, suçluluðu altýnda ezilen ve kendini deðersiz bulan kiþi, Tanrý'nýn
ulaþýlamayacak kadar uzak olduðunu düþünebilir.
2. Günahtan dönerek onu býrakmak, Tanrý'ya dönüþ eyleminden ayrýlmaz.
Dönüþ sözü, din deðiþtirmek, geçici bir piþmanlýk duymak ya da yaþam düzenine olumlu
alýþkanlýklarý eklemek anlamýna gelmez. Tanrý'ya dönüþ demek:
a. Kiþinin günaha olan baðlýlýðýndan arýndýrýlmasý («Fesatçý kendi düþüncelerini býraksýn»)
b. Kiþinin günaha tutsaklýktan özgür kýlýnmasý, bu yolla da kutsal yaþam düzenini oluþturmasý
(«Kötü kiþi kendi yolunu ... býraksýn»)
c. Kiþinin Tanrý tarafýndan baðýþlanmasý («bol bol baðýþlar»)
3. Dönüþ yolu herkese açýktýr («her» sözcüðüyle ilgili nota bakýn, 55:1)
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55:8 Benim düþüncelerim sizin düþünceleriniz deðil:
1. Tanrý'nýn düþünceleri insanýnkiler gibi kýsýtlý ve noksan deðildir, çünkü O tüm bilgiye sahiptir.
2. Tanrý'nýn düþünceleri günahla bozulmuþ deðildir.
3. Ýnsanlarýn yaptýklarý gibi Tanrý baðýþýný esirgemez. Günahýndan dönen herkes güvenlik içinde
Tanrýmýz’a dönebilir (55:7).
55:9 gökler yerden nasýl yüksekse: (Mezmur 103:11)
yollarým sizin yollarýnýzdan ... öyle yüksektir: Sözlükte yazdýðýna göre «yol» sözcüðü birçok
ilginç anlama gelir. Örneðin, yürümeye uygun yer ya da ulaþým þeridi; sonra, gidiþ çabukluðu;
çare, yöntem; davranýþ, tutum; uyulan ilke, sistem, usul; gaye, maksat. Tanrý'nýn yürmeye uygun
gördüðü yer, gidiþ çabukluðu, çare, yöntem, davranýþ, tutum, uyduðu ilke, sistem, usul ve
amaçlarý insanýnkilere benzemez.
Kiþi bazen sorunlarýný --hele bazen tüm yaþamýný bile-- bir çýkmaz olarak görür. Sorunlarýna çare
ararken sýk sýk kutsallýða aykýrý düþen bir yol seçer. Ne var ki, Tanrý'nýn izlediði geçitler kutsaldýr.
Her durumda kutsallýðýna uygun olarak sunduðu çare güçlü ve üreticidir, tasarladýðý olumlu amaca
ulaþtýrýr. Kiþilerin davranýþlarý çoðu kez bencildir; tutumlarý duygularýnýn kölesidir. Ama Tanrý,
kutsal niteliklerine aykýrý bir eylemde bulunmaz.
Dün, bugün ve yarýn ayný olan Tanrý sürekli sevgiyle ve adaletle davranýr. Tanrý yaratýklarýný
kutsamaktan, bütün evrende yaþam, sevgi, güzellik ve sevinç saðlamaktan hoþlanýr. Ýnsanlarýn
ölçütleri günden güne, durumdan duruma deðiþtiði için uðraþlarý, yöntemleri belirli ilkelere baðlý
deðildir. Tanrý ise, kutsallýk açýsýndan her durumu yorumlar, deðiþmez kutsal ilkelere baðlý kalarak
uygun eylemlerde bulunur. Ýnsanlarýn amaçlarý kendi çýkarlarýný göz önünde tutar, ama Tanrý'nýn
ereði insanlara kutsallýk çerçevesinde güvenlik saðlamaktýr. Doðal olarak insanlarýn «yollarý» ile
Tanrý'nýn yollarý ayný deðildir. Ne var ki, O'nun yollarýný öðrenmeleri için Tanrý, Ýsa Mesih
aracýlýðýyla Kendi niteliklerini Mesih inanlýlarýna armaðan eder, düþüncelerini onlarla paylaþýr
(1. Korintliler 2:16). Her birine «ardýmca gel» der (Matta 4:19: 9:9; 16:24; 19:21; Markos 2:14;
Yuhanna 10:27; 12:26).
55:10 yaðmur, kar: Yaðmurla kar Tanrý'nýn görevlileridir (Mezmur 148:8).
yeri sular ve onu doðurtup ekini yerden bitirir: Tanrý'nýn verdiði yaðmur, yeri sular ve ürün
vermesini saðlar. Bu doðal geliþim, Kutsal Söz'ün etkisi için bir benzetme olarak sunulur. Su,
Kutsal Ruh için de simge olarak kullanýlýr (Hezekiel 47:1; Zekarya 14:8; Yuhanna 7:38,39). O,
Mesih inanlýlarýnda doðruluk meyvelerini üretir (Galatyalýlar 5:22-23).
55:11 aðzýmdan çýkan Sözüm: Tanrý'nýn aðzýndan çýkan Sözü O'nun istemini yerine getirecek güçtedir
(Mezmur 33:6; 148:4-5). Bu ayetteki ilk anlamda Tanrý'nýn aðzýndan çýkan söz, Ýsrailliler'i
sürgünden geri getiren buyruktu (55:12,13). Bu ayetin her yönüyle yerine gelmesi ancak dünyanýn
sonunda gerçekleþecektir (11:9-12; 60:1-5,21).
Ýsrail Tanrý'nýn onun için tasarladýðý kurtuluþu aklýna bile getiremezdi. Yalnýz Ýsrail deðil, çoðu kiþi
Tanrý'nýn olanaklarýný, gücünü ve sevgisini zihinlerinde küçülterek (ki bu Tanrý'nýn etkin olarak
eyleme geçmesini engelleyen imansýzlýktýr! [Matta 13:58; 17:19-21; Markos 6:4-6; 16:14; Romalýlar
11:20; Ýbraniler 3:19; 4:6]) O'nu aþaðýlar.
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bana boþ dönmeyecektir: Ýnsanlar, Tanrý Sözü'nün etkinliðini ölçecek yetenekte deðillerdir.
Onlar kýsa bir zaman içinde bekledikleri sonuçlarý görmezlerse, Tanrý Sözü etkin deðildir diye
çabucak karar verirler. Sabýrsýzca vardýklarý bu deðerlendirme daha sonra geçersiz kýlýnýr.
Tanrý'nýn zamaný sýnýrlý deðildir. O, en uygun zamanda bütün amaçlarýný oluþturur.
Ýsa Mesih'in Sözü ona boþ dönmedi:
1. Bir sözle yaþam saðladý (Luka 7:11-15; Yuhanna 11:43,44).
2. Bir sözle yaþamý söndürdü (Matta 21:19-20).
3. Bir sözle cinleri çýkarttý (Markos 9:25,26).
4. Bir sözle hastalarý saðlýða kavuþturdu (Matta 12:13).
5. Bir sözle fýrtýnayý dindirdi (Markos 4:39).
6. Bir sözle düþmanlarýný yere düþürdü (Yuhanna 18:6).
murat ettiðim þeyi yapacak: (1. Krallar 8:56) Tanrý'nýn, Kutsal Söz'ü bildirmekte belirli amaçlarý
vardýr. Bunlardan her biri gerçekleþir (34:16; 40:8). Yaðmurun yaþamý olanaklý kýldýðý gibi,
Tanrý'nýn da Sözü için temel amacý, insanlara sonsuz yaþam saðlamaktýr. «Hiç kimsenin
mahvolmasýný istemez O. Tersine, herkesin günahtan dönmesini özler» (2. Petrus 3:9). Tanrý'nýn
Sözü için ikinci bir amacý, sonsuz yaþamý kabul edenleri Sözü'yle beslemektir (Tesniye 8:3).
Kutsal Söz'ü duyan kiþinin vicdaný yumuþamazsa, ters bir tepki geliþtirmeye baþlar: Vicdaný
katýlaþýr. Bu tutum devam ederse, yüreði kat kat nasýrlaþýr. Tanrý, Sözü'nü geri çeviren kiþinin
yaþamýný ürünsüz sayar (Matta 13:18-22). Sonsuz yaþamý kabul etmeyenlerin suçluluðunu
kanýtlamak, Tanrý'nýn Sözü için üçüncü bir amacýdýr (Yuhanna 5:24).
Kutsal Söz, kiþiyi cennet için hazýrlayamazsa, onu cehenneme yargýlar (6:9,10). Tanrý Sözü ya
«mahvolanlar için ölümün öldürücü kokusu, [ya da] kurtulanlar için yaþamýn yaþatýcý kokusu»dur
(2. Korintliler 2:16). Ýzmir'de bir karý koca Ýncil'i okumaya baþladýktan az sonra okumayý býraktýlar.
Nedeni sorulunca «Ýncil'i elimize alýnca leþ gibi bir koku duyuyoruz» diye yanýt verdiler.
55:12 sevinçle çýkacaksýnýz: Bu sevinç neyi anlatýr?
1. Her þeyden önce Ýsrail'in Babil'den dönüþünü anlatýr (35:9-10; Mezmur 14:7; Hezekiel 11:17).
2. Sonra bir günahlýnýn Ýsa Mesih'te yeni yaþama kavuþmakla bulduðu sevinci dile getirir.
3. Ayrýca bir Mesih inanlýsýnýn cennete varmasýndaki sevinci de içerir.
esenlikle götürüleceksiniz: Ýsrail'in Babil'den çýkýþý ile Mýsýr'dan özgür ediliþi sýk sýk karþýlaþtýrýlýr.
Ýsrailliler Mýsýrdan çýkýþ sýrasýnda sürekli tehlikeyle karþý karþýyaydýlar. Korku içinde Mýsýr'dan
kaçtýlar. Öte yandan, Babil'den dönüþleri sakinlik, esenlik ve sevinç içinde olacaktý (35:10; 40:911; 43:5-6, 19-21; 51:9-16; 52:12; Ezra 1; 2; 7; 8; Mika 2:12,13).
daðlar, tepeler, aðaçlar: Doðanýn en görkemli nesneleri, daðlar, tepeler ve aðaçlar sayýlýr.
Yeþaya, daðlarý Tanrý'nýn eylemlerine tanýk olarak ya da O'nun oluþturduðu olaylarýn alaný olarak
gördü (5:25; 13:2,4; 14:25; 22:5; 30:17,25; 34:3; 40:4,9,12; 42:11,15). Doðanýn sevinmesini (14:8;
35:1,2,10;42:10,11) ve övgü sunuþunu da (35:2; 44:23; 49:13) simge olarak kullandý.
el çýrpacaklar: Ýnsanlar Tanrý'yý yüceltmezlerse, kýr aðaçlarý O'na sevinçle övgüler sunarlar (Luka
19:37-40). Aðaçlarýn el çýrpmasý benzetmesi Yeþaya'da baþka bir yerde bulunmaz, ama bunu
anýmsatan bir benzetme Mezmur 98:8'de geçer.

Yeþaya, 55. Bölüm, sayfa 10

˜˜˜ 511 ˜˜˜
55:13 çalý, ýsýrgan: Çalý ve ýsýrgan ürün vermeyen baðý örtecekti (5:6); sürgün nedeniyle Ýsrail'i çalý ve
ýsýrganlar kaplayacaktý. Ne var ki, çalý ve ýsýrganýn simgesel anlamý daha önemlidir. Çalýyla
ýsýrgan günahý ve periþanlýðý açýklar (2. Samuel 23:6; Mika 2:7). Öte yandan çam ve mersin
aðaçlarý insanlarýn doðrulukta yaþadýklarý mutlu bir ortamý belirler. Çöle benzer sürgün, bir parka
benzetilen dönüþle karþýlaþtýrýlmaktadýr (41:18,19).
çalý yerinde çam bitecek: Ýsrail topraklarý tam yetmiþ yýl boyunca dinlenebildi. Sabat yýllarýnýn
tadýný alarak rahat etti (Levililer 26:34,35). Yetmiþ yýl bakýmsýz kaldýktan sonra topraðýn çalý ve
dikenle kaplanmasý beklenirken, çam ve mersin aðaçlarýyla güzelleþmiþ olacaktý. Sürgünden
dönenler için süslenmiþ olacaktý. Bu da Tanrý'nýn adýna yücellik verecekti (Yeremya 33:9).
Örneðin, eski günlerde Yeni Dünya'ya giden göçmenler, ormanlarda evlerini kuracak yer ararken
özellikle þirin bir yerle karþýlaþýnca «Tanrý bu yeri bizim için hazýrladý» diye esenlikle dolup
seviniyorlardý.
Rabbe nam: (63:12; Yeremya 13:11)
kesilip atýlmaz ebedi alâmet: Ýsrailliler'in sürgünden dönüþü,
1. Tanrý'nýn tüm vaatleri için bir güvencedir (Ýbraniler 10:23),
2. Gelecekteki kutsanmalarýn simgesidir:
a. Þeytan'ýn gücüne boyun eðmiþ olanlar, Ýsa Mesih'in kanýnýn gücüyle günahtan özgür edilir
(Yuhanna 8:36).
b. Üzüntülü olanlar Tanrý sayesinde sevinçli olur. Yaradýlýþ bile bu sevince katýlýr (Mezmur
96:11-13; 98:7-9; Romalýlar 8:22).
c. Ýsa Mesih'in sunduðu kurtuluþ, O'nu kabul edenlerin özyapýsýnda çok olumlu deðiþiklikler
yaratýr. Önceden dikenler ve ýsýrganlarýn bulunduðu «toprak»ta çevreyi hoþ kýlan, yararlý
ürünler biter.
ç. Dikenler ve çalýlar, günahýn dünyaya girmesinin sonucunda okunan lanetin bir maddesiydi
(Tekvin 3:18). Bu lanet Ýsa Mesih'te kaldýrýlýr (Galatyalýlar 3:13).
d. Günahýn dünyaya girmesiyle ölüm de her yaþayana batan bir diken oldu. Ne var ki, Ýsa
Mesih'in yengisiyle ölüm de yenildi (1. Korintliler 15:55-57).
e. Ýnanlýlarýn düþmanlarý da birer diken sayýlýr. Ne var ki, Tanrý seçtiklerinin arkadaþ bulmasýný
saðlayacaktýr (Markos 10:29-30; Mezmur 68:6; Süleyman'ýn Meselleri 16:7).
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