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57:1 salih adam: Doðru kiþi «doðru», «acýyan» ve «doðrulukla yürüyen» olarak betimlenir (57:1,2).
Tanrý'nýn doðru saydýðý kiþide þu nitelikler bulunur:
1. Tanrý korkusu
a. Tanrý'nýn adýný saygýyla anar.
b. Tanrý'ya tapýnýr.
c. Tanrý'nýn yetkisine boyun eðer, istemini yerine getirir.
2. Ýnsan sevgisi
a. Baþkalarýnýn iyiliðini özveriyle arar.
b. Baþkalarýnýn Ýsa Mesih'e inanmalarý için yoðun çaba harcar.
c. Ýnsanlarýn gereksinimlerini Kutsal Yazý'ya uygun biçimde yorumlar, ona göre çare sunar.
3. Kutsal yaþam düzeni
a. Özyapýsý gerçek, dürüstlük, aðýr baþlýlýk, ölçülülük ve sevinçle betimlenir.
b. Yaþamýnýn tüm yönlerini kutsal ilkelere uygun bir biçimde düzenler.
bunu yüreðine koyan kimse yok: Anne babalarýnýn ölümünden en az etkilenenler, en ufak
çocuklardýr, çünkü yitirdiklerinin büyük deðerini anlayamazlar. Ruhsal alanda çocuk ya da «geri
zekalý», doðru adamýn ölümüne en az üzüntü duyar, çünkü býrakýlan ruhsal boþluðu algýlayamaz.
kimse anlamýyor: Ýsa Mesih, ikinci geliþinden önce Kendisine iman edenleri bu dünyadan yanýna
çaðýracaktýr. Bu olayýn ardýndan dünyada býrakýlmýþ olan kiþiler korkunç günler yaþayacaklar. Ne
var ki býrakýlmýþ kiþiler, doðru adamlarýn yanlarýndan alýnmalarýný önemsemeyecektir. Bununla
birlikte, o kiþilerin alýnmalarýnýn nedenini -- kendilerinin bu dünyada býrakýlýp yargý görmeleri için
olduðunu -- sezmezler. Oysa isteseydiler, onlar da Tanrý'nýn bildirisinden yararlanarak
kurtulabilirlerdi.
salih adam gelecek kötülüðün önünden kaldýrýlýyor: Ýsrailliler kiþinin uzun süre yaþamasýný
doðruluðunun bir ödülü olarak görüyorlardý (Çýkýþ 20:12; 1. Krallar 3:14; Mezmur 91:16;
Süleyman'ýn Meselleri 3:1,2). Doðru yaþayanlar arasýnda doðal bir biçimde ya da bir eziyetin
sonucu olarak çok erken ölenler de olmuþtur (2. Krallar 24:4; Vaiz 7:14; 8:14). Tanrý açýsýndan
eksiksiz doðrulukla kuþatýlmýþ kiþinin ölümü, kendisi için kazanç sayýlýr (Vahiy 14:13), onu kötü
günleri görmekten esirger (1. Krallar 14:12,13; 2. Krallar 22:[15-]20). Hanok, tufandan önce
Tanrý'nýn yanýna alýnarak kötülükten kurtulanlar için bir örnek oldu (Tekvin 5:23-24). Metuþelah
tufandan bir yýl önce öldü (Tekvin 5:27). Ýbrahim soyunun Mýsýr'a inmesini görmeden «kavmine
katýldý» (Tekvin 25:8). Yeþaya da peygamberlik ettiði kötülüklerin tümünü kendi gözleriyle görmek
zorunda kalmadan öldü. Ölüm bile Tanrý'nýn acýmasýna bir belirtidir.
Bu ayette söz edilen kötülük ne olabilir?
1. Yeþaya'nýn yaþadýðý günlerin ahlaksal bozukluðu
2. Ulusal günahlarý yüzünden Ýsrail'e uygun görünen sýkýdüzen (düþmanlarýnýn saldýrýlarý, sürgün,
v.s. [56:9; 57:13])
3. Dünyanýn sonunda «Yakup'un sýkýntý vakti» ya da «Büyük Sýkýntý» denilen dönem (Yeremya
30:7; Matta 24:21; Vahiy 2:22; 7:14)
«Ortadan kaldýrýlmak» zorbalýk sonucu olan bir ölümü anlatmaz, ama erken bir ölümü belirtir.
«Devþirilmiþ» anlamýna da gelebilir (The Pulpit Commentary II. Cilt, s. 355).
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57:2 o selamete giriyor: Ölen kiþinin yalnýz sessizliðe ya da sakinliðe kavuþmasý bildirilmez, onun
esenliðe vardýðý vurgulanýr (Mezmur 37:37; Luka 2:29; Filipililer 1:21; Vahiy 14:13). Bu esenlik,
ölmeyenlerin karþýlaþtýklarý felaketlerin karþýtýdýr.
doðrulukla yürüyenler: «Doðrulukla yürüyenler», ölen doðr u kiþilerin bu dünyadaki yaþayýþ
düzenini vurgular. Öldükten sonraki yaþamlarýný anlatmaz. Bu ayette Yeþaya okurlarýna ölümden
sonraki yaþama iliþkin bilgi vermiyordu.
yataklar üzerinde rahat ediyorlar:
1. Tanrý'nýn önünde doðru yaþamýþ olanlarýn bedenleri, mezarda diriliþ gününü beklemektedir
(2. Tarihler 16:14; 1. Selanikliler 4:13-18).
2. «Yataklar üzerinde rahat ediyorlar» deyimi, ölenlerin bilinçli bir biçimde rahata kavuþtuklarýný
ve bu rahatla mutlu olduklarýný vurgular.
57:3 siz: Tanrý kime sesleniyordu? O'nun Ýsrailliler arasýndaki yalancý ilahlara tapýnanlara taktýðý adlar
bunlarýn ne gibi kiþiler olduklarýna anahtar verir:
1. Bakýcý karýnýn oðullarý: Yahudalýlar falcýlýk tutkusuna kapýldý (2. Krallar 21:6). Anneler, bu
kötülükle suçlanýr. Orta Doðu'lu bir kiþi için annesinin hakarete uðramasý aðýr bir utanç
nedenidir (1. Samuel 20:30).
2. Zaninin ve fahiþenin zürriyeti: Yahuda Yahve'nin kendileriyle yaptýðý evlilik antlaþmasýna
(54:5) karþý aðýr suç iþledi.
3. Günah çocuklarý (57:5): Yalnýz günahlýlarýn çocuklarý deðil, günah çocuklarýydýlar. Günahýn
özü, günahýn kendilerinde kiþileþtiði insanlar oldular.
4. Aldatý soyu (57:5)
yaklaþýn: «Rabbi bulunabilirken arayýn, yakýnken O'nu çaðýrýn» (55:6) davetini zamanýnda kabul
etmeyenler, þimdi kendilerine karþý açýlan aðýr davayý duymak zorundaydýlar. Kayra ve kutsallýkta
Tanrý'ya yaklaþma hakkýný reddedenler, iðrençliklerinin utancýyla yargýyý taþýmak zorunda kaldýlar.
Ne zeka!
57:4 kiminle eðleniyorsunuz: Ýsrailliler Tanrý'nýn gönderdiði peygamberlerle alay ederken Tanrý'nýn
Kendisiyle eðlendiklerini sezemediler mi (2. Tarihler 36:16)? Peygamberlerin uyarýlarý onlarýn
vicdanlarýný dürtmeli, yüreklerine saplanmalýydý. Onlar aðýrbaþlýlýkla, ciddi bir tavýrla davranmalý,
kendilerini kutsal Tanrý önünde alçaltmalýydýlar. Ama hayýr, Tanrý'nýn aðzýndan çýkan sözler onlara
þaka gibi geldi. Konuþaný da konuþulan sözü de küçümsediler.
Tanrý'nýn habercileriyle hangi koþullar altýnda eðlenilir? Ne zaman alaya alýnýrlar? Bildirileri neden
anlaþýlmaz?
1. Habercinin özyapýsýnda ya da görünüþünde (2. Krallar 2:23-24) alýþýlmadýk özellikler varsa.
Örneðin, habercinin cömertliði, sabrý ya da gayretliliði saflýk olarak anlaþýlýrsa, haberinin deðeri
anlaþýlmayabilir (Tekvin 19:14).
2. Habercinin bildiriyi iletme biçiminde alýþýlmadýk ayrýntýlar varsa.
Örneðin, geleneksel Ýslami dinsel müziðe alýþkýn biri, Mesih inanlýlarýnýn ilahilerini tuhaf
bulabilir. Ya da Kutsal Yazý'yý ellerini yýkamadan okuyan kiþi günahlý olarak görülür, sözlerine
önem verilmeyebilir.
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3. Haberci zor (Galatyalýlar 5:19-21; Koloseliler 3:5-9) ya da istenilmeyen koþullarý bildirirse.
Dinleyeciler Tanrý'nýn haberini yayan kiþiyi sýnayarak
a. Bildirisinin Kutsal Yazý'ya uygun,
b. Özyapýsýnýn kutsal niteliklerle dolu,
c. Yaþam düzeninin tanrýsal ilkelere uygun
olup olmadýðýný saptamalýdýr (Haberciler'in Ýþleri 17:11).
4. Habercinin bildirisi din, gelenek ya da felsefeyle çatýþýrsa.
Her ulusun kültüründe Tanrý'nýn kutsallýðýna zýt gelen noktalar bulunur. Tanrý'nýn kutsal
ilkelerinden çok kendi kültürüne baðlanan kiþi ruhsal açýdan zararlý çýkar. O kiþi Tanrý'nýn
habercisini aþaðýlamaya eðilimli olur.
kime karþý aðýz açýyorsunuz: Yalancý ilahlara tapýnanlar, büyük olasýlýkla Tanrý'ya baðlý
kalanlarla alay ederdi. Uþak efendisinden üstün deðildir. Ýnsanlar Mesih'le eðlendilerse O'nun
ayak izlerinde yürüyenlerle de eðlenmeyecekler mi (Mezmur 22:7,13; 35:20,21)?
57:5-11 Ýsrail'in suçu yalancý ilahlara tapýnmaktý.
1. Her yeþil aðacýn altýnda kýzýþýrlardý: Hizkiya tahta çýktýðýnda yalancý ilahlara tapýnmayý
durdurmaya çalýþtý (2. Krallar 18:4; 2. Tarihler 29:3-19). Ne var ki, çok sayýdaki Ýsrailli'nin
yüreðinden yalancý ilahlara tapýnma arzusunu silemedi. Oðlu Manasse bu iðrenç inancý
kolaylýkla yeniden canlandýrdý (2. Tarihler 33:2-9). Yeremya Ýsrail için «Yalancý ilahlarýyla
çýldýrdýlar» diye yazdý (Yeremya 50:38). Cinsel tutkusunu yenmeyen, üstelik onu dinsel
ayinlere baðlayarak «kutsayan» her kiþi Tanrý'dan soðar, kendini sapýklýða teslim eder. Bunun
ne sonuca varacaðýný denetleyemez.
2. Kayalarýn kovuklarý altýnda çocuklarý boðazlarlardý: Kendi çocuklarýný yalancý ilahlara kurban
ettiler (2. Krallar 17:21; 2. Tarihler 28:3; 33:6).
3. Dökülen sunuyu ve ekmek sunusunu yalancý ilahlara verdiler (57:6).
4. Yalancý ilahlara kurban kestiler (57:7).
5. Yalancý ilahlarla zina ettiler (57:7,8; Yeremya 5:7-9).
6. Yalancý ilahlarla antlaþma yaptýlar: Yalancý ilahlarla antlaþarak Tanrý'nýn onlarla yaptýðý
antlaþmayý yana ittiler.
7. Yalancý ilahlara tapýnmakta karþýlaþtýklarý hiçbir zorluktan yýlmadýlar (57:9,10; Yeremya 2:25;
18:12).
8. Tanrý'yý anmadýlar (57:11)
Yalancý ilahlara tapýnma birçok biçimde olabilir:
1. Maddesel nesnelerin gücünün var olduðuna inanarak onlara tapýnmak
2. Maddesel nesneleri Tanrý'yý temsil etmek için kullanmak
3. Tanrý'ya dua etmek için, O'ndan kayra kazanmak için muska, tespih, mum, buhur gibi
maddesel nesneleri kullanmak
4. Aziz, dede, ermiþ adý verilen kiþilere dua etmek
57:5 meþe aðaçlarý arasýnda ... kýzýþýrsýnýz: (1:29; 65:3; 66:17; 2. Krallar 16:4; 17:9-12; Yeremya
2:20; 3:6)
çocuklarý boðazlarsýnýz: Özellikle Moab ve Ammon halklarý çocuklarýný Kemoþ'a ve Molek'e
kurban olarak sunuyorlardý (2. Krallar 3:27). Bu sununun günahlarýn bedelini ödediðine inanýlýrdý
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(Mika 6:7). Yahuda krallýðýnýn son yýllarýnda -- büyük olasýlýkla Ahaz'ýn egemenliðinde -Yahudiler'in çocuklarýný Molek'e kurban olarak sunmaya baþladýklarý sanýlmaktadýr (2. Krallar 16:3;
17:17; 2. Tarihler 28:3). Hizkiya'nýn egemenliðinde insan kurbanýna son verildiyse de Manasse
döneminde yeniden baþladý. Dedesinin örneðini izleyerek oðullarýndan birini kurban etti (2. Krallar
21:6). Yahuda'nýn son üç egemeninin yönetimi altýnda bu iðrenç alýþkanlýk çok yaygýndý.
Yeremya'yla Hezekiel bu yüzden halký sýk sýk azarlýyordu (Yeremya 7:31,32; 19:4-6; Hezekiel
16:20; 20:26; 23:37).
hile zürriyeti: Yalancý ilahlara tapýnanlar, Tanrý'nýn gerçeðini yalanla deðiþtirdiler (Romalýlar 1:25;
Vahiy 22:15).
57:6 onlara da dökülen takdimeyi döktün, ekmek takdimesini arzettin: Ýsrailliler sunak ve anýt
yapmak için çeþitli taþlar kullanýrlardý (Tekvin 28:18-22; Yeþu 4:3-24). Tanrý Ýsrailliler'in, yöredeki
kavimlerin yaptýklarý gibi (57:8, «yataðýný geniþlettin»le ilgili nota bakýn) taþlara tapýnma tuzaðýna
düþmemeleri için uyarýda bulundu (Levililer 26:1). Ne yazýk ki, Yeþaya'nýn bu ayette bildirdiðine
göre Ýsrailliler bu uyarýdan da yararlanmadýlar.
57:7 yataðýný yüksek ve yüce bir dað üzerine koydun; oraya da kurban kesmek için çýktýn:
Yalancý ilahlara tapýnma zinaya benzetilir. Yüce dað üzerindeki yataklar da sunaðýn bir simgesidir
(1. Krallar 14:23; 15:4; 22:43; 2. Krallar 12:3; 14:4; 15:4; 21:3; Hezekiel 16:16,25; 23:7,8,36-41).
57:8 kendi tezkiremi kapýlarýn ve süvelerinin ardýna koydun: Tanrý, Ýsrailliler'e bildirmiþ olduðu
yönergeleri kapýlarýn ve süvelerin üstüne yazmalarýný buyurmuþtu (Tesniye 6:6-9; 11:18-20). Ne
var ki onlar, anmak istemedikleri kutsal ilkeleri kapýlarýn arkasýna astýlar.
yataðýný geniþlettin: Bu deyim, yalancý ilahlara tapýnmayý artýrmak demektir (2. Krallar 16:10-16;
21:3-7). O dönemdeki yalancý ilahlara tapýnma inancý, birçok ulusun inançlarýnýn bir karýþýmýydý:
Fenike'den Baal ve Aþterot'a tapýnma, Moab ve Ammon'dan Molek'e tapýnma, Suriye'den cennet
kraliçesine tapýnma, Kenanlýlar'dan yüksek yerlerde tapýnma ve çok eski Mezopotamya
halklarýndan taþlara tapýnma (57:6).
söz kestin: Tanrý onlarla antlaþma yaptýktan sonra Ýsrailliler kayraya dayanan bu kutsal iliþkiyi
hor gördü ve yalancý ilahlarla alçakça bir antlaþma yaptýlar (Çýkýþ 19:5,6; 23:32). Ýsrailliler, yalancý
ilahlara tapýnmalarýna karþýlýk olarak sözde kötülükten ve tehlikeden korunacaktý.
57:9 krala gittin: Ýsrailliler hangi krala gitti? Olasýlýklar arasýnda þunlar bulunur:
1. Ýsrail'in tapýndýðý ilahlar, Molek ve Malkam'ýn adlarý kral anlamýna gelir (Yeremya 49:1,3; Amos
1:15 [«malkam» kral olarak çevrilir]; 5:26; Tsefanya 1:5).
2. Kral Ahaz'ýn saygý gösterdiði Asur kralý (2. Krallar 16:7-18; 2. Tarihler 28:16,21)
3. Hizkiya'nýn aðýrladýðý Babil kralýnýn temsilcileri (39:3-7)
4. Ýsrail'in hayran kaldýðý diðer putperest halklarýn krallarý (Hezekiel 23:16-18)
5. Yahudalýlar'ýn yardým için baþvurduklarý Mýsýr kralý (30:7; 31:1; 36:6; 2. Krallar 17:4; Yeremya
37:7)
6. Þeytan
güzel kokularýný çoðalttýn ... ölüler diyarýna kadar kendini alçalttýn: Yahudalýlar kendilerini
süslediklerini sanýrken aslýnda kendilerini rezil ediyorlardý (Yeremya 4:30; Hezekiel 23:41). «Hoþ
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kokulu yað», tavlamaya çalýþtýklarý (Süleyman'ýn Meselleri 7:17) krala götürdükleri armaðanlarý
anlatýyor da olabilir (30:6; Hezekiel 16:33).
elçilerini uzaða gönderdin: Gereken ayinleri öðrenmek amacýyla Molek'in tapýnaklarýna gidenler
anlatýlmak istenebilir.
ölüler diyarýnda kadar kendini alçalttýn: Molek tapýnýþý kadar alçak bir din yoktu. Ýsrailliler
Mýsýr'dan Kenan yöresine dönmeden önce de bu din bilinirdi. Musa onu kesinlikle yasakladý
(Levililer 20:1-5). Buna karþýn Süleyman, yalancý ilahlara tapýnan eþlerini hoþnut etmek için
Zeytinlik Daðý’nda Kemoþ ve Molek onuruna yüksek yerler yaptý (1. Krallar 11:7,8). Manasse'nin
egemenliðinden baþlayarak Hinnomoðlu vadisi, Molek tapýnýþýnýn merkeziydi (2. Tarihler 33:6).
Hem bu iðrençlik yüzünden hem de orada gece gündüz çöp yakýlmasý nedeniyle Hinnom
cehennem için bir simge oldu. (Yunanca gehenna ve Türkçe cehennem Ýbranice Hinnom'dan
alýnmadýr [Matta 5:22,29,30 10:28; 18:9; 23:15,33; Markos 9:43,45,47; Luka 12:5; Yakup 3:6]).
Yahuda'nýn son döneminde Yahudiler, Molek'e tapýnma ayinlerinden gelip Yahve'nin tapýnaðýna
girerlerdi (Hezekiel 23:37-39). Derin bir üzüntü duyan Tanrý (Yeremya 7:9-11; 19:4-13) Yahuda'yý
bu iðrençlikten arýndýrmak için sürgüne göndermeyi uygun gördü (Mezmur 106:35-42).
57:10 yoruldun: Yorgunluk çok çalýþma, hastalýk veya deðiþik nedenlerle ruh, zihin ya da beden
etkinliðini azaltan bir etkendir. Yorgunluk sinirleri, duyarlýlýðý, anlayýþý, azmi aþýndýrýr ve tüketir.
Pavlus erdemli iþlerle uðraþanlarý, Tanrý'ya hizmet etmekten bezmemeleri için yüreklendirdi
(Galatyalýlar 6:9; 2. Selanikliler 3:13). Ne var ki, Yahudalýlar'ýn yorgunluðu övgüye deðer
uðraþlardan kaynaklanmadý. Yorgunluðunu oluþturan etkinlik, ya Tanrý'yý býrakarak yalancý
ilahlara tapýnmalarý ya da Tanrý'ya güvenecekleri yerde tanrýsýz krallara baþvurmalarýydý. Bu
gerçekler bize þunlarý öðretir:
1. Birçoklarý Tanrý'dan sapmak için çok emek ve güç harcamaya razýdýr.
2. Bulmak istediklerini aramaktan yorulsalar bile ürün vermeyecek çabalarýndan vazgeçmezler.
3. Kutsal olmayan durumda direnmeleri Tanrý'dan gelecek aðýr bir sýkýdüzeni gerektirir (Yunus
1:2; 3:4).
4. Tanrý'nýn yargýyý geciktirmesinin O'na dönmeleri için olanak olduðunu anlamazlar (Mezmur
50:21; Luka 6:35c; Romalýlar 2:4). Yargýnýn gecikmesinin, günahlarýný sürdürmeleri için izin
olduðunu düþünürler.
Yorgunluðu oluþturan etkenler:
1. Geçici düþ kýrýklýðý ve yenilgi
«Geçici» denilmektedir, çü n k ü Tanrý Mesih inanlýlarýyla ilgili olgularý yararlý bir biçimde
sonuçlandýracaðýna ve inanlýlarý yetkinliðe kavuþturacaðýna söz verir (Mezmur 57:2; 138:8;
Romalýlar 8:28; 2. Korintliler 13:11; Efesliler 4:13; Koloseliler 1:28; 4:12; 2. Selanikliler 3:3;
2. Timoteos 3:[16-]17; Ýbraniler 13:21; Yakup 1:4; 1. Petrus 5:10).
Bir generalin ilk yenilgisi onun sonraki yengilerini saðlama baðlar. Yeni bir buluþu ortaya
çýkarmaya çalýþan bilgin, ilk baþarýsýzlýðýndan yararlanarak engellerin üstesinden gelmek için
bilgi edinir. Demek ki, yenilgilerden gelen geçici yorgunluklarýn olumlu sonuçlarý vardýr.
Günahýn oluþturduðu yorgunluk böyle deðildir, insaný zarara iter.
2. Kiþinin kendi özyapýsýnýn bilincine varmasý
a. Günahýn kökleri ilkin gizli ve ince bir að gibidir. Yabansý otlarýn kökleri gibi sökülmez ve
yararlý ürünleri boðar.
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b. Günahýn saldýrýlarý çok çeþitlidir (Mezmur 143:3; Süleyman'ýn Meselleri 4:16; Habakkuk
1:13b; 1. Petrus 5:8). Kiþi «nasýl günaha karþý gelinir» diye þaþkýnca sorar (Romalýlar
7:24,25).
c. Günahýn cezasý çok aðýr ve üzücüdür.
3. Ýmansýzlýk
4. Yalnýzlýk (1. Krallar 19:1-4,10,14)
5. Tanrý için yoðun hizmette bulunmak (1. Korintliler 15:58; Galatyalýlar 6:9)
57:11 kimden yýldýn ve korktun: Ýnsan korkusu, kiþiyi Tanrý'yý gücendirmeye dek sürükler (51:7;
Mezmur 118:6; Süleyman'ýn Meselleri 29:25; Vaiz 12:13; Ýbraniler 13:6).
beni anmadýn:, Tanrý'nýn savsaklanýþýnýn nedeniyle duyduðu üzüntü, O’nun sevgisini belirtir.
yalan söylüyorsun: (Mezmur 78:35-37)
uzun vakitten beri susmadým mý: Tanrý aðýr sýkýdüzeni Ýsrail'den uzun süre esirgemiþti
(Romalýlar 2:4,5). Bundan dolayý yüreklilik kazanan Ýsrailliler'de artýk Tanrý korkusu yoktu, ama
onun yerine insanlardan korkuyorlardý.
57:12 senin salahýn: Kutsal Yazý'nýn Süryanice çevrisi, «senin doðruluðun» yerine «benim (Konuþan
Tanrý'dýr) doðruluðum» yazar. Yani Tanrý, doðruluðunu Yahuda'yý yargýlamakla gösterecekti
(46:13; Matta 7:26,27). Türkçe metninde yazýldýðý gibi kalýrsa, «senin doðruluðun» alaycý bir
biçimde -- Senin doðruluðun, ki yoktur! -- gibi anlaþýlabilir (64:6). Bu görüþ sonraki cümleyle
desteklenir: «Ýþlerin ise, sana yaramayacak.» Yahuda'nýn doðruluðu olsaydý iþlerinin bir yararý
olurdu, ama doðru olmadýðý için iþleri bir yarar saðlamýyordu.
iþlerin ise sana yaramayacak: Ýnsan iyi iþlerle Tanrý'yý hoþnut edemez, sonsuz yaþama
ulaþamaz (Efesliler 2:8,9). Hele Ýsrailliler Tanrý'yý deðil, yalancý ilahlarýný hoþnut etmeye çalýþarak
hesaplarýna yalnýzca utanç toplayabilirlerdi (Romalýlar 6:21). Onlarýn iþleri karanlýk iþlerdi.
Karanlýk iþlerin meyveleri ne olabilir ki (Romalýlar 7:5; Efesliler 5:11)? Güzel meyveler ýþýkta
yetiþir.
57:13-19 Bu parçanýn konusu avuntudur (40:1).
57:13 feryat ettiðin zaman ... putlar seni azat etsinler: Ýsrailliler'in yalancý ilahlarla yaptýðý
antlaþmalarýn onlara ne gibi bir yardýmý dokunabilirdi ki (57:8; Hakimler 10:14)?!
ancak Bana sýðýnan: Tanrý'ya sýðýnanlara verilen ödüller þöyle özetlenir:
1. Ülkeyi mülk edinecektir.
Ýsrailliler'den imanlý bir kesim Tanrý'nýn Ýsrail için belirlediði ülkeye sahip olacaktýr (49:9;
Tesniye 4:1; 5:33; Mezmur 69:34,36).
2. Tanrý'nýn kutsal daðýný miras alacaktýr.
Kutsal daðý miras almak, tüm ruhsal ayrýcalýklara sahip olmak anlamýna gelir. Ýsrailliler'in
Tanrý'yla özel bir iliþki içinde bulunduklarý gibi, Mesih inanlýlarýn da ruhsal ayrýcalýklarý vardýr
(11:9; 27:13; 56:7; Mezmur 37:9,11; Matta 5:5; Ýbraniler 12:22). Örneðin:
a. Ruhsal dürüstlükten gelen yürek rahatlýðý
b. Ruhsal erdemlerde kiþisel geliþme
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c. Tanrý'ya baðlý kalmaktan kaynaklanan iç huzur
ç. Tanrý'ya hizmet etmekten -- imanda güçsüzleri güçlendirmekten, üzgünleri
yüreklendirmekten, düþkünleri kaldýrmaktan, sapmýþ kiþileri geri çaðýrmaktan -- doðan
sevinç
d. Cennete gitme güvencesi
3. Tanrý'nýn Kendisine sýðýnanlara hazýrladýðý yoldan bütün tökezler kaldýrýlacaktýr (26:7; 42:10;
49:11; 57:14):
Ýsrail'in Babil'den özgür kýlýnýþý, dünyanýn sonunda yeryüzünün her bir yerinden Ýsrailliler'in
toplanacaklarýna iliþkin bir ilkörnektir (35:8; 40:3,4; 62:10,11). Ýsa Mesih Yahudiler'e «sürçtürüp
düþüren Kaya» oldu (8:14,15; 1. Petrus 2:7,8; 1. Korintliler 1:23). Ne var ki, Ýsrailliler dünyanýn
sonunda O'nda sendelemezler.
4. Tanrý alçakgönüllülerin ruhunu ve ezilmiþlerin yüreðini diriltir (57:15; Mezmur 138:6):
Yahudiler'in gururu ve Tanrý önünde kendilerini doðru saymalarý, Ýsa Mesih'i Kurtarýcý olarak
tanýmalarýna engel oldu. Ama dünyanýn son günlerinde Yahudiler ruhsal açýdan kýrýlacak,
günahtan dönerek Ýsa'yý bekledikleri Mesih olarak tanýyabilecekler (66:2,5,10; Zekarya 12:6,1014).
5. Tanrý alçakgönüllüler ve ezilmiþlerle birliktedir (57:15; Mezmur 113:5,6).
6. Tanrý onlara yol gösterir (57:18).
7. Tanrý onlara saðlýk ve esenlik verir (57:18,19).
57:15 çünkü: Bu parçada konu edilen avuntu, 57:15'teki «çünkü» sözüne dayanýr! Tanrý'nýn sýnýrsýz
gücü ve acýmasý, O'nun eksiksiz bir biçimde avuntu sunmasýný olanaklý kýlar.
yüksek ve yükselmiþ: «Yüksek ve yükselmiþ» sözleri Tanrý'nýn yüceliði, gücü ve görkemini
kapsar (6:1).
ebediyette sakin: Tanrý Sonsuzluk Babasý'dýr (9:6). O'nun üç konutu olduðu söylenir: Cennet
(evrensel huzuru, [Yeremya 23:24]), tapýnak (Çýkýþ 40:34; 2. Tarihler 5:13-14) ve Mesih
inanlýlarýnýn yürekleri (1. Korintliler 3:16:6:19; Efesliler 2:21-22).
ismi Kuddûs: Tanrý, özdeþi Olmayan'dýr, her þeyden ve her kiþiden ayrý Olan'dýr (1:4; 30:11;
40:25; 41:14; 43:3,14; 47:4)
Ben yüksek ve mukaddes yerde otururum: Tanrý «kimsenin yaklaþamayacaðý ýþýkta oturur»
(1. Krallar 8:27; 1. Timoteos 6:16). Ne var ki, seraflarýn ve kerubilerin durmadan sunduklarý
övgülerle yüceltilen Tanrý, insanlar arasýnda konut edinmekten geri durmaz (Mezmur 8:4).
alçakgönüllüler, ezilmiþler: Alçakgönüllülük ve ezilmiþlik, günahlý kiþinin beslediði gurur ve
Tanrý'ya boyun eðmezliðin karþýtýdýr. Tanrý, günah ve deðersizlik bilinciyle bükülmüþ kiþiye acýr
(Mezmur 34:18; 51:17; 138:6; Matta 5:3; 18:4; 1. Petrus 5:5). O, insanlarýn topraktan yaradýlýþýný
hatýrlar (Tekvin 2:7; Mezmur 103:14). Eðer o kiþi
1. Tanrý'nýn sonsuzluktan sonsuzluða dek Var Olan olduðunu bilmese,
2. O'nun krallarýn Kralý, rablerin Rabbi olduðunu kabul etmese,
3. 0'nun adýnýn içerdiði kutsallýðý kavramasa,
4. O'nun onu ne denli çok sevdiðini sezmese bile,
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Tanrý yine de ona acýr. Ne var ki Tanrý, acýmanýn da ötesinde günahýný itiraf eden kiþiyi baðýþlar,
güçlendirir, yüreklendirir (61:1, 65:14; 66:2; Mezmur 147:2,3). Böyle bir kiþiye kayrasýnýn bol bol
döker.
Kiþinin alçakgönüllüðü þöyle saptanýr:
1. Kiþi Ýsa Mesih'i günahtan tek Kurtarýcý olarak kabul etti mi?
2. Ýsa Mesih'in yetkisini her konuda tanýr mý?
«Yap» ve «yapma» buyruklarýný yerine getirir mi? Bir çocuðun ve imanda yeniden
doðmuþlarýn ruhsal eðitimi, belirli ve kolay anlaþýlýr buyruklarý yerine getirmekle baþlar (Efesliler
4:28-29; 1. Selanikliler 5:14-22).
3. Tanrý korkusu, iyilik bilirlik (1. Selanikliler 5:18), günah için tanrýsal üzüntü gibi doðru tutumlarý
var mý? Bunlar yüzeysel mi, yoksa kiþinin içinde kök salmýþ mý?
adamla beraberim:
1. Ýnsansal mantýk, Tanrý'nýn günahlýlardan uzak oturduðuna inandýrýr. O'nun sonsuzlukta
bulunduðuna («ebediyette sakin» olduðuna) kolayca aklý yatar. Kiþinin günah yüzünden Tanrý
önünde suçluluðu, onun Tanrý huzuruna girebilme ümidini söndürür.
2. Tanrý'nýn sevgisi ve acýmasý insansal mantýðý bozar. O, günahlý insanlarýn Kendisiyle birlikte
bulunmalarý için adil bir çözüm saðladý (Ýbraniler 10:19-22).
57:16 ebediyen davacý olmam: (Tekvin 6:3; 8:21; Mezmur 85:4,5; 103:9,10,13,14; 130:3,4; Mika 7:1820)
daima öfkelenmem: (10:25; 12:1; 54:8; 60:10; Mezmur 30:5; Ýbraniler 12:10-13)
yarattýðým canlar: Tanrý yaratýklarýný ölüm ve yargý için yaratmadý, onlarýn yaþamalarýný ister
(Tesniye 30:19; Hezekiel 18:31-32).
önümde bayýlýrdý: Tanrý'nýn amacý Ýsrail'i yýkýma uðratmak deðil, sýkýdüzene sokarak eðitmektir
(Mezmur 78:38,39; Yeremya'nýn Mersiyeleri 3:32,33,36; Mika 7:8,9).
57:17 kötü kazanç: Günahýn özü bencilliktir. Bencillik kiþinin, Tanrý'nýn olaný kendisine ayýrmasý ve
O'ndan esirgemesidir. Kötü kazanç bencilliðin bir sonucudur. Ýsrail'in ruhsal çobanlarý kötü
kazanca düþkün olduktan sonra (56:11) halktan ne beklenirdi (Yeremya 6:13)? Kiþisel kazancý
hedef alanlar yoksullarý soyar, dullarýn hakkýný ezer, evi eve katar, tarlayý tarlaya birleþtirir, rüþvetle
adaleti çarpýtýrdý (1:15-23; 3:5,14,15; 5:8,23; Hezekiel 33:31). Yalancý ilahlara tapýcýlýðýn
oluþturduðu sonuç gibi, kötü kazanç peþinde olmalarý da Ýsrailliler'le Tanrý arasýna ayrýlýk koydu
(2:7; 56:11; 58:3; Mezmur 119:36'ya da bakýn; «yalancý ilahlara tapýnmaya eþit olan açgözlülüðü»!
baðlantýsýný kaçýrmayýn, Koloseliler 3:5).
onu vurdum: Ýnsanlarýn isteyerek Tanrý isteminden sapmalarý, O'nun kutsal öfkesini uyandýrýr
(Levililer 26:23,24; Mezmur 18:25-27). Tanrý yüzünün ýþýðýný günahlýlardan gizler, çünkü kiþinin
O'nun «özlediði kapsamda üzülme[si] günahtan dönme[sini] saðlar. Bu da piþmanlýða
düþürmeyen kurtuluþa yöneltir». Tanrý'nýn uyguladýðý sýkýdüzeni doðru biçimde anlayan ve
yüklenen kiþi, ondan yararlanýr. Ne var ki, onun yalnýz sýkýntýsýndan kurtulmak isteyen kiþiye daha
çok sýkýdüzen gerekir (2. Korintliler 7:8-11).
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Fiil kipi, vurma eyleminin yinelendiðini gösterir. Hizkiya'nýn egemenliðinin baþlangýcýndan
Yahuda'nýn sürgünü bitinceye dek Tanrý Ýsrail'i çok kez sýkýdüzene soktu:
1. Ý.Ö. 722 yýlýnda Asur kralý Sargon'un eliyle
Sargon, tahta çýktýðý yýlda Ýsrail'i sürdürdü.
2. Sanherib'in eliyle (2. Krallar 18:14-16).
3. Aþur-banipal'ýn (Egemenliði Ý.Ö. 668-663) eliyle (2. Tarihler 33:11)
4. Mýsýr kralý Neko'nun eliyle (2. Tarihler 35:20-24)
5. Suriyeliler, Moablýlar ve Ammoniler'in eliyle (2. Krallar 24:1,2)
6. Nebukadnetsar'ýn eliyle (2. Tarihler 36:10-21)
yüzümü örttüm: (8:17; 45:15; 54:7,8)
döneklik edip yüreðinin yolunda yürüdü: Bugünlerde Tanrý'nýn sevgi ve acýma gibi öznitelikleri
vurgulanýr, adalet gibi göze sert görünen nitelikleri önemsenmez. Bu düþünüþ biçimi, gerçeði
yansýtmaz. Tanrý döneklikten dönmeyenleri kendi sapýklýklarýna teslim eder (Mezmur 81:12;
Romalýlar 1:24,26).
57:18 þifa vereceðim: Günah hiçbir zaman bir hastalýk olarak görülmez. Böyle bir görüþ, günahýn
Tanrý'ya karþý iþlenilen aðýr bir suç oluþunu hafifletir. Bu ayette günah için kullanýlan hastalýk ve
günahlýnýn günahtan arýndýrýlmasý için kullanýlan þifa sözcükleri, yalnýzca birer simge olarak
kullanýlmýþtýr (2. Tarihler 7:14; Mezmur 41:4; Yeremya 3:22; 17:14; 33:6; Hoþea 14:4). Tanrý'nýn
günahlýya saðladýðý saðlýk þunlarý içerir:
1. Tanrý'yla barýþý
2. Esenliði
3. Tanrý'ya kiþisel gönül borcunu dile getiren övgüyü
ona yol göstereceðim: (49:10; 58:11; Hezekiel 34:11-16)
57:19 dudaklarýn meyvesi: Tanrý, sevecenlikle yol gösterdiði insanlarýn dudaklarýnda övgü ve þükran
ürününü oluþturur (Hoþea 14:2; Ýbraniler 13:15). Övgülerinin bir konusu esenlikti (Aþaðýdaki
notlara bakýn). Övgünün iki yönü vardýr:
1. Övgü Tanrý'ya sunulur (Mezmur 59:16,17).
2. Ýnsanlara Tanrý'dan övgüyle söz edilir (tanýklýk).
Tanrý'yla esenlik içinde yaþayan kiþi, O'nun niteliklerini insanlar arasýnda bildirir (Mezmur
51:12,13). Günahýndan dönen, günahýn vaat ettiði mutluluðun çok yüzeysel ve kýsa süreli
olduðuna, onun bedensel acý ve ruhsal sýkýntýya neden olduðuna, kötülerin esenlik
bulamadýklarýna tanýklýk eder. Ýnsanlarý günahtan Tanrý'ya dönmeye çaðýrýr.
selamet uzakta olana ve yakýnda olana selamet: Esenlik ... esenlik, eksiksiz esenlik anlamýna
gelir. Yahuda peygamberleri esenlik yokken, esenlik esenlik demeye alýþkýnlardý (Yeremya 6:14;
8:11; Hezekiel 13:10). Ne var ki, Yeþaya'nýn esenlik bildirisi Tanrý'nýn aðzýndan kaynaklandý
(Yuhanna 14:27; 20:21,26).
uzakta ... yakýnda: Hiç kimseye «yabancý» lakabýný takmaya ya da onu en ufak derecede
uzaklaþtýrmaya çalýþýlmayacaktý. Uzaktakiler ve yakýndakiler için iki yorum olanaklýdýr:
1. Hem çeþitli uluslarda daðýtýlmýþ hem de Kenan yöresinde yaþayan Yahudiler (11:11; 43:5,6)
2. Hem Yahudiler hem Yahudi olmayanlar
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Yeni Antlaþma'da bu ayet Ýsa Mesih'e uygulanýr. «Hem ýrakta duran siz uluslara, hem de
yakýnda duran Yahudiler'e Barýþ'ýn Sevinç Getirici Haberi'ni müjdeledi» (Efesliler 2:14-17;
Yuhanna 14:27). Ýsa Mesih, Yahudiler'le Yahudi olmayanlar arasýndaki ayrýmý yok etti.
Ölümünün saðladýðý kayraya göre herkes ayný koþullar altýnda Tanrý'ya yaklaþabilir. Mesih
Kendisine inananlara esenliði, Tanrý'nýn huzuruna çýkabilme hakkýný, kutsallarla birlikte yurttaþ
ve Tanrý'nýn ev halký olabilme ayrýcalýðýný sunar (Efesliler 2:18,19; Yeþaya 26:3).
57:20 kötüler çalkanan deniz gibidirler: Tanrý'nýn kutsal ilkelerini benimsemeyen bir kiþi, öteye beriye
sürüklenir (Efesliler 4:14). Hiçbir zaman esenliðe ulaþamaz, çünkü onun amacý Tanrý'ya boyun
eðmeden mutluluða kavuþmaktýr, böylece de Tanrý'nýn kurduðu düzeni bozmaya çabalar.
Yaþamýnda sakinlik, düzen ve olgunluk olmaz. Kutsal nitelikleri önemsemediði için yaþamý
sonsuz ve kalýcý üründen yoksun olur, er geç çok zarar görür.
rahat duramaz: Her varlýðýn özniteliklerinin oluþu gibi kötülerin de bir belirtisi, rahat duramamaktýr.
Bu aþaðýdaki anlamlara gelebilir:
1. Kendilerini suçlayan vicdanlarýnýn çýðlýklarýndan kaçanlar, sürekli yenilik arar, sýk sýk eðlence
peþinde koþar.
2. Kendilerinin haksýzlýklarýný ortaya vuracak olan kimselerle karþýlaþmamak için yan çizer.
3. Sinirli, kolay gücenen, öfkeli ve kuþkulu olur.
4. Sinirliliklerini gidermek için alkol, sigara ve uyuþturucu maddelere sarýlmaya eðilimli olur.
5. Yaptýklarý kötülük onlarý daha çok ve daha aðýr kötülükleri yapmaya sürükler.
6. Tanrý'yý ve baþkalarýný kiþisel sorunlarý için ve dünyanýn bozukluðu için suçlar.
onun sularý dýþarý çamur ve kir atar: Bu benzetme Eski Antlaþma'da yalnýz bu bölümde ve Yeni
Antlaþma'da yalnýz Yahuda 13'te bulunur. Çamur ve kir, kötülerin düþüncelerini ve iþlerini
simgeler.
Sakin sular duru olur. Su yataklarýndaki çamuru karýþtýrýp kaldýrmaz. Ortaya kir atarak berraklýðýný
bulandýrmaz. Tanrýsal kiþiler bu dünyanýn iðrençliðinden kaçamazlarsa da davranýþlarý öyledir ki,
ne ayaklarý kirlenir ne de kiri çevreye sýçratýrlar. Kötüler tam tersine, hem kendilerini hem de
çevrelerini kirletir.
Allahým diyor: Tanrý'nýn bildirdiði þu ilke vurgulanýr: Kötüler esenliðe kavuþacak yetenekte
deðiller (48:22).
kötülere selamet yoktur: Esenlik Tanrý'nýn, Kendisiyle doðru iliþki içindeki kiþiye armaðan ettiði
iç huzurdur. Kötüler, Tanrý'yla doðru iliþki içinde olmadýklarý için esenlikte bulunamazlar.
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