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Yeþaya, altmýþýncý bölüm

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

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

III. Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35)

IV. Tarihsel parantez: Sanherib'in saldýrýlarý ve Hizkiya'nýn hastalýðý (36-39)

V. Tanrý'nýn yüceliði ve görkemi (40-48)

VI. Rabbin acý çeken Uþaðý (49-57)

VII. Yüreklendirici son sözler ve peygamberlikler (58-66)

A. Uyarý borusu çalýnýr (58)

B. Tanrý, aralarýnda adam olmadýðýný gördü (59).

C. Tanrý'nýn yüceliði Ýsrail üzerine doðdu (60).
1. Kalk aydýnlan (60:1-3).
2. Gözlerini kaldýr da bak (60:4-22).

a. Uluslar kýzlarýný ve oðullarýný Sion'a getirirler (60:4).
b. Uluslar zenginliklerini Sion'a devrederler (60:5-17).
c. Ýsrailliler Kenan diyarýný miras alacaklar (60:15,18-22).

1). Duvarlara Kurtuluþ ve kapýlarýna Övgü denilecektir (60:18).
2). Zorbalýk duyulmayacaktýr (60:18).
3). Güneþ ve ay ýþýðýna gereksinim kalmayacaktýr (60:19-20).
4). Tüm vatandaþlar doðru adamlar olacaklar (60:21).
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Altmýþýncý bölüm beþ kýtalý bir þiirdir.

1. 60:1-4 Sion'un parlaklýðý ve nüfusu

2. 60:5-9 Sion'un zenginliði

3. 60:10-14 Sion'un yeniden kurulmasý

4. 60:15-18 Sion'un rahatý

5. 60:19-22 Sion'un görkemi

Bu þiir, Ýsrail'in altýn çaðýnýn ayýrt edici niteliklerini anlatýr:

1. Tanrý'nýn görkemi Ýsrail'in ýþýðýdýr (60:1,2,20).

2. Uluslar kutsal ölçütlere uymalýlar (60:12).

3. Sion'un kapýlarý hiç kapanmaz (60:11).

4. En uzaktakiler -- hem Ýsrail'den en uzakta bulunanlar hem de Tanrý'ya düþmanca bir biçimde

yaþayanlar -- Sion'da toplaþýrlar (60:6,8,9).

5. Tanrý Ýsrail'in en çetin düþmanlarýný yatýþtýrýr (60:10,14,15).

6. Hem doðanýn güzelliði hem de ademoðlunun serveti Sion'un yararýna ayrýlýr (60:7,13,16).

7. Barýþ egemenlik sürer (60:17,18).

8. Adalet ve doðruluk egemenlik sürer (60:17,21).

9. Sion'un rahatý gitgide artar (60:17,21).

Mesih inanlýlarý topluluðu, Ýsrail'in altýn çaðýndan þu ilkeleri öðrenebilir:

1. Mesih inanlýlarý topluluðu, savsaklamadan tüm eylemlerini Tanrý'nýn yüceliði için yapmalýdýr.

2. Dünyaya egemen olan kötülük ortamýnda Mesih inanlýlarý, baþkalarýnýn ilgisini uyandýran,

kutsallýðý çekici kýlan bir yaþamýn örneðini sunmalýlar (Titus 2:10).

3. Ýnanlýlar topluluðu, Mesih için kazanýlmasý en ümitsiz görünen kiþilere Müjde'yi bildirmeye

önem vermelidir.

4. Her yerel topluluk, Tanrý egemenliðini iletmek için kendisine düþen olanaklarý ve sorumluluklarý

yoklamalýdýr.

5. Ýnanlýlar, durmadan dünyaya Müjde'yi bildirerek kutsal görevlerini yerine getirmelidir.

6. Mesih inanlýlarý, imana sarýlanlarýn sayýsýnýn artmasý için gerektiði gibi çaba göstermekle

birlikte, kendi özyapýlarýnýn ruhsal ve ahlaksal açýdan geliþmesine de öncelik tanýmalýdýr.

7. Ýnanlýlar topluluðu gücünün, sevincinin ve ümidinin Tanrý'yla sonsuz iliþkisinden

kaynaklandýðýný anýmsayarak gönül borcunu unutmamalýdýr.  Tanrý'nýn istemini yerine

getirmekle uðraþmalý ve ayný zamanda O'nun çalýþmasýný ümitle beklemelidir.

Birinci kýta: Sion'un parlaklýðý ve nüfusu

60:1 kalk: Bu þiirin kime yönelik olduðu ilk olarak 60:14'te belli olur.  Sion'a seslenir.  Yeþaya, Sion'un

yýllardýr tozda yuvarlandýðýný, koyu karanlýkla kaplandýðýný (59:9,10; Süleyman'ýn Meselleri 4:19)

görüyordu.  Ýsrailliler artýk tozdan kalkmalýydý (3:26; 52:2).

aydýnlan:  Sion kendi ýþýðýyla aydýnlanamazdý, çünkü kendi ýþýðý yoktu, karanlýkta yürümeyi

yeðlemiþti (59:9).  Tanrý'nýn ýþýðý onun üzerine doðmasaydý, diðer uluslar gibi karanlýkta kalacaktý.

Ama Tanrý, aydýnlýk oluþturan gerçeði Ýsrailliler'e saçacaktý (9:2).  Ýsrailliler, bu gerçek kendilerine

bildirildiði için Tanrý'ya olan gönül borçlarýný kabul etmeye çaðrýlýrlar.  Yaþamlarýnda oluþturduðu
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kutsal nitelikleri çevrelerine yansýtarak (58:8,10; Efesliler 5:8-15), O'nun erdemli iþlerini duyurarak

(1. Petrus 2:9) Tanrý'nýn onlara saðladýðý ýþýðý yansýtabilirler.

Iþýðýn üzerine parladýðý herkes aydýnlanmaz.  Iþýðý görme olanaðý yetmez.  Kiþi bu olanaktan

yararlanmalýdýr.  Kiþide ýþýðý kabul eden ve yansýtan alýcý olmalýdýr.  O, ýþýðý karanlýkla

söndürmemeli, içine kabul ederek aydýnlanmalý, sonra da çevresini aydýnlatmalýdýr.  Þakacý bir

bayan ev iþleriyle ilgili yazdýðý kitapta ev hanýmlarýna þöyle bir öðüt verd i :  Temizlik yapmaya

zamanýnýz yoksa, konuklarýnýz karanlýk bastýktan sonra gelsin.  Iþýklarý çok azalt, mum ýþýðýyla

romantik bir ortam yarat.  Böylece hiç kimse evin kirli olduðunun ayrýmýna varmaz.  Tanrý'nýn ýþýðý,

insanlarýn ilgisini kirden uzaklaþtýrmak için deðil, kiþisel yaþamýn her köþesini aydýnlatmak içindir.

Iþýða çýkan iðrençlik atýlmalý, her þey dezenfekte edilmeli, her þey Tanrý'nýn ýþýðýný en etkili biçimde

yansýtmak için parlatýlmalýdýr.

Rabbin izzeti: Tanrý'nýn yüceliði, bu kez çölde Ýsrailliler'e yol gösteren ya da tapýnaðý dolduran

bulut biçiminde görünmeyecekti (Çýkýþ 16:10; 24:16; 29:43; 40:34,35).  O'nun yüceliði Mesih

Ýsa'nýn kiþiliðinde cisimleþecekti (Yeremya 3:16,17).  Ýsa Mesih, ilk geliþinde Tanrý'nýn yüceliðini

dünyaya gösteriyordu (Yuhanna 1:14).  Gören ve anlayanlar olduðu gibi, görmezlikten gelenler

de vardý.  Ne var ki, ikinci geliþinde kimse O'nu görmezlikten gelemez (Matta 24:27,30; Luka

17:24; Filipililer 2:11).

60:2 dünyayý karanlýk ... örtecek: Dünya halklarýnda egemenlik sürdüðü için karanlýk günahýn

simgesidir.  Kutsal Söz'ün kabul edildiði yer aydýnlýk olur.  Geri çevrildiðinde dünya karanlýk iþlere

batar.  Kutsal Yazý'da bunun bir örneði þudur: Musa zamanýnda Mýsýr kralý Firavun, Tanrý Sözü'nü

sürekli geri çeviriyordu.  Onu Tanrý'ya boyun eðmeye zorlamak için, ülkesine þu ceza verildi: Tüm

Mýsýr'ý býçakla kesilebilecek kadar koyu bir karanlýk kapladý, ama Tanrý Sözü'ne ümit baðlayanlarýn

oturduklarý bölge, Goþen, apaydýnlýktý (Çýkýþ 10:21-23).

ümmetleri koyu karanlýk örtecek: «Kutsal Söz'ün açýlýþý nurlandýrýr ve bön adamlara akýl verir»

(Mezmur 119:130).  Kutsal ilkelerin ýþýðýný geri çeviren doðal olarak karanlýkta kalýr.  Çoðu ülkeler

Tanrý'nýn kutsal Yasasý'ndan habersizdir.  Bu nedenle, kanunlarý bu temele dayanmaz.  Yalnýz

birkaç ülke, yasalarýný bilinçli olarak tanrýsal ilkeler üzerine kurdular.  Ne var ki, þimdiki halklar

çoðunlukla  tanrýsýzlýktan hoþnutturlar.  Yargýçlar, halkýn isteðine uyarak yasalarýn asýl anlamýný

saptýra saptýra ülkelerinin dayandýðý temelleri yok etmekte, toplumu koyu bir karanlýða

batýrmaktalar.  Birkaç yýl öncesine dek ahlaksýzlýk olarak geçen sapýklýk, bugün neymiþ?  Alternatif

yaþam düzeniymiþ!  Eski günlerde kendilerini koruyamayan kiþilerin haklarý korunduysa da, bugün

bir batý ülkesinde yýlda kendi haklarýný koruyamayan 1.500.000 saðlýklý bebek aldýrýlmaktadýr.

Katillik artýk yasalaþtý!

Iþýk karanlýk bir bodruma ya da bir maðaraya indirilirse, sayýsýz iðrenç varlýk aydýnlýktan kaçýþýr.

Tanrý'nýn tekbiçimini anlayan Mesih inanlýlarý bu ýþýðý, kutsal ilkelerle yürümeyenlere, ýþýktan

kaçýþanlara tutmalýdýr.  Yasalarý yapan milletvekillerini iyilik yolunda etkilemeliler.  Mektupla,

telefonla, seçimlerde seslerini duyurmalý, Tanrý'nýn ilkelerini temsil etmeliler.  Toplumu çürümekten

koruyan tuz, karanlýða sürçmekten kurtaran ýþýk olmalýlar (Matta 5:16; Filipililer 2:15).

[Rabbin] izzeti senin üzerinde görünecek: Sözü edilen ýþýldama, ahlaksal ve ruhsal

erdemliliktir.  Gelecek çaðda Ýsrail, karanlýk iþlerinden arýndýrýlýnca Yahve'nin yüceliðini

yansýtabilecektir.  Þimdiki dönemde Mesih inanlýlarý, Ýnsanoðlu'nun günahsýzlýðýna kavuþamasalar

da, O'nun doðruluðuyla donatýldýklarý için (Romalýlar 3:21; 4:5,22; 2. Korintliler 5:21; Filipililer 3:9)

O'nun niteliklerini yansýtabilir ve yansýtmalýlar (2. Korintliler 3:18; 1. Petrus 2:21).  Alýnan ýþýðý
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yansýtmak, bir seçenek deðildir («aydýnlan»la ilgili nota bakýn [60:1]; Matta 7:24; 12:50; Luka

11:28).  Soru þudur: Bu dönemde Tanrý'nýn yüceliði Mesih inanlýlarýnýn yaþamlarýnda ne ölçüde

görünür?

1. Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn maddesel dünyasýný aydýnlatmasýna izin vermelidir.

a. Yaratýlan her þey Tanrý'nýn yüceliði için yaratýldý ve o amaç için kullanýlmalýdýr.

b. Mesih inanlýlarý maddesel þeyler elde etmeyi, onlarý temizlemeyi, parlatmayý, onarmayý ve

onlardan kazanç görmeyi yaþamlarýnýn amacý olarak görmemeliler (Filipililer 4:11b-13).

Yaþam koþullarý bu eylemleri bir ölçüde gerektirirse de, harcanan emek ve zaman dengeli

olmalýdýr.  Maddesel þeyler, hiçbir zaman kiþinin ruhsal yaþamýnýn geliþmesini

engellememelidir (Markos 8:36).

2. Mesih inanlýsý Tanrý'nýn zihnini aydýnlatmasýna izin vermelidir.

Kimileri kendilerini bilge sayarak sisli bir ortam yaratýr.  Hiç kimse, edindiði her bilgiyi Tanrý

açýsýndan yorumlamayý öðrenene dek, zihinsel hazineleri doðru bir biçimde kavrayamaz.

3. Mesih inanlýsý Tanrý'nýn ruhsal dünyasýný aydýnlatmasýna izin vermelidir.

Tanrýsýz ruhsal dünya karanlýktýr, en ufak ýþýktan yoksundur.  Mesih inanlýsý, ruhsal etkenleri

anlamak için yalnýz Tanrý Sözü'ne uyan bilgiyi kabul edebilir.  O'nun Sözü'ne uymayan

felsefeler, psikoloji ya da falcýlýk, büyücülük gibi kaynaklara baþvurmamalýdýr.

60:3 senin ýþýðýna milletler ... gelecekler: Tarih boyunca uluslardan birkaç kiþi Ýsrail'in ýþýðýna sýðýndý.

Örneðin,

1. Rahab (Yeþu 2:1-21; 6:22-23)

2. Gibeon adamlarý (Yeþu 9:3-21)

3. Þeba kraliçesi (2. Tarihler 9:1-8)

4. Suriyeli ordu baþbuðu Naaman (2. Krallar 5:1-14)

Mesih «Gözlerinizi kaldýrýn da ürünü biçilmeye hazýr, aðarmýþ tarlalara bakýn» dedi (Yuhanna

4:35). Tarlalar aðarmýþ olmasýna karþýn, çoðu kiþi gerçek imana saðlam bir ilgi göstermez.  Ne

var ki, dünyanýn sonunda uluslar, Ýsrail'in Iþýðý'na akýn akýn gelecektir (2:3; 11:10; 55:5; Vahiy

21:24).

krallar: (49:7,23; 52:15)

60:4 gözlerini kaldýr da bak: (49:18)

oðullarýn uzaktan gelecek: Ýsrail'in oðullarýyla kýzlarý, hem Yahudiler hem de uluslardan

Yahve'ye inananlar olabilir (43:6; 49:22).

Ýkinci kýta: Sion'un zenginliði

60:5 deniz: Deniz, Yahudi olmayan uluslar anlamýna gelir (48:18).

çarpacak: Sion'un yüreði heyecanla çarpacaktýr.

yüreðin ... geniþleyecek: Ýnsanýn yüreði geniþ ise tasalanmaz.  Ýsrail, kýzlarýnýn ve oðullarýnýn

kendine döndüðünü ve krallarýn bile ona geldiðini görünce çok sevinecektir.  Tanrý'nýn yüceliði ona

parladýðý için kaygý çekecek bir nedeni kalmayacaktýr.  Tanrý her þeyi kutsal düzene baðlý

kýlacaktýr.
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denizin bolluðu ... milletlerin zenginliði: Uluslarýn zenginliðinin ayrýntýlarý sonraki ayetlerde

anlatýlýr (60:6,9,11; Vahiy 21:24).

60:6 hecin develeri: Hecin hýzlý yürüyüþü ile tanýnmýþtý (Yeremya 2:23).

1Midyan: Kýzýl Deniz'in doðusuna düþen, Seir Daðý'nýn yanýndan kuzeye doðru uzanan ülkeydi.

Midyanlýlar'ýn Ýsmailliler'le ticari iliþkileri vardý (Tekvin 37:25,28).  Hakimler döneminde Ýsrailliler'in

tarlalarýný sýk sýk soyarlardý (Hakimler 6:1-6).

Eyfa: Eyfa Midyan'ýn oðluydu (Tekvin 25:4), kendisinden türeyenler Midyan'ýn ikincil bir

kabilesiydi.  Midyan'da Ölü Deniz'in doðusuna düþen bir bölgeye yerleþmiþ bulunurlardý.

Þeba: 1Þeba altýn ve günnük ticareti ile tanýnmýþtý (45:14; Mezmur 72:15; Yeremya 6:20; Hezekiel

27:22).  Midyan'la Eyfa'nýn tüccarlarý Þeba'dan günnükle altýn alýr, Ýsrail'e getirirdi.  Mýsýrlýlar'ýn

Þeba'yý Punt diye adlandýrdýklarý, çok erken bir tarihten baþlayarak onunla alýþveriþ yaptýðý

kaydedilir (Records of the Past, 10. cilt, sayfa 14-19'dan ve Rawlison, History of Ancient Egypt, 2. cilt,

sayfa 132-134, 221-224'ten alýnan The Pulpit Commentary, 2. cilt, sayfa 401'e aktarma).

altýn ve günnük: (60:5,9,11)

Rabbin hamtlerini ilan edecekler: (Vahiy 5:9,10,13)

60:7 Kedar:  Kedar, Ýsmail'in oðullarýndan biriydi (Tekvin 25:13).  Adýný taþýyan halk, koyun ve erkeç

ticareti yapýyordu (21:16-17'deki notu inceleyin; Hezekiel 27:21).

Nebayot: Nebayot, Kedar gibi Ýsmail'in oðullarýndan biriydi (Tekvin 25:13).  Bu güçlü kavim

Arabistan'ýn kuzey bölgesine yerleþmiþ bulunuyordu.  Ý.Ö. 645 yýlýnda krallarý Natan, Asur-

banipal'la savaþtý (Smith, History of Asshurbanipal, sayfa 256-298'den alýnan The Pulpit Commentary,

2. cilt, sayfa 401'e aktarma).   Koçlarý ile tanýnmýþtý.

Kedar'ýn bütün sürüleri ... Nebayot'un koçlarý ... makbul: Ýbrahim «Keþke Ýsmail senin önünde

yaþayabilse» diyerek (Tekvin 17:18) oðlu için yalvardý.  «Kedar'ýn bütün sürüleri ... Nebayot'un

koçlarý ... kabul olunmasý», Ýbrahim'in duasýna bir yanýttýr.  Ýsrail'in Iþýðýna boyun eðip tapýnan

Ýsmailoðullarý geri çevrilmedi.  Ýsa Mesih'in dediði gibi «Bana geleni hiçbir zaman geri çevirmem»

(Yuhanna 6:37).

makbul olarak mezbahýma çýkacaklar:  Sanki sürüler kendi kendilerini sunakta sunuyorlar.  Bu,

Mesih inanlýlarýnýn kendilerini diri kurbanlar olarak sunmalarýný anýmsatýr (Romalýlar 12:1; 1. Petrus

2:5).

güzelliðimin evini süsleyeceðim:  Tanrý'nýn güzelliðinin evi, O'nun tapýnaðýdýr.  Kutsal huzuru

evini süsler (Hezekiel 41; Haggay 2:7,9; Malaki 3:1).  Bu gelecekte gerçekleþecek durumu

önceden anýþtýran olaylar þunlardýr:

1. Tanrý'nýn huzuru, Eden Bahçesi'ni esenlikle sardý (Tekvin 3:8).

2. Tanrý'nýn huzuru, tapýnaktaki en kutsal yerde bulunan antlaþma sandýðýnýn üzerindeki kerubiler

arasýnda sürekli bulunuyordu (Sayýlar 7:89).



˜˜˜ 560 ̃ ˜˜

Yeþaya, 60. Bölüm, sayfa 6

3. Tanrý'nýn huzuru, bulut biçiminde Süleyman'ýn yaptýðý tapýnaðý doldurdu (1. Krallar 8:10).

4. Tanrý-Adam, Hirodes'in yeniden yaptýrttýðý (Ý.Ö.20-Ý.S.64) sunakta yürüyor ve öðretiyordu

(Markos 11:11,15-17,27).

5. Kutsal Ruh, Mesih inanlýlarýnda yaþar (Romalýlar 8: 9; 2. Korintliler 1:21,22; 5:5; Efesliler

1:13,14).

Mesih inanlýlarýnýn toplantýlarý Tanrý'nýn huzuruyla ayýrt edilmelidir.  O inanlýlarýn tapýnýþýný

yönelendirmeli, kabul etmeli, kutsal amaçlarýný oluþturmak için kullanmalýdýr.  Böyle deðilse,

Ýkabod damgasý vurulmalýdýr (1. Samuel 4:21).  Aralarýnda bulunan Tanrý'yý yüceltmek için,

toplantýnýn düzenine, toplantý yerine ve her þeyden önce her bir inanlýnýn ruhsal yaþamýna büyük

özen gösterilmelidir (58:13'le ilgili nota da bakýn).

60:9 adalar:  (41:1; 42:4; 51:5)

Tarþiþ gemiler: 1Tarþiþ gemileri

1. Ya Ýspanya'daki Tartessus'a giden gemilerdir.  Bu kentin eskiden çok geniþ bir ticaret alaný

vardý (1. Krallar 10:22; Hezekiel 27:12; Yunus 1:3).

2. Ya da uzun ve tehlikeli yolculuk için yapýlmýþ özel bir gemi sýnýfýný anlatýr (2:16 ve 23:1'le ilgili

nota bakýn).

uzaktan senin oðullarýn: (60:4'le ilgili nota bakýn).

gümüþleri ve altýnlarý ile beraber ... getirsinler:  Rabbin kýzlarý ve oðullarý, Ýsrail'e dönerken

servetlerini O'na sunmak için yanlarýna getirirler.  Eðer kiþi Tanrý'ya ait ise, cüzdaný da O'nun

olmalýdýr.

Koreþ ve Artahþaþta, Ýsrailliler'i Babil'den boþ elle göndermediler (Ezra 1:4; Nehemya 2:8).  Ayný

biçimde Yahudiler ileride Ýsrail'e döndükleri zaman, ayrýlacaklarý ülkeler onlara armaðan

verecekler (60:5,6,11; Mezmur 68:29-31).  Bugün Ýsrail'in Orta Doðu'da kendi topraðýna sahip

olduðuna kaç ülke sevinip ona armaðan gönderir?   Tam tersine, birçok ulus onu yeryüzünden

silmeyi yeðlerdi.  Ýsa Mesih dünyaya dönünce Ýsrail, artýk Tanrý'nýn baþlangýçtan tasarladýðý gibi

kutsal ilkelere sarýlacaktýr.  Ancak böylelikle dünyanýn uluslarý, kendilerine ruhsal ýþýk tutan Ýsrail'e

gereken saygý gösterecekler.

Üçüncü kýta: Sion'un yeniden kuruluþu

60:10 ecnebiler senin duvarlarýný yapacaklar:  Koreþ ikinci sunaðýn bina edilmesi için erz aðaçlarý

saðladý (Ezra 3:7). Artahþaþta Yerusalem surlarýnýn yeniden kurulmasýný onayladý; o da aðaç

saðladý (Nehemya 1:3; 2:5-8).

krallarý sana hizmet edecekler:  Ýsrail'e hizmet eden krallar arasýnda Koreþ, Daryuþ ve

Artahþaþta bulunur (49:23; 60:7-9; 61:5).

seni öfkemde vurdum: (54:7,8; 57:17)
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fakat lütfumla sana merhamet ettim:  Tanrý insanlara acýr.  Ne yazýk ki, onlarýn günahlarý,

1. Tanrý'nýn acýmasýný engeller.

2. Acýmasýný göstermeden önce, adaletinin yerine gelmesi gerekir.

Ama adaletinin koþullarý saðlanýnca Tanrý acýmakta özgürdür.  Anne babalar çocuklarýna sevgi

göstermek, onunla tatlý tatlý sohbet etmek istemezler mi?  Ama bir çocuk aksi olur, söz

dinlemezse, çocuðun öncelikle terbiyeye gereksinimi vardýr.  O anda anne babasý sevgilerini

disiplin yoluyla göstermelidir.  Daha sonra her zaman istenen, tatlý bir ailesel ortam egemenlik

sürer.  Tanrý da sevdiði her çocuðu sýkýdüzene sokar (Ýbraniler 12:5-13).

merhamet ettim: Geçmiþ zaman kipi, gelecek için verilen vaadin güvenilirliðini vurgular (59:18'le

ilgili notu inceleyin).

60:11 kapýlarýn daima açýk duracak: Açýk kapýlar, Müjde'nin sýnýrsýzlýðýný, tüm uluslara sunulduðunu

gösterir.  Yüce Tanrý'yla sonsuz bir iliþki içinde olmak isteyenler için kapýlar sürekli açýk býrakýlýr.

Kapýlarýn açýk býrakýlabilmesini olanaklý kýlan, kentin içinde ve dýþýndaki etkenler þunlardýr:

1. Gelenleri hoþ karþýlamak ve gereksinimlerini saðlamak için yapýlan hazýrlýk

Her kentte uzmanlar su, yemek, kanalizasyon, trafik, sosyal etkenlikler gibi sorunlarý düzene

sokmak için sürekli planlar yaparlar.  Hele olimpiyat gibi olaylarda kente birçok insanýn

geleceði düþünülürse, hazýrlýklarda olaðanüstü bir çaba gösterilmelidir.  Öyle olmazsa, yaþam

için gerekli koþullarý saðlayan kentsel altyapý yýkýlýr.  Sion'un gelecek çaðda bu denli çok insaný

aðýrlayabilmesi için kimbilir Tanrý neler neler tasarlamýþtýr!  Kuþkusuz hiçbir ayrýntý O'nun

gözünden kaçmaz.  Acaba yalnýz Tanrý mý hazýrlýk yapacak?  Kentlilerin hiç payý olmayacak

mý?  Yahudiler kentlerine gelen ve diðer uluslardan olanlara kendi evlerini açar, bir zamanlar

uzak -- üstelik düþmanlarý -- olanlarý konuklarým diyerek candan aðýrlarlar mý?

2. Barýþ

Barýþ günlerinde surlarýn kapýlarý açýk kalýr.  O gün «Barýþ Bakaný» (9:6) egemen olunca, ardý

kesilmeyen bir barýþ egemenlik sürecektir (11:9; 33:21; Vahiy 21:25).  Saldýrganlara karþý

kapýlarýn demirle saðlamlaþtýrýlmasý gerekmeyecektir.  Kuzuyu arslanýn yanýna Yatýrabilen

(11:6; 65:25), insanlarý birbirleriyle esenlik içinde geçindirebilecektir (2:4).

milletlerin servetini ... sana getirsinler:  (60:5,6,9)

60:12 sana kulluk etmeyen millet ve ülke yok olacak ... tamamen harap olacak: Tanrý'nýn kayrasý

Ýsrail'in yararý için çalýþmayan uluslardan esirgenir.  Böylece o ülkeler yýkýma uðrarlar (2:12;

Zekarya 14:17-19; Luka 19:27; 2. Selanikliler 1:8-9).  Ulusal rahatýn koþullarý þunlardýr

(Süleyman'ýn Meselleri 14:34):

1. Tanrý'ya inanmak

Tanrýsýzlýk yapýcý deðil, yýkýcýdýr.  Saðlam bir ulusu oluþturmaz.  Tanrýtanýmazlýk, gevþek taþ

duvar gibidir; öðeleri birbirlerine baðlayan ve güçlü birlik oluþturan hiçbir þey yoktur.

2. Tanrý'nýn yetkisini boyun eðerek tanýmak

3. Tanrý'nýn bildirdiði ilkelere uymak

4. Tanrý'nýn istemini saptamaya ve tamamlamaya kesin kararlý olmak

60:13 Libnan'ýn izzeti: Yerusalem'i çevreleyen çýplak tepeler, gelecekte Libnan'dan gelen ulu aðaçlarla

kaplanacaktýr (35:2; 41:18-20).  Ýsrail Kutsalý'nýn kenti, Eden bahçesini andýran güzellikle

süslenecek.  Kayranýn çeþitli yönleri kutsal kentte ve tüm çevresinde bollukla saðlanacak, tüm
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yöreyi görkemli kýlacaktýr.  En önemlisi de Tanrý'nýn kayrasý, insanlarýn özyapýlarýnda etkin

olacaktýr.

servi, çýnar, þimþir:  (41:19)

ayaklarýmýn yerini izzetli kýlacaðým: Tanrý huzurunun dünyada bulunduðu yer, özellikle sunaktý.

Sunak da sýk sýk O'nun ayaklarýnýn basamaðý olarak tanýtýlýr (1. Tarihler 28:2; Mezmur 99:5; 132:7;

Yeremya 3:16,17; Yeremya'nýn Mersiyesi 2:1; Hezekiel 43:7).  Gelecek çaðda Tanrý'yla antlaþma

sandýðýnda görüþülmeyecektir.  Rab Tanrý Yerusalem'de tahtýný kuracak, insanlar arasýnda

oturacaktýr.  Ya Rab, o günü ah çekerek bekliyoruz!

60:14 seni sýkýþtýranlarýn oðullarý sana eðilerek gelecekler:  Ýsrail'i ezmiþ olan uluslar arasýnda

Mýsýrlýlar, Kenanlýlar, Filistinler, Asurlular, Babilliler Edomlular, Moablýlar ve Ammoniler vardýr.

Tanrý'nýn esenlik yollarýnda yürümek isteyen herkesin, babalarýnýn ve atalarýnýn hatalarýný

anladýðýnda baðýþlanma dilemesi, kopuk iliþkileri onarmaya çaba göstermesi istenilir.

seni hor görenlerin hepsi: (45:14; 49:23)

ayaklarýnýn tabaný: (49:23'ü karþýlaþtýrýn).

Rabbin þehri, Ýsrail Kuddûsu'nun Sionu, diyecekler:  Ýsrail'in düþmanlarý Yerusalem'e

«Býrakýlmýþ kadýn» ya da «Virane» gibi lâkaplar takmýþlardý (62:4).  Yeni dönemde ona «Rabbin

kenti» ve «Ýsrail Kutsalý'nýn Sionu» demeleri, hem Yerusalem'deki olumlu deðiþikliði hem de

düþmanlarýnýn ona karþý duyduklarý saygýyý dile getirir.

Dördüncü kýta: Sion'un rahatý

60:15 býrakýlmýþ: Yahudalýlar, «þaþýlacak ve ýslýk çalýnacak» duruma düþtüler, çünkü Tanrý'nýn onlara

gönderdiði peygamberlerin bildirilerini geri çevirdiler (60:10; Yeremya 25:9,15-18; 29:18-19).

içinden kimse geçmediði: (5:8-9,17; 50:2; sonra, 44:26 ve 54:3,11'le ilgili notlara bakýn;

Yeremya'nýn Mersiyeleri 1:4)

60:16 milletlerin sütünü emeceksiniz: (49:23; 61:6; 66:11,12)

bileceksin ki seni kurtaran ... Rab Ben'im:  Bu cümle 49:26'da da geçer.  Ýsrail'i ýssýzlýktan

Kurtaran, görkemle onu eski yerine Oturtan, onu günahlarýndan Kurtaran'dýr.  «Tanrýsý Rab olan

kavime ne mutlu!» (Mezmur 144:15).  Çarmýh bu denli yakýnken kiþi, günahlarýnýn yükünü neden

taþýsýn?  Yardýmýna koþan, onu sonsuz sevgiyle seven Tanrý varken, neden üzüntülerine kapýlsýn?

Eðer Tanrý kiþiyi maddesel açýdan kutsarsa amacý þudur: Kendini günahtan nefret eden Tanrý

olarak belirtmek için kutsar.  O, yalnýzca kiþinin gündelik sýkýntýlarýna çözüm bulmakla yetinmez.

Kiþinin, sonsuz yaþama sahip olmadan, dünyada geçireceði günleri bolluk içinde yaþamasýný

amaçlamaz.  Tanrý, Kendisine karþý iþlenen günah borcunu ödediði için kiþinin Mesih'in aracýlýðýyla

sonsuz kurtuluþu kabul etmesini ister.

fidye ile Kurtarýcýn olan: (48:17,20; 50:2; 54:8; 59:20; 62:12, v.s.)
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Yakup'un Kadiri: Tanrý genellikle Ýbrahim, Ýshak ve Yakup'un Tanrýsý olarak Kendisini tanýtýr.

Burada yalnýz Yakup'un adýnýn geçmesi ilginçtir.  Tanrý'nýn Yakup'la iliþkisi nasýldý?  Yakup için ne

yaptý?  Bunu yanýtlarken Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn onun için de ne yapmak istediðini anlar.

Yakup'un yaþam düzenini en çok bozan kendisiydi.  Günahlý benliðinin üstesinden gelmekte

baþarý göstermedi.  Yakup «ayaðýný kaydýrýp yerine geçen» demektir.  Bir çorba karþýlýðýnda

aðabeyinin ilkoðulluk hakkýný aldý (Tekvin 25:27-34).  Aðabeyinin «kýlýðýna» girip babasýný aldattý

(Tekvin 27).  Dolandýrýcýlýkta baþarýlýydý denilebilir.  Ne var ki, yaþamýnýn sonunda Yakup «beni her

kötülükten kurtaran melek»ten söz etti (Tekvin 48:16).  Yakup bu Melek'in torunlarýný kutsamasýný

dilediðine göre Melek, Rabbin Meleði, geceleyin kendisiyle güreþtiði Tanrý'nýn Kendisidir (Tekvin

32:24-30).  Tanrý Yakup'u her kötülükten kurtardýðý gibi, insanlarý günahlý benlikten özgür kýlmak

ister.

1. Günahlý benliðe karþý mücadele etmek gizli, kiþisel bir çabadýr.  Hiç kimse baþkasýnýn daha

önceki yaþayýþýna özgü eski insaný kesip atmak için ne denli çaba harcadýðýný bilmez (Efesliler

4:22; Koloseliler 3:9).  «Ne düþkün bir insaným ben!  Ölüme götüren bu bedenden beni kim

kurtaracak?» diyerek baðýrýþýný duymaz (Romalýlar 7:24).

2. Ýnsansal güçle günahlý benliðe karþý mücadele edilirse, onu yenmek için aslýnda hiçbir ümit

yoktur.

«Kim diyebilir: Yüreðimi temizledim, günahýmdan arýndým?» (Süleyman'ýn Meselleri 20:9).

3. Bu çabanýn tümünde Mesih inanlýnýn yardýmcýsý Tanrý olmalýdýr.

Mesih inanlýsý günaha karþý çabasýna uygun ölçüde kayrayý sevecen Tanrý'nýn saðlayacaðýndan

emin olabilir (Romalýlar 5:20-21; 7:24-25).

Ben'im: (42:8; 43:11,12; 45:5,18; 52:6, v.s.)

60:17 tunç yerine altýn ...: Bu ayetteki açýklama Süleyman'ýn yaþadýðý görkemli dönemi anýmsatýr.  Ne

var ki, gerçek ve sonsuz Kral'ýn egemenliðindeki düzen, zenginlik ve güzellik akla ermez.  Bu

maddesel bolluk, özellikle sözü edilen dönemdeki kutsal düzenin üstün aþamasýný simgeler.

Ýncil'in yüceliði, Musa'nýn çaðýnda buyrulan Yasa'nýn yüceliðinden kat kat üstündür (2. Korintliler

3:7-10).  Yasa geçiciydi, Ýncil kalýcýdýr.  Sünnetin yerine vaftiz, Passah yerine Rabbin sofrasý,

Levililer'in her gün sunduklarý kurbanlar yerine Mesih'in tek bir kez günahlýlar için kurtulmalýk

olarak Kendini sunarak ölmesi ile tunç altýna dönüþtü denebilir.  Ne var ki, gelecek dönemde

doðruluðun egemenlik sürmesi, Eden Bahçesi'nden bu yana dünyada görülmeyen kutsallýða

uyum saðlar.

memurlarýný selamet edeceðim, angaryacýlarýný adalet: Esenlik ve adalet burada kiþileþtirilir

(32:16,17).  Daha önceki bölümlerde memurlar, halkla birlikte adaletsizliði yürütüyordu (58:1-7;

59:3-16).  Tanrý adaletli bir adam bulamayýþýna þaþtý (59:16).  Bozulmuþ ortamý düzeltmek için

gereken istek, bilgelik ve gücü ancak Kendisinde bulabildi (59:17-20).  Ýsa Mesih'in egemenliðinde

devlet görevlileri, esenliði ve adaleti güvenilir bir biçimde temsil ederler.

60:18 zorbalýk ... soygun ve kýrgýn iþitilmeyecek: (2:4; 11:6-9; 35:9; 60:11'de «Barýþ Baþkaný»yla ilgili

nota bakýn).

duvarlarýna Kurtuluþ: Surlar, kenti düþmanýn saldýrýlarýndan korumak için saðlam yapýlýrdý.

Ruhsal alanda inananlarý güvenlik içinde tek koruyabilen «duvar», Ýsa Mesih'in saðlama baðladýðý

sonsuz kurtuluþtur (26:1).
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kapýlarýna Hamt: Eski Antlaþma döneminde Tanrý, kentin kapýlarýnda sýk sýk yüceltiliyordu

(2. Tarihler 31:2; Mezmur 9:14; 24:7; 100:4).  Kurtuluþ kentinin yurttaþlarý, Tanrý'yý överek kente

girmeliler.  Kentten dünyaya çýkýnca da, Tanrý'yý henüz tanýmayanlar önünde O'nu yüceltmek

yerindedir.  Onlar, övgüleri iþiterek belki Tanrý'ya iman ederler (Ýbraniler 13:15).

Beþinci kýta: Sion'un görkemi

60:19 gündüzün senin ýþýðýn artýk güneþ olmayacak: Yuhanna'nýn da sonradan kaleme aldýðý gibi

Yeþaya, Tanrý'nýn göksel Yerusalem'i kutsal huzuruyla sürekli aydýnlatacaðýný yazdý (30:26;

Zekarya 2:5; Vahiy 21:23; 22:5).

ancak ebedi ýþýðýn Rab ... olacak: (Yuhanna 1:9; Yakup 1:17b).  Güneþin çok geç battýðý bir gün

kaydedilir.  O gün ne görkemliydi (Yeþu 10:12-14).  Ne var ki, gelecek çaðda güneþ, Tanrý'nýn

yüceliði karþýsýnda bir mum gibi sönük kalacaktýr.

60:20 artýk güneþin batmayacak: (Yoel 2:10; Amos 8:9)

yas günlerin sona erecek: Mesih egemenlik sürünceye dek, inanlýlar yas tutarlar.  Güvey

kendileriyle birlikte deðilken (Matta 9:15) inanlýlar O'nu özlerler.  Ayný zamanda O'na yaraþýr

biçimde yaþamadýklarýna, günahla lekelendiklerine üzülür, O'na karþý sevgilerinin soðuduðunu

sezerler.  Ýmanlarýnýn zayýf olduðunu, ülkülerine eriþemediklerini bilirler.  Deðiþkenliðin ve

ölümlülüðün etkileri altýnda ezilirler.  Ne var ki, zaman gelince Tanrý inanlýlarýn yaþlarýný siler, yas

günleri son bulur (25:8; 35:10; 65:19; Vahiy 21:4).

60:21 hepsi salih adamlar: Yeþaya yas günlerinin nedenini burada günah olarak açýklar.  Acý ve

üzüntü, günahýn ürünüdür.  Günah arýndýrýlýrsa, acý ve üzüntü baþkaldýrmaz (4:3,4; 52:1; Vahiy

21:27).

Mýsýr'dan çýkanlarýn hepsi doðru adam deðildi.  Karýþýk bir halk da Ýsrail'e yapýþtý (Çýkýþ 12:38).

Mesih Ýsa, delicelerin buðdaydan ancak dünyanýn sonunda ayrýlacaðýný bildirdi (Matta 13:[24-]30).

O gün geri kalan kiþilerin hepsi, doðru adam olacaktýr (Mezmur 92:12-15; 2. Petrus 3:13).  Bunun

anlamý:

1. Her kiþinin istemi Tanrý'ya baðlý olacaktýr.

2. Her kiþinin özyapýsý ve yaþam düzeni Tanrý'nýn kutsallýðýna uyacaktýr.

3. Her kiþinin iliþkileri Tanrý'nýnkilerini yansýtacaktýr.

4. Her kiþinin çevresi Tanrý'yý hoþnut edecektir.

5. Herkes yalnýz doðruluðu amaçlayacak, bunu baþarsýn diye Tanrý'dan yeterince kayra alacaktýr.

izzet bulayým diye: Tanrý'nýn tüm yaptýklarýndaki amacý, Kendisinin yücelmesidir (49:3; 61:3).

ellerimin iþleridir: Tanrý'nýn ellerinin iþleri, O'na dönen Ýsrailliler'dir (29:23; 45:11; Efesliler 2:10).

diyarý ebediyen mülk edinecekler: (49:8; 54:3; 65:9; Mezmur 37:9,22,34; Matta 5:5).  Ýsrail

Kenan yöresini sonsuza dek miras almadan önce, bütün kavim doðru adamlar olmalýdýr.

Öðrenilecek ruhsal ilke þudur: Kiþi ilkin günahtan arýndýrýlmalýdýr, böylece ruhsal yengi kazanmak

için yetenekle donatýlýr (Yeþu 6:18,19; 7:1-12,20-26; 8:1,24-29; Romalýlar 6:5-11).
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diyar: Diyar ilkin Kenan yöresi olarak anlaþýlýr.  Bir yazar (The Pulpit Commentary, 2. Cilt, sayfa 403)

bunu yeni dünya ve yeni gök olarak anlamýþtýr.

60:22 küçüðü bin kiþi ...: «Küçüðü bin kiþi, ufaðý güçlü bir ulus olacak» bildirisi Tanrý'nýn, karamsarlýklarý

ve iman eksikliði nedeniyle hesap yapanlara yönelik sitemidir.  Azlýk O'na engel olmaz (1. Samuel

14:6).  O, imanlarýný geliþtirebileceði, kendilerinde gücünü gösterebileceði insanlarý arar.  Önemi

olmayandan önem taþýyanlar (Mika 5:2) ve güçsüzlerden yengi kazananlar da (Hakimler 7) Tanrý

yapar.  Yüzyýllarca hor görülen Ýsrail'e, kalabalýklar dünyanýn dört bucaðýndan akýn akýn gelecektir

(60:3,4,14).  Ýsa Mesih'in zamanýndaki «küçük sürü» (Luka 12:32) «yoðun bir kalabalýk» olacaktýr

(Vahiy 7:9).  Yuhanna 144.000 kiþiden baþka «kimsenin sayamayacaðý denlil yoðun bir kalabalýk

gördüm: Her ulustan, her kuþaktan, her halktan, her dilden.  Tahtýn ve Kuzu'nun önünde

durduklarýný»bildirir (Vahiy 7:9).

vakit gelince: Dünya kurulmadan önce Tanrý dönemleri saptadý.  Vaatlerini tamamlamakta hiç

gecikmez (Habakkuk 2:3; Haberciler'in Ýþleri 1:7; Galatyalýlar 4:4; Ýbraniler 10:37).  Ýnanlýlar

yaþadýklarý günlerde vaatlerin tamamlanmasýný görmese de, ölüm aracýlýðýyla vaatlerin

tamamlandýðý ortama kavuþurlar.


