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Yeþaya, altmýþ birinci 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).

Ç. Kurtuluþ kalkýnmaya yol açar (61).
1. Ýsa Mesih, kurtuluþ Müjdecisi olarak atanýr (61:12-3).
2. Kurtuluþ yüzünden oluþan ruhsal ve toplumsal kalkýnmalarýn ardý

arkasý kesilmez.
a. Toplumsal kalkýnmalar (61:4-9).

1). Yýkýntýlar yeniden kurulacaktý (61:4).
2). Yabancýlar, Tanrý uþaklarýnýn çobanlarý, çiftçileri ve baðcýlarý

olacaklardý (61:5).
3). Ýsrailoðullarý, Tanrý'nýn rahipleri ve uþaklarý olacaktý (61:6).
4). Ýsrailoðullarý, uluslarýn servetini yiyecek, yüceliðini

taþýyacaktý (61:6).
5). Çektikleri utanç yerine iki kat yüceltileceklerdi (61:7).
6). Ýki kat mülk edineceklerdi (61:7).
7). Sonsuzluklar boyunca sevineceklerdi (61:7).
8). Tanrý karþýlýklarýný güvenilirlikle verecekti (61:8).
9). Tanrý onlarla sonsuz bir antlaþma yapmaya söz verdi (61:8).

10). Kendilerinden sonra gelen kuþaklar, uluslar arasýnda
Tanrý'nýn kutsadýðý soy olarak tanýnacaktý (61:9).

b. Ruhsal ilerlemeler: Sevinç, doðruluk, övgü (61:10-11)
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61:1 Rab Yahve: Ýbranice'de «Adonai Yahve»

Rab Yahve'nýn Ruhu üzerimdedir: Bu bölümün hemen baþlangýcýnda üçlü birlik okurun gözüne

çarpar: Rab Yahve, Kutsal Ruh, Ýsa Mesih.

Ýsa Mesih bu ayetin Kendisi için yazýldýðýný bildirdi (Luka 4:16-21).

1. Ýsa Mesih, çaðrýldýðý iþ için Rab Yahve'nýn Ruhu'yla donatýldý ve yöneltildi (11:1-5; Matta 1:20;

3:16; 4:1; Markos 1:10,12; Luka 1:35; 2:40; 3:22; 4:1,14,18-21; Yuhanna 1:32,33; 3:34, v.s.).

2. Ýsa Mesih, çaðrýldýðý iþ için mesholundu: «Rab beni meshetti» (Mezmur 45:7; Ýbraniler 1:9).

3. Ýsa Mesih, çaðrýldýðý göreve atandý.  Görevi, günahtan kurtuluþu ilan etmek ve bunu

gerçekleþtirmekti.  Böylece, insanlarýn en aðýr gereksinimine çare sundu.  Yeþaya O'nun

yapacaðý iþi önceden bildirmiþti (42:1-8; 49:1-12; 50:4-9; 52:13-15; 53:1-12).  Burada Mesih

Ýsa'nýn görevinin ayrýntýlarý þöyle açýklanýr (61:1-3; aþaðýdaki notlara da bakýn):

a. Yoksullara müjdeyi vaaz etmek (11:4 ve 29:19'u karþýlaþtýrýn; 40:9; 41:27; 52:7; Nahum 1:15;

Matta 11:5; Luka 2:14; 3:6; 4:18,22; Yuhanna 3:17)

b. Yüreði kýrýk olanlarý sarmak (Mezmur 147:3'te Yahve yürekleri kýrýk olanlarý iyi eder; Matta

5:5; 11:29)

c. Sürgünlere özgürlüðü bildirmek (42:7; Yuhanna 8:31-36; Ýbraniler 2:15)

ç. Tutsaklara zindanýn açýldýðýný duyurmak (42:7)

d. Tanrý'nýn kayra yýlýný bildirmek

e. Tanrý'nýn öç alma gününü ilan etmek

f. Yaslýlarý avutmak (57:18)

   1). Kül yerine baþlarýna çelenk vererek

   2). Yas yerine sevinç yaðýný vererek

   3). Aðýrlýk ruhu yerine övgü giysisini vererek

g. Ýnanlýlara armaðan edilen doðrulukla Yahve için övgü kazanmak (60:21)

Mesih'in yüklendiði iþin baþlýca amacý, Yahve'nin yücelmesiydi.

hakirler: Yoksullar, aþaðý, deðersiz ve hor görülen insanlardýr. Mesih inanlýlarý, hor görüldükleri

için yoksul sayýlýr.  «Tanrý, kendisini sevenler için vaat ettiði hükümranlýða, dünyanýn gözünde

yoksul olanlarý seçmedi mi?  Onlarý imanda zenginliðine ve hükümranlýðýnýn mirasçýlarý olmaya

seçmedi mi?  Elbette!» (Yakup 2:5).

müjde: Günaha batmýþ bir dünya, cennetten Gelen'in kötü haberi -- tanrýsal öfkeyi, cezayý, yýkýmý

-- bildireceðini bekleyebilirdi.  Yunus'un Nineve kentine gelecek yargýyý ilan ettiði gibi, Mesih'in de

dünyaya bir ültimatom duyuracaðý sanýlabilirdi.  Tam tersine!  O'nu Kurtarýcý olarak kabul edenlere,

günahtan karþýlýksýz baðýþlanmayý ve arýndýrýlmayý, günahýn gücünden özgür kýlýnmayý, Tanrý'yla

barýþý ve sonsuz yaþamý sundu. Ayrýca birlikte, avutan, katlanýþý saðlayan, yüreðe esenlik ve

sevinci yerleþtiren Kutsal Ruh'u da vaat etti.  Bundan daha iyi bir haber olabilir mi?

Ne var ki, günahtan özgür kýlýnmak istemeyen, Mesih'in Müjdesi'ni yeterince deðerlendirmez.

Onun yerinde sosyal haksýzlýðý, yoksulluðu durdurmayý amaçlayan siyasal bir kurtuluþ arar.

Ruhsal, kalýcý kazancý önemsemeyen kiþi, dünyasal sorunlarýný çözen, geçici bir ütopyayý yeðler.

müjdeyi vazetmek: Ýsa Mesih, günahtan kurtuluþ Müjdesi'ni yayýyordu.  Mesih'in müjdesini

bildirenler, son derece kutsal olan bu ayak izlerinde yürürler (52:7; Romalýlar 10:15).
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Rab Beni meshetti: Tüm tarih boyunca Rab Yahve tek bir Kiþi'yi, Ýsa Mesih'i, günahýn

cezasýndan ve egemenliðinden kurtuluþ saðlamasý için atadý.  Ýsa Mesih, peygamber (Tesniye

18:18; Yuhanna 1:21,45; 6:14; Haberciler'in Ýþleri 3:22,23; 7:37), rahip (Ýbraniler 4:14,15; 5:10;

6:20; 7:24,26,27) ve kral (Luka 23:3; Yuhanna 18:33-37) olarak mesholundu.

meshetmek: Yasa altýnda olsun Yeni Antlaþma döneminde olsun meshedilmek sözü, «özel bir

göreve ayrýlmýþ olmak» anlamýna gelir.  Meshetme ayininin simgesel bir rolü vardý.

1. Eski Antlaþma'da kahinler (Çýkýþ 29:7; Levililer 7:36; 8:12,30), krallar (1. Samuel 9:16; 10:1;

16:13; 1. Krallar 1:39), peygamberler (1. Krallar 19:15,16), Koreþ gibi Tanrý'nýn özel bir görev

için seçtiði kiþiler (45:1) ve tapýnak ile içindeki her þey (Levililer 8:10-11,30) mesholundu.

2. Yeni Antlaþma'da meshetmek þöyle geçer:

a. Cilde sürünen merhem ya da yað olarak (Matta 6:13)

b. Cenaze hazýrlýðý olarak (Markos 14:8; 16:1)

c. Hastalarýn saðlýða kavuþmalarý için [dua ile birlikte] bir yöntem olarak (Markos 6:13; Yakup

5:14)

ç. Kutsal Ruh'un varlýðý ya da etkisi olarak 

yüreði kýrýk olanlarý sarmak için: Yeþaya, sarmak sözünü þifa vermek anlamýyla kullanýr (1:6;

3:7; 30:26).  Öncelikle yaþamýn ters olaylarý nedeniyle ümitleri kýrýlmýþ olanlarýn deðil, en çok

günahlarý yüzünden yürekleri kýrýk olanlarýn, vicdan rahatsýzlýðý ve yargý korkusu çekenlerin,

Mesih'in sunduðu ruhsal þifaya gereksinimi vardýr.

sürgünlere hürriyet: Tutsak sözcüðü gibi, sürgün sözcüðü de bir günahlýnýn þeytanýn egemenliði

altýnda bulunduðunu açýklar.  Ýsa Mesih bu korkunç köleliðe çare buldu: «Çocuklar nasýl etle kana

paydaþ oldularsa, O kendisi de bu doðayla özdeþ oldu.  Öyle ki, ölümün güçlü egemenliðini

kendinde bulunduraný, yani iblisi ölümüyle ezsin.  Ve ölüm korkusu yüzünden yaþam boyu tutsak

olanlarý özgürlüðe kavuþtursun» (Ýbraniler 2:14,15; Matta 9:13; 1. Timoteos 1:15; Romalýlar 8:21;

Galatyalýlar 5:1).  Artýk Ýsa Mesih'te olanlara suçlu çýkarýlma yoktur (Romalýlar 8:1).  Bu çare

günahlýlara sunulur, ama günahlýlar bunu kabul etmezse, günah sürgününden kurtulmak için

baþka hiçbir olanak yoktur (Ýbraniler 10:26,27).

mahpus olanlara zindanýn açýldýðýný ilan etmek için:  Zindanýn kapýlarý açýk ama tutuklularýn

bundan haberi yok!  Özgür dolaþacaklarý yerde parmaklýk arkasýnda devinimsizliðe boyun eðer,

zindanýn iðrenç kokularýný koklamaya devam eder, farelerle bitlerle dostluklarýný sürdürür, çorba

namýna önlerine atýlan otlu suyu içmeye ve küflü ekmeði çiðnemeye razý olur, bedenlerini

kaplayan kat kat kirden yýkanmaktan ümitlerini kesmiþ bulunur.  Kapýlardan sürgüler çekilmiþken

bu tutsaklýk nasýl devam edebilir?  Bunun nedeni tutsaklarýn özgürlüðün onlara saðlandýðýndan

habersiz olmalarýdýr.

Günahlarý yüzünden insanlar, Tanrý'nýn adaletinin gerektirdiði yasal cezayý çekmek zorundaydý.

Ne var ki, Ýsa Mesih ölümüyle Tanrý'nýn adalet koþullarýný tamamladýðý için tüm insanlara, þeytanýn

zindanýndan özgür olma hakkýný sunar (Romalýlar 6:17-18; 7:24,25a).  Çoðu insanlar bu olanaktan

habersizdir.  Dolayýsýyla içinde yaþadýklarý zindandan çýkmaya çaba göstermezler.  Kendilerine

sunulan böyle bir seçeneðin olduðunu bilmeyenlere karþý Mesih inanlýlarýnýn görevi nedir?

Mesih'in ilan ettiði özgürlüðü bildirmek, deðil mi?

61:2 Rabbin lûtuf yýlý: Tanrý'nýn kayra yýlý, köleleri özgürlüðe kavuþturan yubil yýlýna benzetilir (Levililer

25:9,10,40; Yeremya 34:8-9; Hezekiel 46:17).  Günahtan özgür kýlan kayra bildirisi, yubil yýlýnýn
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baþlangýcýnda yüksek sesle çalýnan boruya benzer.  Ýsa Mesih, bu bölümü okurken «Tanrýmýz'ýn

öç alma günü»nü okumadan önce kitabý kapadý (Luka 4:19-21), çünkü O'nun ikinci geliþine dek

Tanrý'nýn kayra yýlý sürecektir.  Buna göre, genel anlamda kayra yýlý þimdiki dönemdir.  Bu

dönemde Tanrý, günahlarýndan Ýsa Mesih'e dönenleri kabul eder.  Her bir kiþiye tanýnan kayra yýlý

ise, onun bu dünyada yaþadýðý süredir.  Daha doðrusu, kiþinin Mesih'in sunduðu kurtuluþ

koþullarýný duyduðu andan onu ya kabul edinceye ya da geri çevirerek yüreðini katýlaþtýrýncýya dek

geçen süredir.

Tanrý'nýn günahlýlara karþý gösterdiði sabrý vurgulamak için kayra yýlý, öç günüyle karþýlaþtýrý l ýr

(34:8; Çýkýþ 20:5,6).

Allahýmýzýn öç alma günü: Tanrý'nýn ýþýðý (60:1), belirli insanlarý aydýnlatýrken baþkalarý üzerine

yargý gölgesini salar.  Tanrý'nýn eyleminin iki yönlü etkisini göstererek Eski Antlaþma sona erer

(Malaki 4:1,2) ve Yeni Antlaþma baþlar (Luka 2:34).  Müjde'nin de iki yönü vardýr.  Ýman edenler

Tanrý'nýn huzuruna kavuþur, ama Müjde'yi geri çevirenler istemedikleri esenlik ve baðýþtan yoksun

olur.  Ýncil'de Müjde'nin kabul edilmesi ve edilmemesinin sonuçlarý sürekli belirtilir: «Ýman edip

vaftiz edilen kurtulacak, iman etmeyense yargý giyecek» (Markos 16:16).  Bu yargý, sözle

anlatýlamayacak korkunç þeyleri içerir: «Tanrý'yý tanýmayanlardan ve Rabbimiz Ýsa'nýn Sevinç

Getirici Haberi'ne  uymayanlardan öç alacak.  Onlar Rabbin katýndan ve O'nun güç dolu

yüceliðinden gelen yýkým cezasýna çarptýrýlacaklar ki, bunun sonu yoktur» (2. Selaniklýler 1:8-9;

Malaki 4:1).

1. Tanrý günahtan, þeytandan, ölümden ve tüm karanlýk güçlerden öç alýr.  Ýsa Mesih ölümüyle

bunlarýn hepsini yetkisiz kýldý (1. Korintliler 15:54; Koloseliler 2:15; Vahiy 20:10).

2. Tanrý, Müjde'de günah için sunduðu tek çareden baþka bir çözüm sunmaz.  Boyun

eðmeyenlerden öç alacaktýr (Vahiy 20:12-14).

a. Ýsa Mesih'in ikinci geliþinde (Matta 24:29-31; 26:64)

b. Uluslarýn yargýsýnda (Matta 7:22,23; 25:31-46)

c. Mesih'e iman etmemiþ kiþilerin yargýsýnda (Vahiy 20:12-15)

3. Tanrý, Mesih'e iman etmeyerek kendilerini ayrýcalýklý konumdan düþüren Yahudiler'den öç

aldý/alacak.

a. Romalýlar'ýn eliyle (Luka 13:34,35)

b. Yedi yýllýk büyük sýkýntý döneminde (Matta 24:4-28; Luka 21:20-22)

c. Yahudi döneminin sonunda (Matta 21:40-43)

Allahýmýz: Tanrý'nýn öcüne hedef olmayanlar, derin gönül borcu duyarak «Tanrýmýz» diyebilirler.

Göksel Babalarý, onlarý kanatlarý altýnda Koruyan'dýr.  Onlara kötülük yapanlardan Öç Alan'dýr

(Vahiy 6:10,11; 19:2).

bütün yaslýlarý teselli için: Yaslýlar, günahlarý yüzünden piþmanlýk duyan, günahtan arýndýrýlmak

ve Tanrý'nýn istemine göre yaþamak isteyenlerdir (2. Korintliler 7:11; «kül»le ilgili notlara bakýn,

61:3).  Bunlar günaha karþý çare sunan Müjde'yi kabul ederek avuntu bulur.  Bu, Tanrý

yaþamlarýnda üzüntü çekenlere acýmaz anlamýna gelmez.  Bu dünyada yaþarken Ýsa Mesih

yaslýlarý sýk sýk avuttu.  Ölmüþ üç kiþiyi sevdiklerine kavuþturdu (Markos 5:22-42; Luka 7:12-15;

Yuhanna 11:32-44).  Diriliþinden sonra Kendisi için yas tutanlarý avutmak için onlara göründü

(Matta 28:9; Markos 16:9).  Kendisine iman edenlerin, ümidi olmayanlar gibi acýya gömülmemesini

öðretir (Eyup 1:21; 1. Selanikliler 4:13; Ýbraniler 11:35a).
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61:3 Mesih, Tanrý'nýn özlediði kapsamda günahlarý için üzülenleri üçlü bir deðiþ tokuþla avutmaya

gönderildi:

1. Kül yerine baþlarýna çelenk

Günahlarý için piþmanlýk duyanlar, Tanrý önünde utanç ve korku içinde duracaklarýna iðrençliðin

içinden kaldýrýlýr, günahtan arýndýrýlýr, doðrulukla giydirilerek yeni yaþama girer.

2. Yas yerine sevinç yaðý

3. Aðýrlýk ruhu yerine yüceltme giysisi

kül yerine baþlarýna çelenk: Ýbranice kül anlamýna gelen «epher» («ay-fer» diye boðumlanýr) ile

çelenk anlamýna gelen «pe'er» («peh-ayr» diye boðumlanýr) arasýnda bir sözcük oyunu yapýlmýþtýr.

Günahlarýndan piþmanlýk duyarak Tanrý'ya dönenler, eski dönemlerde kendilerine kül sürerdi

(58:5'le ilgili nota bakýn).

çelenk: Tanrý, güvenilir Mesih inanlýlarýna taçlar verir (2. Timoteos 4:8; Yakup 1:12; 1. Petrus 5:4;

Vahiy 2:10; 4:4).

yas: Tanrý insanlarý üzgün bulur.  Günah yüzünden dünyayý karanlýk ve uluslarý koyu karanlýk

örtmüþtür (60:2; Süleyman'ýn Meselleri 4:19).  Ne var ki insanlarýn üzüntüsü, ümit verici bir ýþýltýdýr.

Can çekiþmelerini dindirmek ümidiyle böylelerinin Tanrý'yý aramalarý olanaklýdýr.

yas yerine meserret yaðý: Günah derin bir keder oluþturur.  Ýsa Mesih, O'nu Kurtarýcý olarak

kabul edenlerden bu kederi alýr.  Yaþamýn herkese yüklediði türlü türlü kederler vardýr.  Tanrý

insanlarý, hatta O'na iman edenleri bile bu çeþit kederlerden kurtarmaya söz vermedi.  Buna

karþýn olaylara ve durumlara baðlý olmayan, derin bir esenlikten kaynaklanan sevinç, Mesih

inanlýlarýnýn niteliklerindendir.  Yas, yüzün biçimini bozar ama Tanrý'yla doðruluk iliþkisi yüzü

parlatýr (Çýkýþ 34:29-35).  Keder yüzü somurtur (Tekvin 4:6) ama her durumda Tanrý'nýn esenliði

gözü aydýnlatýr.  Tanrý'nýn oluþturduðu sevinç, sonsuz gerçeðe dayanýr.  Bunun için tanrýsal sevinç

yitirilmez; tam tersine, en ters koþullar altýnda artar.

Yað Kutsal Yazý'da Kutsal Ruh'un simgesidir.  Mesih Ýsa, inanlýlara Kutsal Ruh'u armaðan eder.

Çünkü

1. Kutsal Ruh'un Mesih inanlýsýnda konut kurmasý, inanlýnýn sonsuz yaþamýnýn güvencesidir

(2. Korintliler 1:22; 5:5, Efesliler 1:14).

2. Kutsal Ruh olmadan Mesih inanlýsý kutsal bir yaþam düzeni sürdüremez (Yuhanna 14:16-17;

16:13).

aðýrlýk ruhu yerine hamt libasý: Fiziksel bir nedenin sonucu olmayan depresyona karþý en yetkili

ilaç, Tanrý'yý övmektir.  Depresyon içinde boðulmak kolay ve bir bakýma hoþken, Mesih inanlýsý

duygularýnýn onu sürüklemesine engel olmalýdýr.  Duygularýna kapýlmayarak Tanrý'nýn kayrasýyla

yaþamýnýn olumlu yönleri nedeniyle ve Tanrý'nýn en olumsuz durumlarý bile iyiye çevirebilmesi

yüzünden O'nu yüceltmelidir (Hoþea 14:2; Ýbraniler 13:15).  Baþlangýçta bu denli azimli bir adým

atmak kolay deðildir, inanlýnýn tüm ruhsal gücünü yardýma çaðýrmasýný gerektiren bir karardýr.  Ne

var ki, ruhsal saðlýðý için çok önemli bir giriþimdir.  Günaha yenik düþmesini önler, Tanrý'ya

aralýksýz hizmet edebilmesini saðlar.  Tanrý inanlýnýn övgüsüne yaraþýr.  Aðýrlýk ruhu basýnca bile

Mesih inanlýsý O'nu yüceltmelid i r .   Tanrý'ya düþüncelerinde ilk yeri vererek O'nun gücüne

dayanmalýdýr.  Bunu yapmazsa, tutumuyla sorunlarýnýn Tanrý'nýn gücünü aþtýðýný ileri sürmüþ olur.

Bu yalana inanarak kuþkusuz yenilgiye uðrar.



˜˜˜ 571 ̃ ˜˜

Yeþaya, 61. Bölüm, sayfa 6

salah aðaçlarý, Rabbin ... diktiði: (27:6; 60:21).  Günahlarý yüzünden Ýsrailoðullarý kýrýlmýþ kamýþ

ve yapraklarý solmuþ aðaçlar gibiydiler (1:30; 1. Krallar 14:15; Mezmur 1:3; Matta 15:13).  Ama

kurtuluþ ve doðrulukla kuþandýktan sonra saðlam aðaçlara benzetilirler (Mezmur 92:12-14;

Yeremya 17:8).  Bu aðaçlar kendiliðinden oluþmadýlar.  Tanrý Kendisinin yücelmesi için onlarý dikti

(58:11).  Tanrý'ya yücelik kazanabilecek yetenekte olan doðruluk aðaçlarý, yalnýz güneþli günleri

ve hoþ esintileri görmez; gücünü, dayanýrlýðýný ve güzelliðini þiddetli yaðmurlardan ve öfkeli

rüzgarlardan kazanýr.  Tanrý'yý en çok yücelten olay inanlýlarýn, O'nun saðladýðý doðruluðun

gücüne uygun yaþamalarýdýr (2. Korintliler 7:1; Filipililer 2:15; Titus 2:10,14; 1. Petrus 3:11).

61:4-9 Sürgünden dönenlere deðerli vaatler verilir.  Bu vaatlerin Mesih inanlýlarý için uygulamalarý da

vardýr.

1. Eski yýkýntýlarý bina edeceklerdi (61:4; 58:12).

Yerusalem ve Yahuda'nýn yýkýntý durumu, önceki kuþaklardan kalan bir gerçekti (Þu ayetlere

bakýn: 44:26; 49:8,19; 64:10,11, v.s.).  Yerusalem'in yýkýlýþý, büyük olasalýkla Ý.Ö. 608 yýlýnda

Firavun-Neko'nun saldýrýsýyla baþladý (2. Tarihler 35:20), Koreþ'in Ý.Ö. 538 yýlýndaki buyruðuna

dek devam etti (Ezra 1:1-4).

Mesih inanlýlarý Tanrý'nýn tapýnaðý olarak nitelenir.  Önceki durumlarý yýkýntý gibiydi, þimdi ne ulu

yapý oldular (1. Korintliler 3:16,17)!

2. Yabancýlar Ýsrailliler'in çobanlarý, çiftçileri ve baðcýlarý olacaklardý (61:5; 14:1,2; 45:14; 49:23;

60:7-10).

Yeþaya'nýn yazýlarýnda Ýsra illi olmayanlar, Ýsrailliler'den sonra ikincil bir yer alýr.  Uluslarýn

Ýsrail'e sunduðu hizmet büyük olasýlýkla gönüllü olacaktýr, Gibeonoðullarýnýn hizmet etmeye

zorlandýklarý gibi deðil (Yeþu 9:21-27).  Hizmetleriyle uluslar Ýsrail'e zaman, ilgilerini

yoðunlaþtýrma gücü ve ruhsal görevlerini tamamlamak için kolaylýk saðlayacaklar.  Uluslarýn

ne önemli rolü vardýr!  Ýnanlý topluluklarýnda da belirli kiþiler gündelik iþlerde, ruhsal görevleri

yüklenenlere yardým sunmalýdýr (Haberciler'in Ýþleri 6:1-7).

Yeni Antlaþma'da Yahudi'yle Yahudi olmayan ayný düzeydedir (Romalýlar 9:22-24; 10:12-13):

Mesih'i Kurtarýcý olarak kabul etmeyen herkes «söz dinlemezliðe tutsak» (Romalýlar 11:32) ve

O'nu Kurtarýcý olarak kabul eden herkes gerçek Ýsrailli sayýlýr (Romalýlar 9:6-8; 10:12-13).  Ne

var ki, dünyanýn sonunda Ýsrail ulusu yine ayrýcalýklý bir rol oynayacaktýr (Romalýlar 11:23-29).

3. Yahudiler'e Tanrý'nýn rahipleri ve uþaklarý denilecektir (61:6; Çýkýþ 19:6).

Kahinlerin Ýsrail için Tanrý'ya ruhsal hizmet sunmalarý gibi, Ýsrail de Tanrý'yý bildirerek dünyada

geri kalan halklara kutsal hizmet sunmalýydý.  Ne yazýk ki, Ýsrail bu görevi gerektiði gibi

önemsemedi.

Tanrý, kölelikten özgür kýldýðý kiþileri hizmetinde görevlendirir (1. Petrus 2:5,9; Vahiy 1:6; 5:10).

Eski çaðlarda rahiplerin alýnlarýndaki «Rabbe kutsal» yazýsý (Çýkýþ 28:36; 39:30), onlarýn Tanrý

hizmetine atandýklarýný bildirirdi.  Benzer bir biçimde Mesih inanlýlarý da kutsal Tanrý'ya

baðlandýklarýný, taþýdýklarý bir yazýyla deðil, tüm varlýklarýyla göstermeliler (Romalýlar 6:21-22;

1. Petrus 4:2,3,6).

4. Ýsrailoðullarý uluslarýn servetini yiyecek, yüceliðini taþýyacaklardý (60:5-11,16; 61:6).

5. Utançlarý yerine iki kat yüceltileceklerdi (61:7; 1. Petrus 5:6).

Yahudiler suçlarý için nasýl Tanrý'dan iki kat karþýlýk aldýlarsa (40:2), þimdi de iki kat

yüceltileceklerdi.

6. Ýki kat mülk edineceklerdi (61:7; Eyup 40:10[-16]).

Yalnýz Tanrý'nýn oðullarý olduklarýndan dolayý deðil, O'nun ilk doðanlarý olarak tanýnacaklarý için

(Çýkýþ 4:22; 13:2,13; Tesniye 21:15-17; Yeremya 31:9c; Ýbraniler 12:23) onlara iki kat miras

alma hakký tanýndý.
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7. Sonsuzluk boyunca sevinecekler (61:7; 35:10; Romalýlar 8:18; 2. Korintliler 4:17).

8. Tanrý karþýlýklarýný verecektir (61:8; 40:10; 49:4; 62:11).

9. Tanrý onlarla sonsuz bir antlaþma yapmaya söz verdi (61:8; 55:3; Yeremya 31:33,34; Yuhanna

10:28; 1. Petrus 1:3-5).

10. Kendilerinden sonra gelen kuþaklar, uluslar arasýnda Tanrý'nýn kutsadýðý soy olarak tanýnacaktý

(61:9).

61:4 harabe, virane:

1. Tanrý'nýn her insanýn yaþamý için özel bir amacý vardýr.

a. Eðer yaþamýn bir daha yaþanamaz olan ilkbaharýnda gereken tohumlar ekilmezse, kiþinin

geliþimi engellenir (Süleyman'ýn Meselleri 22:15; 23:13,14; 29:15; Yuhanna 9:4; Efesliler

5:16).

b. Eðer kiþi yaþamýný Ýsa Mesih'e teslim ederek Tanrý'yla diri bir iliþki içinde olmazsa, O'nun

amacýna ulaþamaz.

2. Kendinin ya da baþkasýnýn yaþamýný savuran kiþideki eksiklikler þunlardýr:

a. Bilgi eksikliði (Hoþea 4:1,6)

b. Ýman eksikliði (Yakup 2:14-26)

c. Sevgi yoksunluðu (1. Korintliler 10:23,24)

ç. Savsaklama: Tanrý Sözü'nü ciddiye almadýðý için O'nu izlemez (Yakup 1:22-25).

3. Yaþamdaki yýkýmý için tek bir çare vardýr:  Yeniden doðmak (2. Korintliler 5:17) ve Tanrý'yý

hoþnut eden «malzemelerle» yaþamý yeniden bina etmek (1. Korintliler 10-17).

a. Mesih günahlýyý baðýþlamakla yetinmez, onu ruhsal güçle donatýr ve yeniden bina eder.

b. Mesih kutsal ilkeleri öðretmekle yetinmez, O'na inananda yaþar.

c. Mesih günahlýyý yeni bir yaþama baþlatmakla yetinmez, onu baþarýlý bir sonuca da ulaþtýrýr

(1. Korintliler 1:8; Filipililer 1:6).

61:8 Ben, Rab, adalet severim:  (60:10, «lütfumla sana merhamet ettim»le ilgili nota bakýn).

fesatla soygunculuktan nefret ederim:  (Matta 23:23).  Tanrý Ýsrailliler'i sürgünden kendi

yörelerine getirecek, çünkü adaleti sever ve iðrençlikten nefret eder.  Tanrý Babilliler'i Ýsrail'i

cezalandýrmak için kullanmasýna karþýn, Babilliler kendilerinin Tanrý'nýn elinde bir araç oluþlarýný

umursamadýlar.  Onlar kendi yararlarý için Ýsrail'i soydu ve sürdü.  Tanrý, bu iðrençliðe göz

yumamazdý.

6:9 bilinecek: Ýsrail bilinecek sözü, uluslar arasýnda onurlandýrýlacaktýr anlamýna gelir (Mezmur 76:1'i

karþýlaþtýrýn).  Neden?  Tanrý'nýn rahipleri ve uþaklarý olduklarý için (60:6).

61:10 olacaðým:  Konuþan kimdir?  Þu olasýlýklar vardýr (ikinci önerinin en uygun olduðu düþünülür):

1. Yerusalem kenti

2. 61:1-3'te konuþan Rabbin Uþaðý

3. Ýsrail halký adýna konuþan Yeþaya
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Rab ile çok mesrur olacaðým çünkü: Tanrý'yla doðruluk iliþkisi içinde olanlarýn sözle

anlatýlamayan sevinci vardýr (Yeremya 9:23,24).  Pavlus «Rab baðlýlýðýnda her vakit sevinçli olun»

der (Filipililer 4:4). Ýman yolunda asýk yüzlülük için yer yoktur!

1. Birçok Mezmur'da dile getirildiði gibi, Ýsrail Tanrý'ya baðlý kaldýkça sevinmekteydi.

2. Verilen vaatler Ýsrail'de derin bir sevinç uyandýrýr.  (Vaatler 61:4-9 ayetleri arasýnda sýralanýr.)

3. Ýsrail'de Tanrý'ya tapýnmak mutluluk veren bir olaydý (2. Samuel 6:12; 1. Tarihler 29:9-22;

2. Tarihler 5:2-13; 29:20-36; 30:21-26, v.s.).

4. Mesih'in doðumu, sevinç dolu övgülere neden oldu (Luka 1:46-55,68-79; 2:14,29-32).

5. Mesih'in öðrencileri -- çetin koþullar altýnda bile (Haberciler'in Ýþleri 2:46,47; 16:22-25) --

sevinmekteydiler.

6. Mesih inanlýsýnýn sevinci, Tanrý'nýn ona kurtuluþ giysisi giydirmesinden kaynaklanýr (Mezmur

132:9,16; 149:4).

a. Geçmiþte Tanrý,

1). Oðlu'na inanacaklarýn sonsuzluða dek kutsal yaþama paydaþ olmalarý için gereken her

ayrýntýyý saðladý.

2). Kutsal Kitap'ýn yazýlmasýný ve hatasýz korunmasýný saðladý.

3). Ýnanlýlarýn bir beden olarak Tanrý'ya tapýnmalarý, imanda ortak geliþmeleri ve birlikte

dünyaya Ýsa Mesih'i bildirmeleri için kiliseyi kurdu.

b. Yaþadýklarý günlerde Mesih inanlýlarý,

1). Tanrý'nýn gösterdiði sabýr ve katlanýþta rahata ererler.

2). Tanrý'nýn onlarý korumasýna ve kutsamasýna tanýk olurlar.

c. Gelecek için deðerli vaatler, Mesih inanlýlarýný ümitlendirir (1. Petrus 1:3-4).

7. Sevincin ve onun doðal sonucu olan övgünün yararý çoktur.

a. Mesih inanlýlar için

1). Kendine tanýnan ayrýcalýklarý bilinçli olarak algýlayan inanlý, Tanrý'yý içtenlikle yüceltir ve

bu ayrýcalýklara daha çok sarýlýr.

2). Yaþamda görülen sýkýntýlarý Tanrý'nýn görüþ açýsýndan dengeyle deðerlendirmelerini

saðlar.

3). Kiþiliklerini olumlu ve çekici bir biçimde geliþtirir.

b. Baþkalarý için

Ýnanlýlarýn sevinci ve övgüsü, baþkalarýnýn Mesih inancýna karþý ilgisini uyandýrýr, Tanrý'yla

bunun gibi diri bir iliþki içinde olmak için özlem uyandýrýr.

c. Tanrý için

Mesih inanlýlarýnýn sevinci ve övgüsü, Tanrý'yý insanlar, melekler, iblis ve cinler önünde

yüceltir (Mezmur 136:1).

çok: Tanrý sonsuz kurtuluþu saðladýktan sonra, Mesih inanlýsýnýn çok sevinmesi doðaldýr.  Meryem

Mesih Ýsa'nýn doðumunu bekler, saðlayacaðý kurtuluþu tasarlarken «Caným Rabbi yüceltir ve

ruhum Kurtarýcým Tanrý'da kývanç bulur» dedi (Luka 1:46).  Futbol oyunlarýnda çýldýran topluluklar,

yýldýzlarý, müzisyenleri delircesine alkýþlayanlar da inanlýnýn yüreðini burkar.  Çünkü sevinçleri

temelsizdir, bir anlýktýr.  Tanrý aralarýna gelseydi, O'nu alkýþlamazlardý.  O'nu belki yine çarmýha

germeye kalkarlardý.  Öte yandan Mesih inanlýlarý kendilerini yoklamalýlar: Tanrý'da sevinç bulur,

O'nu baþkalarýna överler mi?

güvey ... gelin: Evlilik benzetisi, inanlýnýn Tanrý'yla sevinçli olacaðýný yeniden vurgular.



˜˜˜ 574 ̃ ˜˜

Yeþaya, 61. Bölüm, sayfa 9

giysi, kaftan:  Giysiler bedeni korur ve süsler.   Bir askerin üniformasý onun adý, bölüðü, rütbesi,

kazandýðý ödüller, v.b.yle ilgili bilgi verir.  Profesör, hakim, doktor gibilerin giydikleri cübbe, üstlük,

vb. sahiplerinin mesleklerini, iþlevlerini ve onlara gösterilmesi gereken saygýyý bildirir.  Bu ayetteki

giysiler, Yahve'nin gücü ve doðruluðuyla giydirilmiþ bir topluluðu simgeler.  Yasa altýnda görevli

olan rahiplerin giysilerinin her parçasý, Tanrý'nýn kutsallýðýný ve insanlarla iliþkisini simgelerdi.

Rahiplik görevine atanan her Mesih inanlýsý da kutsal Tanrý'ya baðlandýðýný, giysisiyle deðil, tüm

varlýðýyla göstermelidir (Romalýlar 6:21-22; 1. Petrus 4:2,3,6).

salah kaftanýyla beni örttü:  (54:17c; 61:3; Romalýlar 3:22; 4:5,6,22; 2. Korintliler 5:21; Filipililer

3:9; Vahiy 7:9; 19:8)

61:11 bahçe kendi içine ekilenleri nasýl yerden bitirirse: (45:8; 55:10,11; 58:11; Mezmur 85:11)

Rab Yahve ... salahla hamdi öyle bitirecektir:  Birçoklarý, Mesih inanlýlarýnýn Tanrý'yla doðruluk

iliþkisi içinde olmalarýndan kaynaklanan iyiliði sezer.  Kendilerinin de bundan yararlandýklarýný

anlarlar.  Doðruluðuyla tanýnan bir ülke, evrensel ölçüde övgü kazanýr (60:18; 62:7; Tsefanya

3:20).


