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62. bölümde söz sahibi olan Kiþi, 61. bölümde de konuþan Uþak'týr. Bu iki bölüm arasýnda çok
yakýn bir iliþki vardýr. Hatta 62. bölüm, Uþak'ýn 61:10-11'de söylemeye baþladýðý sözün bir
devamýdýr. Ýsrail'e doðruluk, yücelik, yeni bir ad, esenlik ve rahat dönemiyle birlikte Tanrý'nýn
korumasý altýnda Sion'a yerleþme vaadi bildirilir.
62:1 Sion'un doðruluðu: (54:17; 60:21; 61:3,10,11; Matta 13:43)
parlak ýþýk gibi: (60:2,3; Süleyman'ýn Meselleri 4:18)
kurtuluþu yanar meþale gibi ortaya çýkýncýya kadar: (Matta 5:14-16; Filipililer 2:15). Ýsrail'in
kurtuluþu, önce Babil'den dönüþüyle, ileride de Mesih'in egemenliðindeki konumuyla
tamamlanacak(tý).
... kadar onun uðrunda susmayacaðým: Kiþi hangi durumlarda susmaz? Bir bebek açlýðýný,
susamýþlýðýný, sancýsýný, bezinin deðiþtirilmesi gerektiðini ya da sevgiye gereksinimini belirtmek
için avuntu buluncaya dek aðlar. Özlem, üzüntü, korku ve düþ kýrýklýðý gibi, derin can sýkýntýsý
çekenlerden kimileri inler, baðýrýr, aðlar. Öfke de kiþinin, davasýný sürekli dýþarýya vurmasýna
neden olur. Böyle kiþiler neden susmaz? Arzu ettikleri durumla gerçek durum arasýndaki ayrým,
katlanýlmaz bir çeliþki yaratýr.
Ruhsal yengiler arzulayan Mesih inanlýlarýnýn özlemini artýran ya da azaltan etkenler vardýr:
1. Kendilerini Tanrý'ya adama oranlarý (Romalýlar 6:13; 12:1,2)
2. Kutsallýðý özleme, deðerlendirme oranlarý
3. Mesih için duyduklarý sevgi oraný (Vahiy 2:4,5)
Þu ilke de vurgulanmalýdýr: Tanrýsal yengileri görmeyi candan isteyen insan, kiþisel eylemlerden
kaçýnmaz.
Sion'un durumu, Tanrý'nýn onun için tasarýsýný yansýtmýyordu.
Tanrý'nýn amaçlarýnýn
gerçekleþmesini yürekten özleyenler Sion'u þöyle görmek isterdi:
1. Amacýnda ve eyleminde yýkýcý (Tanrý'nýn özniteliklerine uymayan) etkenlerden kurtulmuþ olarak
2. Ýliþkilerinde ve görevlerinde önündeki engellerden özgür kýlýnmýþ olarak
3. Bireysel ve toplumsal önyargýlarýndan arýndýrýlmýþ olarak
4. Doðrulukta pekiþmiþ olarak
Bu niteliklerin gerçekleþmesine dek Sion için can sýkýntýsýný çeken susmaz.
1. Tanrý susmayacaktý.
Zaman zaman Tanrý susar gibi oldu (42:14; 57:11; 64:12; 65:6). Babil özgürce Ýsrail'i ezdi,
Yerusalem'i yýktý. Ne var ki, þimdi Tanrý'nýn sesi duyulacaktý.
2. Peygamberler susmamalýydý (62:6,7'yle ilgi notlara bakýn).
Bir peygamberin iþi hem vaaz vermek hem dua etmekti. Yeþaya kendi kendini dua görevine
atadý. Ekilen tohumun topraktan bitiþi gibi (61:11), Tanrý'nýn Sion'da doðruluðu ve övgüyü
filizlendireceðine iliþkin peygamberlik bildirildi. Bu güzellik gerçekleþinceye dek Yeþaya, bunu
Tanrý'ya durmaksýzýn anýmsatmaya (62:6-7) koyuldu.
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3. Mesih inanlýlarý susmamalýdýr (62:6,7'yle ilgi notlara bakýn).
Yeþaya hem dua etmeyi hem de vaaz etmeyi býrakmayacaktý. Tanrý'nýn iþçileri bu ilkeyi
izlemelidir (Haberciler'in Ýþleri 6:4). Yeþaya, ilk vaazlarýna kulak vermeyenlere Tanrý'nýn
bildirisini yeniden duyuracaktý. Saðlam temel atarak buyruk üstüne buyruk, yasa üstüne yasa
biçiminde ilkeleri anlatmaktan hiç vazgeçmedi (28:10). Mesih inanlýlarý da ayný dayanýklýlýðý
göstermelidir (Galatyalýlar 6:9).
Sion, Yerusalem: Sion ve Yerusalem eþanlamlý sözcükler olarak kullanýlýr (2:3; 4:3,4; 31:4,5,9;
33:20; 40:9; 41:27; 52:1; 64:10). Anlam daraltýlacak olursa Sion, Yerusalem'in bulunduðu daðdýr;
Yerusalem ise Sion Daðý üzerine kurulu kenttir.
rahat etmeyeceðim: Tanrý'nýn Uþaðý, O'nun dünya için tasarladýðý amaçlarý tamamlamayý
yürekten istediðini dile getirdi (Yuhanna 5:30). Bu amaçlardan biri, Yerusalem'in görkemidir.
Onun tüm günahtan arýndýrýlarak eksiksiz bir biçimde kurtuluþa ve doðruluða kavuþmasýný ister.
Býrakýlmýþlýðý, yýkýlmýþlýðý ve dulluðunun her izinden arýndýrýldýðý ve kutsallýðýn güzelliðini kuþandýðý
günü özlemle bekler.
62:2 milletler de senin salahýný ... görecekler: Ýsrail'e armaðan edilecek yücelik, 61:6-9'da
açýklanmaya baþlandý. Burada bu yüceliðin daha çok ayrýntýlarý anlatýlýr.
senin salahýný: (62:12; 60:21; 61:3). Ýsrail'in yüceliði, salt doðruluðundan oluþabilir. Mesih
inanlýlarýna armaðan edilen sonsuz yaþamýn kutsal nitelikleri, göz çarpýcý bir izlenim býrakýr.
Örneðin, kurul üyelerinin «Petrus'la Yuhanna'nýn atýlganlýðýný görünce ... [onlarýn] Ýsa ile birlikte
bulunduklarýný kavra»dýlar (Haberciler'in Ýþleri 4:13). Benzer bir biçimde Mesih inanlýlarýný da
tanýyanlar, yaþamlarýnda Kurtarýcýlarý'ný andýran ve özleten nitelikleri sezeceklerdir. Ýsa Mesih
karanlýðý alt eden Iþýk olarak dünyaya gelince, ne yazýk ki, dünya O'nu tanýmamayý yeðledi
(Yuhanna 1:9-11). Ýnsanlar göksel parlaklýðýný görmüyor ya da algýlayamýyor deðillerdi, ama
görmezlikten geldiler. Mesih inanlýlarýna da ayný oyun yapýlýr (Matta 10:24,25). Öyleyse, doðruluk
yolundaki çabalar bir yana mý býrakýlsýn? Kesinlikle hayýr! Pavlus «Çocuklarým! Mesih sizde
benzerliðiyle belirinceye dek, yeni baþtan sizinle birlikte bir ana gibi doðum sancýlarý çek»iyorum
der (Galatyalýlar 4:19). Neden? Mesih inanlýlarý kutsal yaþamý sürdürmek üzere özgür olunca
(Galatyalýlar 2:20), Tanrý inanlýlarda yüceltilir (Romalýlar 8:29); böylece de baþkalarýný da
Kendisine çekebilir (Matta 5:16; Yuhanna 3:14-15; 12:32).
bütün kýrallar senin izzetini görecekeler: Egemenler çoðunlukla kendi görkemlerine hayran
kalýr. Ama Ýsrail Tanrý'nýn kutsallýðýyla donatýlýnca, dünyadaki krallar Ýsrail'de oluþan ruhsal
görkeme hayran kalacaktýr. «Kutsal halk, Rabbin fidyeyle kurtardýklarý» olan inanlýlara (62:11)
baka baka doyamayacaklar (49:7,23; 60:3). Bu hayranlýk, Ýsrail'in doðrulukla giydirilmesinin
sonucudur. Servet ve güç peþinde olan, Tanrý'yý tanýmayan egemenler ruhsal açýdan
aydýnlanacaklar. Mesih inanlýsý bundan ders alsýn! Mesih'in doðruluðuyla donatýlmýþ olarak
(Romalýlar 4:5,6; 2. Korintliler 5:21; Filipililer 3:9) o, baþkalarýnýn ruhsal açýdan aydýnlanmasýnda
ve Tanrý'nýn yüceltilmesinde etken olsun (Matta 5:16; Yuhanna 3:14,15).
Rabbin aðzýyla tayin edilecek yeni bir ad: Tanrý Yerusalem'e, yeni özniteliklerine uygun ve
onun üstün deðerini yansýtan yeni bir ad verecektir (62:4; 65:15; Vahiy 2:17; 3:12). Yerusalem,
eskisi gibi kendisiyle ilgili olumsuz düþünmeyecek. Uluslar da onu yepyeni, çok olumlu bir ýþýkta
görecek, onu «Aranmýþ» ve «Býrakýlmamýþ Kent» olarak tanýyacaklar (62:12). Birçok çocuk
öyküsünde yakýþýklý prens, hor görülen bir kýzý eþ olarak seçince halk þaþýrýr. Benzer bir biçimde
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Sion, kocasý tarafýndan býrakýlmýþ, yýkýntýlarda yaþayan dul kadýna benzetilir. Diðer ülkeler,
Tanrý'nýn Sion'u yeniden aradýðýný ve görkemiyle yücelttiðini görünce gözlerine inanamayacaklar.
Kutsal Yazý'da adlarla ilgili öðreti nedir? Adlara üstün önem verilir.
1. Tanrý'nýn birçok adý vardýr. Her birine özel bir deðer verilir. Örneðin, «El» «Büyük Olan»;
«Þadday» «Güçlü Olan»; «Yahve» «Kendinde Tek Var Olan» demektir. Yahve adýyla Tanrý
Kendisini Yahudiler'e tanýttý (Çýkýþ 3:14). Bu ad boþ yere kullanýlamaz (Çýkýþ 20:7). Mesih
inanlýlar Baba'nýn, Ýsa Mesih'in ve Kutsal Ruh'un adýna vaftiz edilirler (Matta 28:19). Tanrý
Mesih inanlýlarýný adýyla korur (Yuhanna 17:11). Onlar Tanrý'nýn adýný kutsarlar (Ýbraniler 13:15),
adýndan korkarlar, onu yüceltirler (Vahiy 15:4) ve adýna ilahiler söylerler (Romalýlar 15:9).
Mesih'in adýna iman edenler güçlenir (Haberciler'in Ýþleri 3:16).
2. Ýnsanlarýn adlarýna belirli bir deðer verir.
a. Tanrý tarafýndan
1). Tanrý insanlarý adlandýrýr (7:14; 8:3; Hoþea 1:4,6,9; Matta 1:21; Luka 1:13, v.s.).
2). Tanrý insanlarýn adlarýný deðiþtirir (Tekvin 17:5,15; 32:28; 2. Samuel 17:25) ya da onlara
büsbütün yeni bir ad verir (Vahiy 3:12).
3). Mesih inanlýlarýna da yeni adlar verilecektir (Vahiy 2:17; 3:12). Yeni adlarýnýn rolü nedir?
a). Eski yaþam döneminin sonunu belirtir.
(1). Örneðin, evlenen kýzýn kocasýnýn soyadýný almasý kendi babasýnýn evinde
geçirdiði dönemin sonunu gösterir.
(2). Örneðin, Yerusalem'e verilen yeni ad Babil sürgününün sonunu gösterir.
(3). «Mesih inanlýsý» adý, kiþinin Tanrý ailesinin dýþýnda yaþadýðý günlerin, günaha
köleliðinin sonunu belirtir (Yuhanna 1:12,13; Romalýlar 6:11).
(4). Verilecek göksel ad, Mesih inanlýsýnýn dünyada ruhsal savaþla geçirdiði günlerin
sonunu ve kurtuluþunun mirasýna kavuþtuðunu kutlar.
b). Yeni adla adlandýrýlan kiþiye armaðan edilen kayrayý anýmsatýr.
(1). «Mesih inanlýsý» adý kiþiye Mesih'i anýmsatýr.
(2). «Kurtulmuþ» adý, Kurtarýcýsý'ný anýmsatýr.
(3). «Aziz» adý kendisinden beklenen kutsal yaþamý andýrýr.
(4). «Kâhin» adý Tanrý'ya ve Tanrý adýna baþkalarýna sunmasý gereken hizmeti akla
getirir.
b. Kutsal Yazý'yý yazanlar, zaman zaman belirli insanlarý, yargý olarak ya da o kiþilerin
özyapýsýnýn alçaklýðýný göstererek adlandýrýr. Örneðin,
1). «Baal adamý» demek olan Eþ-baal (1. Tarihler 8:33), «utanç adamý» anlamýndaki Ýþboþet'le (2. Samuel 2:8) deðiþtirilir.
2). Merib-baal (1. Tarihler 8:34) Mefiboþet'e (2. Samuel 4:4) dönüþtürülür.
3). Kral Ahaz'ýn asýl adýnýn «Yahve'nin mülkü» demek olan Yehoahaz olduðu sanýlýr ( G.
Smith, Eponym Canon'dan alýnan The Pulpit Commentary, 2. cilt, sayfa 432'e aktarma). Ne var
ki, yalancý ilahlara tapýnarak iðrençliði sürdürdüðü için Ku t s a l Yazý'da yalnýz Ahaz,
«mülk» olarak adlandýrýlýr.
c. Yengilerini kutlayan egemenler, yenilen krallarýn adlarýný deðiþtirirdi. Örneðin,
1). Firavun-neko'nun emriyle Elyakim, Yehoyakim oldu (2. Krallar 23:34).
2). Nebukadnetsar'ýn emriyle Mattanya, Tsedekiya oldu (2. Krallar 24:17).
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3. Yerlerin adlarýna önem verilir.
a. Babil'de yaþayanlar kentin adýný «Tanrý kapýsý» olarak anladýlar. Ne var ki, Kutsal Yazý'yý
yazanlar, Babil'in «zihni karýþtýrmak» anlamýndaki bâlal sözcüðünden geldiði biçiminde
yorumladýlar (Tekvin 11:9).
b. Yerler adlarýnýn özgün anlamýna artýk uymuyorlarsa, adlarý deðiþtirilir. Böylece «Tanrý evi»
anlamýndaki Beyt-el (Tekvin 28:19) «boþluk evi» demek olan Beyt-avene (Hoþea 4:15; 5:8;
10:5) oldu (Pictorial Bible Dictionary, sayfa 108; The Pulpit Commentary, 2. cilt, sayfa 432).
c. Bu bölümde Babilliler tarafýndan yerle bir edilmiþ Yerusalem («Azubah») Heftsi-ba olarak
tanýnacaktýr. Baþka bir yerde Ariel olarak tanýtýlýr (29:1). Bu adlar Yerusalem'in tarihinin ya
da özyapýsýnýn bir özelliðini açýklar.
ç. Kimileri belirli yerlere fazlasýyla önem verir. Bu yerlerin kutsal olduðunu, onlarýn ziyaret
edenlere özel yardým saðladýðýný, orada dualarýn kabul edildiðini, mucizelerin gerçekleþtiðini
ileri sürerler. Bu, Tanrý'yý perde arkasýnda býrakan, dinselliðin bir kýlýfý olan batýl inançtýr. Her
çalý yanan çalýdýr, her yer kutsal yerdir (Yuhanna 4:20-24).
62:3 Rabbin elinde güzellik tacý: Tanrý Yerusalem'i taç gibi elinde tutar. Elindeyken tacýnýn güzelliðini
seyreder (28:5; Zekarya 9:16) ve uluslara izletir. Bu benzetme Tanrý'nýn Yerusalem'i koruduðunu,
onu gündelik sorunlardan, tekdüzelikten yükselttiðini ve onu Kendi adýnýn uluslar arasýnda
yücelmesi için kullandýðýný öðretir.
Allah'ýn elinde kýrallýk çelengi olacaksýn: Yerusalem Tanrý'nýn elinde nasýl güzellik tacý ve
kýrallýk çelengi olacaksa, Tanrý da onun yücelik tacý ve güzellik çelengidir (28:5).
62:4 býrakýlmýþ kadýn: Yerusalem býrakýlmýþ kadýn olarak tanýnýyordu (49:14; 54:7-8). Ne var ki, Tanrý
Baba'dýr, çocuklarýný sürekli olarak terketmez (Romalýlar 11:1), onlarýn O'nunla doðru bir iliþki
içinde bulunmalarýný ister. Tanrý, sýnýrsýz olanaklarýna göre, iliþkiyi bozan etkenlere çözüm
sunmaktadýr. Bu amaçla Ýsa Mesih beden aldý, kurtulmalýk olarak günahlýlar yerine yaþamýný
sundu. Kendisine inananlara «Hiçbir koþul altýnda seni býrakmayacaðým, ne de herhangi bir
durumda seni yüzüstü býrakacaðým» diye vaat eder (Ýbraniler 13:5).
virane: Þu etkenler de, Ýsrail'deki yýkýmý (32:13,14 49:19a; Yeremya 34:22; 44:2,6; Hezekiel 33:29;
36:34) niteleyebilirdi:
1. Güçsüzlüðe, utanca ve belki neredeyse soyun yok olmasýna yol açan nüfus azalýþý
2. Tanrý'nýn yetkisine baðlý kalmayarak ama töresel köleliðe (alýþkanlýða) boyun eðerek,
gerçeklerden saptýran yanlýþ görüþü benimseyiþi
3. Tanrý huzurunun halkýn arasýndan çekiliþi ((Matta 13:58)
4. Ürünsüzlük, iþe yaramazlýk, ahlak ve ruhsal güzellikten yoksunluk
Yýkým süresinde Tanrý'ya hizmet edenlere düþen görevler þunlardýr:
1. Halký için Tanrý'ya yalvarmak
(62:6'da «bekçilerle» ilgili nota bakýn).
2. Tanrý adýnda halka yalvarmak
Tüm yüreklilik ve güvenilirlikle tanrýsal konuþmacýnýn görevi halka, Tanrý'nýn gerçeðini ve
koþullarýný açýklamak ve halkýn ayaklar altýna aldýðý ilkelere dikkat çekmektir.
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Yýllardýr yýkýntý durumuna düþmüþ Yerusalem'i sevindiren vaatler bildirildi: «Yýkým olan bu diyar
Aden bahçesi gibi oldu; harap ve viran edilmiþ, yýkýlmýþ kentlerin duvarlarý yapýldý ve içinde
oturuluyor» (Hezekiel 36:35).
sana Heftsi-ba ve diyarýna Beula denilecek: Eskiden Ýsrail Tanrý'yý terk etmesi nedeniyle utanç
verici adlar taþýyordu. Ona «býrakýlmýþ kadýn» (50:1) ve ülkesine «virane» deniyordu. Ama þimdi
Sion'a «zevkim onda» anlamýna gelen Heftsi-ba ve Ýsrail'e «kocalý kadýn» anlamýndaki Beula
denilecekti (54:5'le ilgili nota bakýn).
Heftsi-ba: Heftsi-ba Hizkiya'nýn eþinin adýydý (2. Kýrallar 21:1). Hizkiya'nýn Mesih için bir ilkörnek
oluþu gibi, Heftsi-ba da Yerusalem için ilkörnekti. Kraliçe Heftsi-ba Ýsrail'de kocasý kadar sevilen
bir kiþi miydi? Hizkiya'nýn gerçeði güvenilir biçimde savunduðu gibi, Heftsi-ba da Tanrý'nýn
kutsallýðýný var gücüyle temsil ediyor muydu? Ýsrail halký, kraliçe Heftsi-ba'yý düþündüklerinde
Tanrý'nýn bu peygamberlik aracýlýðýyla ne söylemek istediðini, Rabbin zevkinin kendileri olacaðýný
kolaylýkla kavrayabildiler mi? Heftsi-ba Hizkiya'nýn zevki miydi? Karý koca olarak onlarýn iliþkisi,
Tanrý'nýn günahtan arýtýlmýþ Ýsrail'le yeniden kuracaðý iliþkiyi yansýtýyor muydu? Bu sorularýn yanýtý
«evet» ise, Hizkiya ve Heftsi-ba arasýndaki iliþki bu dönemdeki Mesih inanlý evliliklerinin anlamýný
-- Mesih'in kilisesiyle sevgi ve özveri baðýný -- anýmsatýr (Efesliler 5:22-33).
Beula: Beula þunlarý simgeler:
1. Günaha karþý savaþtan sonraki esenliði
2. Tanrý'nýn sýkýdüzeninden sonraki güvenliði ve rahatý
a. Terör, savaþ, kýtlýk, hastalýk, v.b. durumlarýn gerektirdiði yaþam çabasýndan sonraki (göreli)
kolay yaþam koþullarý
b. Çapul edildikten sonraki korunma, bakýlma ve geliþtirilme (5:1,2, Tanrý'nýn baðýna gösterdiði
ilk bakým gibi)
c. Ýþe yaramazlýk döneminden sonraki ürün verme
3. Mesih inanlýsýnýn dünyadaki görevleri azalýnca cennete götürülmeyi beklediði dinlenme
dönemini
Rab senden hoþlanýyor: Tarih boyunca «Rab senden hoþlanýyor» sözlerinden daha tatlýsý
duyuldu mu? Aklý baþýnda her insan yaþamýna iliþkin bunu duymak istemez mi? (Matta 25:21,23).
diyarýn kocaya varacak: (54:5'le ilgili nota bakýn; 54:4-8; Vahiy 21:2)
62:5 genç yiðit ere varmamýþ kýzla nasýl evlenirse: Bu benzetmenin iki yorumu vardýr:
1. Yahuda ülkesi diþi olarak ve Yahuda'da oturanlar erkek olarak anlaþýlýr.
2. Yahuda'da yaþayanlar diþi olarak (37:22) ve Yahve'nin eþi olarak görülür (54:5). Tanrý, güveyi
olarak Ýsrail'i Heftsi'ba adýyla adlandýrýr (62:4).
oðullarýn da seninle öyle evlenecekler: Ýbranice'de «ba`al [baw-al]», evlenmek anlamýna
gelmekle birlikte «üzerine yetki sahibi olmak» ya da «efendisi olmak» anlamlarýný da taþýr. Bu
ayette «oðullarýn da seninle öyle evlenecekler», «oðullarýnýn da senin üzerine yetkileri öyle
olacaktýr» anlamýna gelir. Ýsrail'deki kutsal sayýlmýþ kiþiler, ülkelerinin kutsal olmasýný istiyorlardý
ama yetkileri yetmedi. Anneleri olan Ýsrail, gitgide iðrençliðe batýyordu. Ama Ýsrail Tanrý
tarafýndan aranýnca, arýtýlýnca ve kutsal kýlýnca, Ýsrail'in oðullarý ondan her yönüyle hoþnut
olacaklar.
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Bu baðlamda Mesih inanlýlarýndan bazýlarý akla gelir. Ailelerinde tek kiþi olarak imana gelirler.
Mesih inanlýsý olduklarý için oldukça çok eziyet görür, ters, incitici sözlerle karþýlaþýrlar. Üzüntülü
günler yaþayarak Tanrý'nýn anne babalarýný, kardeþlerini kurtarmasý için yalvarýrlar. En sonunda
Tanrý annelerini imana getirir. Ýnanlýlarýn geceleri gündüze çevrilir. Anneleri Mesih Ýsa'nýn baþ
düþmanýyken O'nun yanýnda yer alýr. Kutsal Söz'ü okuya okuya doyamazlar. O'nu baþkalarýna
tanýtmaktan yorulmazlar. Sevinçleri taþan pýnar gibidir. Oðullarý imana gelmeden önce onlarý
seviyorlardý, ama imana geldiklerinden sonra aralarýndaki sevgi baðý öyle derinleþir, öyle tatlý olur
ki anlatýlmaz. Oðullarýnýn sürekli istemiþ olduklarý gibi, Tanrý'nýn kutsallýðý annelerinde egemenlik
sürer. Oðullar yapabilseydiler annelerini bu kutsallýða uymaya zorlarlardý, ama Tanrý insanýn
yapamadýðýný Kurtarýcý'nýn kanýyla yüreklerde oluþturur. Sonunda O, oðullara annelerini ruhsal
açýdan etkileme yetkisini saðlar.
Allahýn seninle öyle sevinecek: Tanrý Mesih inanlýlarýyla candan sevinebilsin diye kutsal bir
yaþam sürmekte baþarýlý olabilseler! (Mezmur 147:11; Yeremya 32:41; Tsefanya 3:17).
62:6 duvarlarýn üzerine bekçiler diktim: Kutsal halka (62:11) zarar gelmesin diye surlarda güvenilir
bekçiler bekleyecekti (52:8). Yeþaya gibi peygamberler, Tanrý'nýn Ýsrail'e bildirmek istediðini
güvenilir bir biçimde ilettiler. Kendilerini peygamber diye adlandýran baþkalarý ise, Ýsrail'in bekçileri
sayýlamazdý (56:10-12; Yeremya 23:14,16; 29:8; Hezekiel 13:3,4,9). Gelecekte Tanrý'nýn seçtiði
bekçiler güvenilir olacaktýr.
Mesih inanlý topluluklarýndaki ruhsal çobanlar ve dua savaþçýlarý þu görevleri yüklenmelidir: Ayýk
ve uyanýk kalarak dua etmeli, tehlike konusunda uyarmalý, inanlýlarý saðlam öðretiyle donatmalýlar
(Koloseliler 4:2; 1. Selanikliler 5:6; 2. Timoteos 4:2.; 1. Petrus 4:7).
gece gündüz susmayacaklar: Bugün de inanlýlarýn bekçileri uyanýk, dayanýklý olmalý ve baðlýlýkla
davranmalýdýr. Ruhsal düþmanlarýnýn devinimlerini, sinsi taktiklerini topluluða bildirerek
uyarmalýlar (62:1'le ilgili nota bakýn). Sardis'teki nöbetçiler tarihte iki kez, kentlerinin düþmana
yenik düþmesine neden oldular (Vahiy 3:3). Bekçiler gevþek davranmamalýlar (1. Petrus 5:8).
Gece gündüz ruhsal ortamýn gerektirdiði bildiriyi yaymalýlar (2. Timoteus 4:2-5; Titus 2:10).
Rabbe hatýrlatanlar, rahat etmeyin: Hiçbir þeyi unutmayan Tanrý'ya ne anýmsatýlacak? Dilekte
bulunan kiþi belirli kiþilerin gereksinimlerini unutmadýðýný, onlar için kaygý çektiðini, Tanrý'nýn onlar
için araya girmesini istediðini belirtir. Gereksinimlere uygun vaatleri yerine getirmesini Tanrý'dan
rica ederek ümidini yalnýz O'na baðladýðýný da kanýtlar. Tanrý, O'nu ilgilendiren konularýn O'na
iman edenleri de ilgilendirdiðini görmek ister.
Ýsa Mesih'in öðrencileri bu noktada yanlýþ davrandýlar; Mesih'e yaklaþmak isteyenleri kovaladýlar
(Matta 15:23). Mesih inanlýlarýnýn sabrý da, belki Ýsa Mesih'in öðrencilerininki gibidir! Ýsteðinin
mutlaka yerine getirilmesini isteyen kiþi peþine takýldýðýnda, Mesih inanlýsý sýkýntýdan çýldýracak gibi
olabilir (Luka 11:5-7), o kiþiye yardým edeceði yerde ondan kaçar. Tanrý, tam tersine, yorulma
bilmeden O'na yalvaran kiþilerden hoþlanýr, vaatlerini yerine getirmesini anýmsatmalarýný bekler
(Yeremya 14:21). Eski Antlaþma'da bu gerçeðin ilginç bir örneði vardýr:
Tanrý, Ýbrahim'e «Ýyi bil ki, senin zürriyetin kendilerinin olmayan bir memlekette garip olacak,
onlara kulluk edecekler, ve kendilerine dört yüz yýl eziyet çektirecekler. Kulluk edecekleri ulusa
Ben hükmedeceðim ve ondan sonra büyük malla çýkacaklar» diye bildirmiþti (Tekvin 15:13-15).
Bildirildiði gibi Ýbrahim'in soyu Mýsýr'a indi, aþýrý eziyet görerek dört yüz yýl orada kaldý. Sonra 401,
402, 403, 405, 410, 420, 430 yýl geçmiþ oldu, Ýsrail yine Mýsýr'da sürünüyordu (Çýkýþ 12:40-41).
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Neden? Belki kimse Tanrý'ya vaatlerini anýmsatmamýþtýr! Çünkü Ýsrail Tanrý'ya haykýrmaya
baþladýðý zaman, O Musa'yý Ýsrail halkýný Mýsýr'dan çýkarmaya çaðýrdý (Çýkýþ 2:23-25; 3:4,7-10).
Tanrý vaatlerini yerine getirmeden önce, vaatlerine ümit baðlayanlarýn dualarýný da iþitmek ister.
Verilen bu örnekten baþka, Daniel de akla gelir. Peygamberler Yahuda'nýn sürgününü yetmiþ yýl
olarak bildirmiþlerdi (Yeremya 25:11-12; 29:10). Daniel, Yeremya'nýn yazýlarýný okurken bu gerçeði
gördü, gerçekleþsin diye Tanrý'ya yalvarmaya baþladý (Daniel 9:1-23).
62:7 O'na rahat vermeyin: (Luka 11:5-8; 18:1-8)
62:8 Rab ... ant e t t i : « Tanrý, Ýbrahim'e vaatte bulunduðu zaman, ant içilecek daha üstün biri
olmadýðýndan, kendi üzerine ant iç»ti (Ýbraniler 6:13).
1. Kimi zaman Tanrý Kendi varlýðý üzerine (45:23; Tekvin 22:18; Yeremya 49:13; 51:14; Hezekiel
33:11),
2. Kimi zaman kutsallýðý üzerine (Mezmur 89:35; Amos 4:2) ant içer;
3. Bir kez büyük adý üzerine (Yeremya 44:26),
4. Bir kez Yakup'un övdüðü üzerine (Amos 8:7),
5. Bir kez de bu ayette sað eli ve gücünün kolu üzerine ant içmiþtir.
Vaatlerini yerine getirmek için Tanrý'nýn gücünün yetmediðini kimse söyleyemez (Romalýlar 4:21;
Ýbraniler 6:17,18).
buðdayýný ... düþmanlarýna vermeyeceðim: Ýsrailoðullarý kendi emeklerinin ürünleriyle doyacaðý
yerde, düþmanlarýný doyuruyordu (Hakimler 6:3-6). Düþmanlarý Ýsrailliler'in emeðiyle güçlenince,
Ýsrail'e karþý daha çok kötülük yapmak üzere donanmýþ oluyorlardý. Ama Tanrý bu duruma Ýsrail'in
cezalandýrýlmasý için izin verdi (1:7) çünkü Ýsrail
1. Tanrý'nýn verdiði bolluðu kendisiyle zina yapanlarla paylaþtý (57:6; 65:11).
2. Tanrý'nýn buyurduðu gibi, topraðý dinlendirerek O'nun Ýsrailliler'in sahibi olduðunu,
gereksinimlerini O'nun saðlayacaðýna inandýðýný göstermedi (Levililer 25:2-4).
Ýsrail, bu suçlar için verilecek cezadan habersiz deðildi: «... tohumunuzu boþ yere ekeceksiniz ve
onu düþmanlarýnýz yiyecek» (Levililer 26:16; Tesniye 28:33). Keþke kendilerinden alýnamaz
yiyeceðe kavuþmak için çalýþsaydýlar (Matta 6:33; 1. Petrus 1:4).
62:9 ancak devþirenler onu yiyecekler ve Rabbe hamdedecekler: Bu vaat (65:21,22) ümit içerir.
Halk, güven ve sevinçle tarlalarýna tohum ekebilecek, çünkü düþmanlarý tarafýndan saldýrýya
uðramayacak ve ürünü devþirebilecek. O dönemde
1. Barýþ olacaktýr.
2. Ýsrail sürgünde ya da düþmanlarýnýn hizmetinde olmayacaktýr.
3. Ýsralliler Tanrý'ya övgülerle gönül borcunu gösterecektir.
makdisimin avlularýnda onu içecekler: Tanrý'yý yüceltmek yalnýz sözde kalmaz. Ýsrailliler
ondalýðý tapýnaða getirmeliydi (Tesniye 12:17,18; 14:22-26). Kutsal Söz'ün öðretileri iþitilirken
sözdinlerlik eksik olursa, duyulan öðreti anlamdan ve yetkiden yoksun kalýr.
62:10 geçin: Bu parçada konuþan kiþi, sürgün dönemine dönerek sürgünleri Yerusalem'e dönmeleri
için yüreklendirdi (52:11-12). Söz dinlemenin ödülleri vardýr:
1. Yüce Tanrý'yla yeniden kurulan doðruluk iliþkisinde bulunmak
2. Kölelikten kurtuluþun oluþturduðu rahat ve sevinç
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3. Köle olarak kalmýþ baþkalarýna özgürlük yolunu gösterme olanaðý (Mezmur 51:12,13; Yuhanna
21:15-17; Haberciler'in Ýþleri 26:18; Yakup 5:19,20)
4. Yeniden saygýdeðer bir ün kazanýlmasý
5. Eksiksiz esenliðin egemenlik süreceði yerde miras alma güvencesi («karþýlýðý önündedir»,
62:11)
kapýlardan geçin: Babil'den Ýsrail'e dönen
1. Kimileri engelleri yoldan kaldýracaklardý.
Babil'den dönmek isteyenleri engelleyen etkenler arasýnda insanlar da vardý. Babil'den
ayrýlmak istemeyenler (48:20 ve 52:1,11'le ilgili notlara bakýn) Yerusalem'e dönenlerle omuz
omuza çalýþacaklarý yerde, dönüþ giriþimine istek ve güç katmaktan uzak durdular. Tanrý'nýn
iþine katýlanlarýn yürekliliði, katýlmayanlar yüzünden azalmamalýdýr. Bilgelikle tasarýlar yapmak
için yavaþ yavaþ ilerlemek isteyen, tutumlu kardeþler var. Onlar acelecileri dizginleyerek
yararlý bir yardým saðlarlar. Bu kardeþler, engelleyen kiþilerle karýþtýrýlmamalýdýr. Engelleyenler
bilgelik ve önlem adamlarý deðildir, bencil ve kuþkulu bir özyapýya sahiptirler. Kimileri, hiçbir
tasarýda olumlu bir sonuç göremez. Baþkalarý olumsuz sonuçlarý peygamberlik etmekten
hoþlanýr. Baþkalarý da önerilen tasarýlarýn kendilerinden beklediði özveriyi göstermeye hazýr
olmadýklarý için, diðerlerinin yoluna tökez koymaya çalýþýrlar.
Kendi enerjileriyle engelleri kaldýran kiþiler gücü tükenmez, duvar tanýmaz insanlardýr. Mesih
inanlýlarý kendi yeteneklerine güvenmeyerek Tanrý'nýn gücüne dayanýrlar. Bu kiþilerin yýlmaz
imaný, zorluklarý yener. Bu niteliðe sahip olan inanlýlar, Tanrý'nýn her iþinde gereklidir. Ýyi huylu,
þakadan anlayan kiþiler de olsalar, engelleri kaldýrýrken ellerinden geldiðince az kiþiyi
gücendirirler. Tanrý'nýn isteðini anlar, saða sola sapmadan dosdoðru amaca yol alýrlar. Bu
azimle yardým edemeyen ya da etmek istemeyen en azýndan ilerleyen kiþilerin yolundan
çekilsin!
2. Kimileri uygun gereçleri getirerek bir yol hazýrlayacaklardý (11:16; 40:3; 57:14).
3. Bazýlarý tökez taþlarýný yoldan uzaklaþtýracaklardý (57:14).
4. Daha baþkalarý da bayrak dikeceklerdi (11:12; 49:22).
62:11 Ýþte kurtuluþun geliyor: Sýkýntý içinde ümitsiz bekleyenlere söylenebilecek en tatlý söz
«Kurtuluþun geliyor»dur. Bu kurtuluþ Ýsa Mesih olduðuna göre sevincin sonu yoktur. Mesih'in
gelini O'nu bekler durumda olmalýdýr: «Tanýklýk eden, ‹Evet, tez geliyorum!› diyor.» Ýnanlýlarýn
karþýlýðý ise þudur: «Amin! Gel, ya Rab Ýsa!» (Vahiy 22:20). Ýsa Mesih'in bulutta geliþini özlemle
beklemeyen, Tanrý'ya baðlýlýðýnýn eksikliðini ve dünyayla baðlantýlý oluþunu kanýtlar. Ne var ki, her
bir inanlý kutsallýða, ruhsal etkinliklere ve Ýsa Mesih'in dönüþü için kiþisel hazýrlýða çaðrýlýr (Matta
24:42-44; Luka 12:39-48; Vahiy 3:3).
ücreti kendisiyle beraberdir: Vahiy'de de bu iki olayýn, yani Kurtuluþ'un (Kurtarýcý'nýn) gelmesi
ve ödülleri yanýnda getirmesinin birbirleriyle baðlantýlý oluþu çok ilginçtir (40:10; Vahiy 22:12).
ücreti kendisiyle beraberdir, karþýlýðý önündedir: Babil'den çýkanlar ödülünün bir bölümünü -özgürlüðü, bir derecede zenginliði (Ezra 1:4-11) -- almýþ bulunuyordu, ama Kenan yöresine
vararak geri kalan bölümünü de alacaklardý.
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62:12 mukaddes kavm: Tanrý'nýn Ýsrail için amacý, O'na özgü kutsal halk olmalarýydý (Çýkýþ 19:6).
Persler bile, Ýsrail'in kutsal Tanrý'ya ait olduðunu bir derecede anladýlar (Ezra 1:2,3; 6:8-12; 7:1226). Yosefus'a göre Büyük Ýskender de bunun ayrýmýndaydý. Öte yandan Romalýlar, Ýsrailliler'i
deðersiz bir ilahýn izleyicileri olarak görüyorlardý (The Pulpit Commentary, 2. cilt, sayfa 431'e aktarma).
Roma Ýmparatorluðu Yahudiler'i yendikten sonra Yahudiler genellikle dünyanýn her yerinde hor
görüldüler.
Rabbin fidyeyle kurtardýklarý: Tanrý insanlarýn günahlarýný Kurtulmalýk’ýn kanýyla arýtmazsa, hiç
kimse kutsal sayýlamaz (43:1; 44:22,23,24; 48:17,20; 50:2; 51:10; 52:9; 54:5,8; 59:20; 60:16; 63:4;
v.s.).
Aranmýþ, Býrakýlmamýþ þehir: («yeni bir ad»la ilgili nota bakýn, 62:2). «Aranmýþ», kendi
çarelerine býrakýlmamýþ, hor görülmemiþ, Tanrý'nýn çok sevdiði, özlediði ve Kendisiyle barýþtýrdýðý
kiþiler anlamýna gelir. «Býrakýlmamýþ kent» adý, eski adýnýn tam tersiydi (62:4).
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