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63:1-7 ayetleri, Tanrý'yla Yeþaya arasýndaki bir dialogdur.
Yeþaya:
«Edom'dan, kýrmýzý giysiyle Botsra'dan bu gelen kimdir? Giysisinde görkemli,
gücünün büyüklüðü içinde bu yürüyen kimdir?»
Rab:
«O Ben'im, Ben ki, doðrulukla söylerim, kurtarmakta kudretliyim.»
Yeþaya:
«Niçin giysinde kýrmýzýlýk var ve niçin giysin masarada üzüm çiðneyenin giysisi gibi?»
«Öfkemde onlarý çiðnedim» (63:3-7).
Rab:
63:1 Edom: Yakup'un ikiz kardeþi Esav, çok sayýdaki ev halký ve edindiði mal için yeterince geniþ bir
yer bulmak üzere Seir Daðý'na göç etti (Tekvin 25:30; 36:1,8). Burasý 1Edom ülkesinin
baþlangýcýydý. Oturduklarý yöre, Ölü Denizi'nden Akabe Körfezi'ne uzanan daðlýkla yayla
bölgesiydi. Uzunluðu yaklaþýk 160 ve geniþliði 65 kilometreydi. Edom, Seir ya da Seir Daðý
olarak tanýnýrdý.
Edomlular'un Seir Daðý'na ilk geldiklerinde Horiler orada oturuyordu (Tekvin 14:6). Emirler
tarafýndan yönetiliyorlardý (Tekvin 36:29,30). Esav'ýn karýlarýndan biri olan Oholibama, emir
Ana'nýn kýzýydý (Tekvin 36:2,25). Esav'ýn oðullarýyla torunlarý da emirdi (Tekvin 36:15-19,40-43).
Zamanla Edomlular Horiler'i kovaladý ve yok etti (Tesniye 2:12,22).
Edom, arkeologlarýn saptadýklarýna göre, Ý.Ö. 13. yüzyýlýnda kuruldu. Dört yüz yýl süresinde
emirlerin gücü azalýnca, Edom krallýk oldu. Ýsrail daha kral seçmeden Edom'un sekiz kralý
olmuþtu (Tekvin 36:31-39). Bunlardan biri, Mýsýr'dan çýkan Ýsrail'in Edom'dan geçmesini yasakladý
(Sayýlar 20:14-21). Kutsal Yazý'dan baþka 13. yüzyýldan kalan Papirüs Anastasi VI adlý belgede
de Edom'un adý geçer.
Kral Saul Edomlular'ý yendi (1. Samuel 14:47). Davut da Edom'la çatýþtý, savaþlarda onun
üstesinden geldi ve Edom'da garnizonlar kurdu (2. Samuel 8:1,14; Mezmur 60 [baþlýðý dahi]).
Ýsrailli askerler, altý ay boyunca Edomlu erkekleri öldürmeye koyuldu (1. Krallar 11:15,16).
Süleyman Etsyon-geber ve Elot'u kurdu (2. Tarihler 8:17,18). Özellikle Etsyon-geber Süleyman
tarafýndan titizlikle tasarlanmýþtý. Yapýlar kuzey rüzgarýnýn en güçlü estiði açýya doðru kuruldu.
Demir ve bakýrý eritmek, arýndýrmak için harlý ateþlere gereken hava akýmý rüzgar gücüyle
saðlanýyordu. Maden Akabe yataklarýndan çýkýyordu.
Edom, Ý.Ö. 847 yýlýnda Yehoram'ýn krallýðýnda Yahuda'ya karþý ayaklanarak baðýmsýzlýða kavuþtu
(2. Krallar 8:20,22). Yaklaþýk elli yýl sonra Yahuda kralý Amatsya Edom'u yendi (2. Krallar 14:7).
Ý.Ö. 735 yýlýnda Suriye kralý Rezin, Yahuda'yla savaþarken Elot'u (Elat'ý) ele geçirdi ve oradaki
Yahudiler'i kovdu (2. Krallar 16:6).
Asurlar'ýn Edom'la iliþkisi vardý. III. Adad-Nirari'den baþlayarak (Ý.Ö. 800) Aþur-banipal'ýn
egemenliðine dek (Ý.Ö. 686-633 yýllarý) Edom'un adý 1Asur çiviyazýlarýnda geçer. Yahuda gibi
Edom da Asur'a vergi ödüyordu.
Ý.Ö. 586 yýlýnda 1Babil Yahudalýlar'ý Babil'e sürdüðünde Edom'un sevinci sonsuzdu. Edomlular
Filistin'in güney kesimlerini ele geçirmeye baþladý. Zamanla 1Hebron'a dek ilerlediler. Ne var ki,
Edom da Babil'in pençesine düþtü. Yýllar sonra Romalýlar Edom'u ele geçirdi. Ý.S. 70 yýlýnda
1
Yerusalem'in yýkýlmasýndan sonra Edomlular'dan baþka bir haber duyulmaz.
1

1

Eklerde Kutsal Kitap’ta Adlarý Geçen Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlara da bakýn.
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Kutsal Yazý'da Edom, gelecekteki yargýlarýn verileceði yer olarak geçer (34:5,6). Ýsrail'in tüm
komþularý arasýnda yalnýz Edom, Tanrý'nýn acýmasýna iliþkin hiçbir vaat almadý. (Tenney, Merrill C.:
The Zondervan Pictorial Bible Dictionary; Zondervan, Grand Rapids, Michigan, 1966, sayfa 233-234).
Edom'la Ýsrail arasýndaki çekiþmelerin tarihi bu iki ulusun babalarýna dek uzanýr. Esav, kardeþi
Yakup'u öldürmeyi tasarlýyordu (Tekvin 27:41). Edom'un bütün tarihi boyunca ayný zorbalýk ruhu
ülkede de görülüyordu. Bazý örnekler þunlardýr:
1. Edom, Mýsýr'dan çýktýðýnda Ýsrail'in ülkesinden geçmesini yasakladý (Sayýlar 20:14-21).
2. Edom Ýsrail'in düþkünlüðünden sürekli yararlanmaya çalýþýyordu (2. Tarihler 28:17; Hezekiel
25:12-14; 35; Amos 1:11-12; Obadya 10).
3. Edom Yerusalem'in sýkýntýsýna, özellikle Babil'in eline düþtüðüne (Mezmur 137:7) sevinirdi
(Obadya 12,13). Bu nedenle yargýlanacaðý, peygamberler tarafýndan bildirildi (Özellikle 34:610,17'le ilgili notlara bakýn; Yeremya 49:12,13).
4. Ýsa Mesih'i bebekken öldürmeye çalýþan Hirodes Edomlu'ydu (Matta 2:13,16-18).
5. Ýsa Mesih'i alaya alan Hirodes Antipas (Luka 23:11) da babasý tarafýndan Edomlu'ydu.
Yukarýdaki olaylar ve Edom'un aþaðýdaki nitelikleri onun, Tanrý'nýn düþmanlarýný simgelemek için
uygun olduðunu gösterir.
1. Gururu
Þeytan ve cinler, gururlarý yüzünden cennetten kovuldu (14:13,14). Gurur, Edom'un günahýnýn
köküydü (Yeremya 49:16; Obadya 3). Tanrý, Edom için kardeþinden daha düþük bir konum
belirledi (Tekvin 25:23). Edom bunu alçakgönüllülükle kabullenseydi, özyapýsý erdemli bir
güzellik kazanacaktý. Ne yazýk ki, Tanrý önünde gurur duyacaðý hiçbir þeyi yokken kendini
yüceltmeye kalktý.
2. Nefreti
Yakup'la Esav yalnýz kardeþ deðil, ikiz kardeþtiler. Bu iliþkileri onlarý birbirlerine sýký
baðlamalýydý, birbirlerini her zorlukta desteklemeliydiler. Ne yazýk ki, aralarýndaki kan baðý
kopmuþtu, Edom, Ýsrail'e karþý son bulmaz bir nefret, yýrtýcý bir öfke besliyordu (Hezekiel 35:5;
Amos 1:11). Elinde olsaydý kardeþini yener, egemenliði altýna alýrdý (Hezekiel 35:10). Bunu
yapamadý, ama kar deþinin ezilmesine ve yýkýmýna sevindi, onun tarihin sayfalarýndan
bütünüyle silinmesini arzuladý (Obadya).
3. Kýskançlýðý
Edom'un, iyi otlaklar ve zenginlikler gibi þükredebileceði çok þeyi vardý (33:9; 35:2; 65:10).
Yine de Ýsrail'i kýskanýyordu (Hezekiel 35:11). Bir çorba için sattýðý ilkoðulluk hakkýný zorla geri
almak istiyordu. Ancak Ýsrail'in ruhsal mirasýna deðil, yalnýzca maddesel yararlarýna göz
dikiyordu.
4. Zorbalýðý
Babilliler Yerusalem'i kuþattýðýnda kaçmaya çalýþan Yahudalýlar'ý engellemek için, Edom yol
aðzýnda durdu (Obadya 14). Kaçabilenleri öldürdüler (Yoel 3:19). Filistinler ve Fenikeliler'den
satýn alabildikleri tutuklularý da yok ettiler (Amos 1:6,9,11).
Edom'un nasýl Ýsrail'in sýnýrýnda bulunuyorsa, günah da iyiliðin kenarýnda pusuda bekler, fýrsat
kollar. Kiþisel yaþamda günah iþlemek isteyen doða, doðruluk yapmak isteyen doðayý alaya alýr,
tehdit eder, ezer, engeller. Günah doðasý tek bir savaþta yenilmez. Yaþam boyunca süren her
çaba, bu ölmeyen düþmaný yenilgiye zorlamalýdýr.
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kýrmýzý esvapla: Kurtarýcý'nýn kana batmýþ giysiyle gelmesi gerekir, çünkü yalnýz O'nun çarmýhtaki
ölümü dünyanýn günahtan arýndýrýlmasý için tek olanaðý saðlar. Ýsa Mesih'in kanlý kurtulmalýk
olmasý, gerçek inancýn merkezidir (1. Korintliler 11:23-26).
Kanlý giysisi Kurtarýcý'nýn sürdürdüðü savaþýn çetinliðini, karþýlaþtýðý engellerin gücünü ve acýsýný,
açtýklarý yaralarý gösterir. Ne var ki, O hepsinin üstesinden geldi.
1

Botsra: (34:6)

bu gelen kimdir: Yeþaya (sorusuyla tüm çaðlardaki Tanrý baðlýlarýný temsil ederek), kanlý bir
çatýþmadan dönen zaferli bir kiþiyi gördü, «Bu gelen kimdir?» diyerek sordu. Bunun yanýtýnda,
doðuya özgü bir biçimde örnekle anlatýlarak Mesih'in özyapýsý ve görevleri belirtilir. Yengiyi
Kazanan'ýn giysisi temiz asker üniformasý deðildir. Giysisi görkemli olmasýna karþýn kana batmýþ
oluþu, Yeþaya'nýn «Bu gelen kimdir?» sorusunu sormasýna neden oldu. Yeþu da, karþýsýnda
elinde yalýn kýlýç duran bir adama «Sen kimsin?» diyerek sormuþtu (Yeþu 5:13-15). Ýsrail, Tanrý'ya
hayran kalarak ayný soruyu þu biçimde sordu: «Senin gibi kim vardýr, ya Rab?» (Çýkýþ 15:11). Bu
Gelen, yalnýz Edom üzerindeki yengiyi bildirmedi. Tanrý'nýn kutsal saydýðý bütün çocuklarýnýn
düþmanlarýný, Edom'un simgelediði tüm kötülüðün güçlerini yeniþini kutluyordu. Ýnsanoðlunun en
büyük düþmaný günahtýr. Günah ise ölümü doðurur (Yakup 1:15). Ne var ki Ýsa Mesih, ilk Diriliþ
sabahýnda mezardan kalkarak günahý ve ölümü yendi.
Yengisiyle övünerek meydana çýkar.
Görünüþü, giysisi þan, kan parlar.
Ne güçlü adýmlarla yürür, ne yücelikle yol alýr.
Görkemli ve ciddidir adýmlarý.
Uludur yüzü, doðrudur sözü.
Kimdir bu güçlü yiðit, kimdir bu Kurtarýcý?
( N.F., Bay Norris'ten esin alarak, 06.10.93
[Henry, Matthew: Commentary on the Whole Bible,
IV. Ci l t , Yeþaya'dan Malaki'ye; Fleming H. Revell
Company; Edinburgh (1712), sayfa 367].)
Kuvvetinin büyüklüðü içinde bu yürüyen kimdir?: Bu sorunun yanýtý hemen duyuldu -- «O
Ben'im!» Bu «Ben» kimdir? Konuþan, Kendini þu niteliklerle tanýttý:
1. «Doðrulukla söylerim» (45:19).
Temeli doðruluk olan her düzeltim ve kurtuluþ, düzeni bozan her etkenin kökünü saptar ve
söker.
2. «Kurtarmakla kudretliyim».
Tanrý'dan baþka hiç kimse kendini bu biçimde tanýtamaz.
kurtarmakta kudretliyim: «Ýsa» adý, «Kurtarýcý» anlamýna gelir (Matta 1:21). Mesih'in Kendi
ölümüyle saðladýðý kurtuluþ güçlüdür. O insanlarý günahýn tüm eyleminden -- cezasýndan,
gücünden ve sonuçlarýndan -- kurtarýr. Sunduðu kurtuluþ
1. Her çað için geçerlidir.
2. Herkesin her günahýný, her suçunu baðýþlamak için yeterlidir (1. Timoteos 4:10).
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3. Günahýndan dönerek Mesih'i kiþisel Kurtarýcýsý olarak kabul eden herkesi günahý yenme
gücüyle donatýr.
Ýsa Mesih'in saðladýðý kurtuluþ, bazen yalnýz cehennem yargýsýndan kurtuluþ olarak düþünülür.
Elbette budur! Ama bundan daha da geniþtir. Ýnsanlar yanlýþ yaþam ilkelerini benimsemiþ,
yanlýþ iliþkiler kurmuþ, yanlýþ devinimleri sürdürmüþlerdir. Mesih, O'na inananlarý bunlarýn
hepsinden kurtarýr. Mesih'e inanan kiþi günahtan kurtulur, þimdi, hemen kurtulur! Yaþam
yönü, 180 derece deðiþerek Tanrý'ya yönelir. Amaçlarý arýndýrýlýr, kutsal düþünceleri benimser,
iliþkilerini Tanrý'nýn yetkisine baðlý kýlar, kalýcý iþlere öncelik tanýr. Kiþinin sonsuz ölüm
yargýsýndan özgür kýlýnýþý, kurtuluþunun yalnýzca bir parçasýdýr. Onun gündelik yaþamýnda
günahýn gücünden ve benliðinin egemenliðinden kurtularak isteminin kýrýlmasý ve böylelikle
Tanrý'nýn hizmetinde yararlý olmasý kat kat daha önem taþýr.
4. Her Mesih inanlýsýný cennete kavuþturur.
5. Onu kabul etmeyenleri suçlu çýkarmak için yeterlidir.
Ýsa Mesih, O'na inananlarla kurtuluþun tüm yararlarýný paylaþýr. Saðladýðý yeni yaþamýn güçlü
örnekleri, hem Yeni Antlaþma'nýn sayfalarýnda hem tarihte bulunur.
Ne var ki, Mesih'in hem günahtan kurtuluþ saðlamaya geldiðini hem de geçmiþte ya da gelecekte
öç almaya geldiðini anlatan nitelikleri vardýr. Kimi noktalarda bu iki olayý niteleyen etkenler aynýdýr,
kimi noktalarda ayrýdýr.
1. Ayrý etkenler
Kurtuluþ sununca
Öç alýnca
a. Görkemli oluþu (63:1,5)
a. Gösteriþsizlik (53:2; Matta 11:29;
20:25-28)
1). Giysi
2). Güç
b. Acýmazlýk (63:1,3)
c. Öfke (63:4)
2.

b. Çekiþme istemezliði (Yuhanna 18:11a)
c. Kayra (Yuhanna 3:17; 12:47)

Ayný etkenler
a.
b.
c.
ç.

Tanrý gücünün açýklanmasý
Verdiði vaatleri yerine getirmekte Tanrý'nýn güvenilirliði (1. Korintliler 1:9)
Tanrý'nýn iþlerini sonuçlandýrmasý (Yuhanna 17:4; 19:30)
Tanrý'nýn tek baþýna yengiyi saðlamasý
Tanrý alet olarak insanlarý kullansa da, yengiyi Kendi kolu saðlar. Kimi zaman hiç
insansal aracý kullanmamayý yeðledi.
Örneðin, Suriye ordusunu korkutup
kaçýrdýðýnda (2. Krallar 7:5-7) ve Asur ordusunu (2. Krallar 19:35) yok ettiðinde.
Ýsa Mesih belirli iþleri için yardýmcýlar seçmesine karþýn, çoðunlukla O'na kimsenin
yardýmý dokunmadý. Bu nedenle Mesih'in yalnýzlýðýndan söz edilir.
1). O'nun özyapýsý, baþkasýnýn eriþemeyeceði kadar arýydý. Kimse O'nun düzeyinde
deðildi, O'nun özdeþi olarak O'nunla paylaþýmda bulunamadý.
2). O'nun yapmaya geldiði sorumluluk o derecede yüceydi ki, O'nun görev ortaðý
olmak için kimsenin yeteneði yetmezdi.
3). Dünyanýn günahtan kurtuluþunu ancak tek baþýna saðlayabilirdi.
4). Ruhu incitilince insanlarýn duyamadýklarý oranda bir üzüntüyü duyar (63:10).
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63:2 niçin elbisende kýrmýzýlýk var: Ýsa Mesih akla gelmez mi? Kutsal Yazý'da Mesih Ýsa þöyle
açýklanýr: «Kana batmýþ bir giysi kuþanmýþ. Adý ‹Tanrý'nýn Sözü› diye biliniyor» ( Vahiy 19:13).
Görkemle görünen, gücünün taþkýnlýðýyla yürüyen bu kiþi, uþaklarýn iþiyle -- masarayý basmakla -uðraþmýþ olabilir mi?! Evet, Ýsa Mesih dünyaya alçak iþlerle de hizmet etmeye geldi. «Kendine
özgü yücelikten soyunarak uþak özdeþliðini aldý. Ýnsan eþitliðine girerek insan biçiminde belirdi.
Kendini alçatarak sözdinlerlik yolunda ölüme dek yürüdü; hem de haç ölümüne» (Filipililer 2:7,8).
63:3 masarayý Ben tek baþýma bastým: Tanrý Yeþaya'nýn sorusuna olumlu yanýt verdi. Evet,
masarada üzüm çiðnemekteydi ama bir benzetme olarak. O zamanlarda Orta Doðu'da masarayý
birçok kiþi birlikte çalýþarak basardý, ama Tanrý'ya yardým eden yoktu. Hiçbir ulus Tanrý'nýn
davasýný benimseyerek Edom'a karþý durmadý. Böylece O'nun düþmanýnýn tarafýný destekler gibi
oldular. Bunun için Edom'a saptanan cezaya onlar da uðradýlar (63:6).
Ayrýca Tanrý, tek baþýna Yahudiler'in günahlarýný cezalandýrdý (63:5; 59:16). Ýsa Mesih, tek baþýna
dünyanýn günahlarýný ödedi (Ýbraniler 10:10-12). Dünyanýn sonunda da Tanrý tek baþýna günahtan
öç alacaktýr (Vahiy 14:14-20). Tek baþýna «... ölümün güçlü egemenliðini kendinde bulunduraný,
yani iblisi ölümüyle ez»di (Ýbraniler 2:14). Bununla birlikte «baþkanlýklarý ve yetkileri kendi
aracýlýyla soyup soðana çevirdi. Onlarý açýkça sergiledi, çarmýhta yengi kazanarak onlara üstün
geldi» (Koloseliler 2:15). Ruhsal yengi kazanmak için hiçbir insanýn gücü ve kutsallýðý yeterli
deðilken Tanrý, tek baþýna, yalnýz kendi gücüyle ve kendi kutsallýðýyla yengiyi kazanýr.
«Rabbin sözü þudur: Kudretle deðil, kuvvetle deðil, ancak Benim Ruhumla, ordularýn Rabbi diyor»
(Zekarya 4:6).
yanýmda kavimlerden kimse yoktu: Günahtan öç almak için tüm uluslarýn arasýndan Tanrý'ya
yardým edecek hiç kimse yoktu. Nedeni: Herkes kutsallýktan yoksundur. Bir insan Tanrý'ya
yardým etseydi bile, kendisinden öç aldýðý kiþi baþkaldýrýp «Hey, sen ne yapýyorsun? Bizim gibi
sen de günahlýsýn. Bizden öç almaya hiç hakkýn yok» diyebilirdi. Onun için öç almak Kendisinde
günah Bulunmayan'ýn görevidir. Yalnýz Tanrý kurtulmalýkla kurtarabildiði gibi (63:4) yalnýz O öç
alabilir.
onlarýn kaný giysimin üzerine sýçradý: Ta Yakup'un günlerinden Þilo'nun (Ýsa Mesih'in)
giysilerini þarapta ve kaftanýný üzümlerin kanýnda yýka»yacaðý biliniyordu (Tekvin 49:11;
Yeremya'nýn Mersiyeleri 1:15; Yoel 3:13; Vahiy 19:15). Giysilerinde düþmanlarýnýn kaný Kendi
kanýyla karýþtý.
Giysilerim kana daldýrýlmýþ olarak durdum;
Düþmanlarýmýn damarlarýndan damlayanla yengimi yazdým.
(N.F., Bay Norris'ten esin alarak, 06.10.93)

bastým, yoktu, çiðnedim, aldým, sýçradý, kirlettim: Gelecekteki olayý peygamberlik etmesine
karþýn, diyalogun gerektirdiði gibi fiiller geçmiþ zamanda yazýlýr.
63:4 çünkü: Ýsa Mesih'in düþmanýný yok etmesi için gerekçesi þimdi bildirildi (Tsefanya 3:8).
öç alma günü: Adil Tanrý, kutsallýðýna karþý günah iþleyenlerden ve özellikle günahýn babasýndan
öç almalýdýr (61:2). Bunu sonuçlandýrmak için Tanrý'ya bir «gün» yeter. Bu günün tarihi daha
bildirilmese de, Tanrý'nýn yüreðinde belirlenmiþtir.
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fidyeyle kurtardýklarýmýn yýlý gelmiþtir: Bir yandan Tanrý, öç alma gününün aðýrlýðýný taþýr. Öte
yandan Mesih, inanlýlarýný kurtarabileceði kayra yýlýna sevinir. Ona sýðýnmýþ olanlar, O'nundur
(63:8). Çok sevinerek «Kurtardýklarýmýn yýlý gelmiþtir» der.
gün, yýl: (34:8; 61:2). Öç alma günü bitince, kurtuluþ yýlý baþlar.
63:5 baktým ki, yardýmcý yoktu: Yeniden bir antropomorfizmle karþýlaþýlýr. Tanrý, yardým aramýþ ve
beklemiþ gibi gösterilir. Yardým eden bulamayýnca þaþýrdýðý bildirilir (63:9'da da Tanrý'nýn sýkýntý
duymasý da bir antropomorfizmdir; 59:16 ile karþýlaþtýrýn).
kendi bazum bana kurtuluþ getirdi: Kendi kolundan baþka hiçbir þey Tanrý'ya gerekmez (59:16;
Mezmur 98:1). Tanrý yerinden kalkarsa düþmanlarý kaçar (Mezmur 68:1).
kýzgýnlýðým Bana o destek oldu: Bu ayet, bir sözcük dýþýnda 59:16 ayetinin aynýsýdýr. O ayette
Tanrý'nýn doðruluðu, bu ayette kýzgýnlýðý Kendisine destek oldu.
63:6 kavimleri öfkemde çiðnedim: Tanrý'ya karþý direnip O'nun sunduðu Kurtuluþ'u kabul etmeyen
her halk, O'nun öfkesiyle çiðnenecektir. Beyaz ata binmiþ olan «yengi kazanmaya gitti» (Vahiy
6:2). «Çiðnedim. Kýrdým. Kanlarýný yere akýttým.» Tanrý'ya inanmayanlar için ne korkunç sözler!
Kalkmak için olanak býrakmayan bir yýkým belirtilir (Vahiy 19:11-21).
kanlarýný yere akýttým: Babil, kutsallarýn kanýyla ve Mesih'e tanýklýk etmiþ olanlarýn kanýyla sarhoþ
oldu (Vahiy 17:6). Kutsallarýn kanýný akýtanlarýn baþýna ayný ceza gelecektir.
63:7-14 Bu parça saf ve yalýn yüceltme sözüyle açýlýr. Tanrý kayrasý, acýmasý ve sevgisi için övülür (63:79). Sonra Ýsrail'in günahlarýný Tanrý'nýn iyiliðiyle karþýlaþtýran tarihsel bir özet verilir. Ýyilikbilirlik
ve sevinç, bu parçanýn tonunu niteler (63:10-14).
63:7 Rabbin inayetleri, hamdleri, inayetlerinin çokluðu, merhametleri: (55:3; Mezmur 89:1).
Yeþaya, Tanrý'nýn iyiliðini tekil sözcüklerle sýnýrlandýramadý!
Ýsrail evine olan büyük iyiliði anayým: Tanrý iyilik yapar, çünkü özniteliði iyiliktir. Yeþaya,
Tanrý'nýn iyiliðini anarken yalnýz mýydý? Ýsrail günahlarýna o denli batmýþ mýydý ki, Tanrý'yý övmek
isteyen, gönül borcunu bilen kiþiler bulunamýyordu? Yaþamýn her aný Tanrý'nýn kayrasýna,
acýmasýna, sevecenliðine, armaðanlarýna tanýklýk eder. Davut þu uyarýda bulundu: «[Tanrý'nýn]
tüm iyiliklerini unutma» (Mezmur 103:2). O'nun iyilikleri ne zaman unutulur?
1. Ýyiliklerin Tanrý'dan geldiði bilinmeyince
2. Ýyiliklerin Tanrý'dan geldiðini düþünmeye zaman ayýrmayýnca
3. Tanrý sevgisini kanýtlayan büyük belirtileri görmeyince ve küçük belirtileri saymayý unutunca
4. Büyük ve «küçük» iyilikleri için Tanrý'ya þükretmeyince
5. Sýkýntý sýrasýnda düþünceleri Tanrý'nýn iyiliðine yöneltmeyince
Tanrý'nýn kayrasýný anmanýn iki yönü vardýr:
1. Kiþinin, Tanrý'nýn kayrasýný aklýna getirmesi (Mezmur 84:11; Romalýlar 8:32; 2. Korintliler 9:15)
2. Kiþinin, Tanrý'nýn kayrasýný baþkalarýna anýmsatmasý
bize, Ýsrail evi: «Biz» Yeþaya'nýn çaðdaþlarýdýr. «Ýsrail evi» tüm çaðlardaki Yahudiler'dir.
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63:8 benim kavimdir: Musa zamanýndaki firavun, düþmanca bir tutumla Ýsrail'in kavim niteliðinden
söz etti (Çýkýþ 1:9,10). Tanrý ise, Ýsrail'den Kendi kavmi olarak söz etti (Çýkýþ 3:7).
hile etmez oðullardýr: Hile etmez sözü, «her zaman Tanrý'ya baðlý kalan, tanrýsýzlýða ya da
yalancý ilahlara kapýlmaz» anlamýna gelir (Mezmur 44:17'de ayný söz kullanýlýr). 63:7'de Tanrý
kayrasý, iyiliði ve acýmasý için yüceltildi. O, yaratýklarýna acýr, sonsuz sevgi, sabýr ve yardým
saðlar. Karþýlýk olarak insanlardan ne bekler? Tanrý kayrasýyla rahata erenlerden þunlarý bekler:
1. Bir çocuðun babasýný sevdiði gibi Tanrý'yý sevmelerini
2. Ýstemini bildirirken ilgilerini bütünüyle Tanrý'ya yöneltmelerini
3. Günahtan baðýþlanmayý kabul etmelerini
4. O'nunla yaþamlarýný gün günden paylaþmalarýný
5. Tanrý'nýn çocuklarý olduklarýný kanýtlamalarýný
a. Özyapýlarýnýn doðruluðuyla,
b. Boyun eðme ruhuyla,
c. Kutsal yaþam düzeniyle ve
ç. Tanrýsal görevleri güvenilirlikle yüklenerek
Ne acý bir durum! Ýsrailoðullarý, tarihleri boyunca ne kadar «Rabbin bütün söylediklerini yapacaðýz
ve dinleyeceðiz» dedilerse de (Çýkýþ 24:7) hileyle davrandýlar! Tanrý, Ýsrailliler'in atalarýyla
antlaþma yaptý. Bu antlaþmanýn mirasçýlarý olduklarýna göre (Haberciler'in Ýþleri 3:25), gerçeði
güvenilirlikle temsil edecekleri beklenirdi. «Gerçeðe baðlý kalmayan» ve «kendisinde gerçek»
olmayan þeytandýr. «Yalan söylerken içinde bulunaný söyler. Çünkü yalancýdýr ve yalanýn
babasýdýr» (Yuhanna 8:44). Ýsrailoðullarý ve yalan söylen herkes, kendilerinin kiminle iliþkide
bulunduklarýna iliþkin çok olumsuz bir bilgiyi vermektedir!
onlara Kurtarýcý oldu: 63:9'da da okuyoruz «Yüzünün meleði (Matta 18:11) onlarý kurtardý;
sevgisinde ve acýmasýnda onlarý kurtulmalýkla kurtardý» (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.; Titus 3:4-6). Tanrý, dünyanýn kuruluþundan önce insanlarý
günahtan kurtarmayý kararlaþtýrdý (Efesliler 1:3-5).
63:9 bütün onlarýn sýkýntýsýnda O sýkýldý: Ýbr anice'de bu cümlede bulunan bir sözcük iki türlü
okunabilir; bir okunuþuyla «ona», diðer okunuþuyla da «deðil» anlamýna gelir. Ýlk okunuþta «Tüm
sýkýntýlarýnda O'na sýkýntý vardý», ikincisinde ise «Tüm sýkýntýlarýnda sýkýntý yoktu» olarak okunur.
Ýkinci biçim þu anlama gelir: Sýkýntýlarýnda Tanrý'nýn kayrasý onlara o denli yardým etti ki, sýkýntýlarý
oldukça hafiflenmiþti, sanki yokmuþ gibiydi (Romalýlar 8: 18; 2. Korintliler 4:17). Ne var ki,
Türkçe'de olduðu gibi genellikle ilk biçim yeðlenir.
Þaþýlacak þey! Kutsal Yazý'da Tanrý'nýn acýmasý, sevecenlik ve haksýzlýða karþý öfke duymasý
kaydedilir. Bu duygularýn her biri sancý doludur. Tanrý'nýn insanlara karþý sevgisi ne derin! O
halkýnýn acýsýna ortak olur! (63:5'le ilgili nota bakýn; Hakimler 10:9,16; Ýbraniler 4:15; Yeremya
31:20; Hoþea 11:8).
1. Kötülerin eline düþerek ezildiklerinde
a. Tanrý, Mýsýr'daki çocuklarýnýn iniltisini duydu (Çýkýþ 2:23,24; 3:7,17).
Ýsrail'in sýkýntýsý Mýsýr'da baþladý (Tekvin 14:13). Yusuf'u tanýmayan firavun tahta çýkýnca
durumlarý aðýrlaþtý (Çýkýþ 1:8). Tanrý'nýn Ýsrail'e acýmasý, Çýkýþ kitabýný niteler.
b. Tanrý, halkýna yapýlan adaletsizliði sanki Kendisine yapýlmýþ gibi sayar (Tesniye 32:43;
Yeremya 51:33-36; Hezekiel 25:12-14).

Yeþaya, 63. Bölüm, sayfa 8

˜˜˜ 592 ˜˜˜
[c.
Tanrý, diðer uluslarýn sýkýntýsýný da paylaþýyordu (16:11; Yeremya 48:36).]
2. Kendisi Ýsrailliler'i sýkýdüzene soktuðunda (2. Tarihler 36:14-16; Hezekiel 18:32; Hoþea 11:8).
Tanrý baðlýlarý, O'nun insanlarla yakýnlýk duyuþundan ders alabilir:
1. Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn öðrettiði gibi sorunlarýn ardýndaki günahý anlar ama sorunluyu kayýrýr
(Romalýlar 15:1; Galatyalýlar 6:2).
2. Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn sorunlar aracýlýðýyla Kendi amaçlarýný oluþturduðundan kuþku
duymayarak, sorunluyu imanla Tanrý'yý izlemeye yüreklendirebilir.
yüzünün meleði: Bu deyim yalnýz bu ayette bulunur. Tanrý'nýn meleði ya da Rabbin meleðiyle
özdeþ olduðu düþünülür (Tekvin 16:7; Çýkýþ 14:19; Hakimler 13:3; Haberciler'in Ýþleri 27:23).
kurtardý: Bu ayette sözü edilen kurtuluþ, büyük olasýlýkla Ýsrail'in Mýsýr'dan kurtuluþudur (Çýkýþ 6:6;
15:13; Tesniye 7:8, v.s.), çünkü o «eski günlere» özgüdür.
Sevgisi ve acýmasý: Tanrý'nýn sevgisi ve acýmasý, Ýsrailliler'i ve uluslarý kurtulmalýkla kurtarmasýnýn
nedenleridir (Tesniye 7:6-8).
bütün eski günlerde onlarý taþýdý: (40:11; 46:3,4; Çýkýþ 19:4; Tesniye 32:11; Haberciler'in Ýþleri
13:18)
63:10 ama onlar asi oldular: (Tesniye 32:5,6; Mezmur 78:40; 95:8-10; Nehemya 9:16,17,26,29;
Haberciler'in Ýþleri 7:51; Efesliler 4:30; Ýbraniler 3:10)
1. Sina Daðý'nda altýn buzaðý yaptýlar (Çýkýþ 32:1-6).
2. Meriba'da Tanrý'yý denediler (Çýkýþ 17:1-7; Sayýlar 20:24).
3. Þittim'de Moab kýzlarýyla zina ettiler (Sayýlar 25:1-3).
4. Hakimler döneminde Tanrý'yý izlemediler (Hakimler 2:11; 3:7,12; 4:1; 6:1; 8:33; 10:6; 13:1).
5. Kral istediler (1. Samuel 8:5,19,20).
6. Yeroboam'ýn yöneticiliði altýnda on oymak Yahuda'dan ayrýldý ve Yeroboam, Dan ile Beytel'de
iki altýn buzaðýyý ilah olarak dikti (1. Krallar 12:27-33).
7. Ýsrail, sürgüne gönderilmelerini gerektiren yoðun suçlar iþledi (2. Krallar 17:23).
8. Yahuda Manasse, Yehoyakim, Yehoyakin ve Tsedekaya altýnda Tanrý'ya karþý baþkaldýrdý
(2. Tarihler 36:5,9,11-12,14,16).
O'nun kutsal Ruhu'nu incittiler: Tanrý'nýn üçlü birliði Eski Antlaþma'da da belirtilir. Kutsal
Ruh'un yalnýz bir «güç» olmadýðý, bir kiþi olduðu burada kanýtlanýr, çünkü bir güç incitilemez
(Efesliler 4:30).
Adý Kutsal Ruh'tur. Kutsal Ruh, Mesih inanlýlarýnda kutsallýðý oluþturmayý amaçlar. «Kutsal» adý,
bunu açýklar. Ýnanlý Kutsal Ruh'un tanrýsal nitelikleri onda oluþturmasýna izin vermezse, Tanrý'yý
yaþamýyla yüceltmezse, O incitilir. Kutsal Ruh inanlýyý zorlamak istemez, inanlýnýn O'nunla
gönüllü olarak ortak çalýþmaya girmesini ister. Mesih inanlýsý, kiþiliðini ve yeteneklerini Kutsal
Ruh'tan esirgerse, O'nun çalýþmasýný engeller. Tembel bir inanlýnýn ruhsal bahçesi, çaba
göstermeyen bahçývanýn bostanýna benzer: Diken ve çalý biter. Öte yandan, topraðý ayýklar ve
tohum eker, yabansý otlarý söker, bitkileri gübreler ve kazýða baðlarsa, çið, yaðmur ve güneþ iþin
geri kalanýný yapar. Ýnanlýlarýn ürünsüzlüðünün nedeni, cennetten yaðmurun yaðmayýþý ya da
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Kutsal Ruh'un aralarýnda bulunmayýþý deðil, inanlýlarýn kendilerine düþeni yapmamalarýdýr (Hoþea
10:12), kendilerini Kutsal Ruh'tan esirgeyerek O'nu incitmeleridir.
incittiler: (Mezmur 78:40,41)
O da deðiþip onlara düþman oldu: Tanrý'nýn Ýsrailliler'e gösterdiði baba sevgisinin benzeri
yoktur (46:3,4). Tanrý'nýn Ýbrahim'le yaptýðý antlaþmayla Ýsrail O'nun çocuðu oldu. Bir
antlaþmanýn iki tarafý, ikisinin de karþýlýklý vaatlerini bildirdikleri maddeleri vardýr. Bir taraf
antlaþmayý bozarsa, öbürü vaat ettiði maddeleri yerine getirmek zorunda deðildir. Ne var ki
Ýsrail'in Tanrý'yla iliþkisi, kutsallýk temeline dayanýyordu. Kutsallýk Tanrý'nýn bir niteliði olduðu gibi,
halkýnýn da niteliði olacaktý. Bunu gerçekleþtirmek için Kutsal Ruh sürekli iþlemekteydi (Nehemya
9:20). Ne yazýk ki, Ýsrailliler çoðunlukla Kutsal Ruh'la çeliþki içinde bulunuyordu (Hakimler 2:610). Onlarýn tutumu, Tanrý'nýn onlara baba yüzünü göstereceði yerde yargý yüzünü göstermesini
gerektiriyordu.
Tanrý'nýn belki Mesih inanlýlarýna da düþmanca davrandýðý düþünülebilir. Þunlara benzer
durumlara izin verdiði için inanlýlara karþý durduðu sanýlabilir:
1. Ruh sýkýntýsý, yaþamýn anlamýndan kuþkulanma, tekdüzelik
2. Tasarýlarýn gerçekleþmemesi, yenilgi korkusu
3. Yas
4. Baþkalarýnýn oluþturduklarý yara, eleþtiri, dedikodu, v.b.
Ne var ki, Tanrý varmak istediði amacý önceden bilir. Gereksiz zorluklara izin vermez. Kuþkusuz
O'nun baðlýlarý için bina edici, saðlýk verici gerekçeleri vardýr. Tanrý, inanlýlarýn O'na en yakýn
paylaþýmla baðlanmalarýný, sunduklarý hizmette en deðerli ürünleri vermelerini amaçlar.
Ýsrailliler, Tanrý'nýn düþmanlarýna ne yaptýðýný kaç kez kendi gözleriyle görmüþlerdi (Tesniye
32:43; Yeremya 51:33-36; Hezekiel 25:12-14). O'nun düþmaný olmaktan nasýl korkmadýlar?!
Tanrý, Ýsrailliler'in düþmaný olmakta haklýydý (Nehemya 9:33-35; Yeremya 30:14; Yeremya'nýn
Mersiyeleri 2:4,5).
kendisi onlarla cenkleþti: Tanrý seçtiklerine karþý ve onlarýn düþmaný Babil için savaþtý. Sevdiði
Yerusalem kentini Babil kralýnýn eline verdi (Yeremya 34:2).
63:11 kavim ... andý: Kimin andýðý, Ýbranice metinden anlaþýlmaz. Tanrý, Yeþaya ya da Ýsrail halký
olabilir. Ýsrail halký ya da onun adýna konuþan Yeþaya en uygun seçeneklerdir.
çoban: Çoban, ya Musa ya da Tanrý yüzünün (huzurunun) meleði (63:9) olabilir.
63:11-14 eski günleri, Musa'nýn günlerini andý: Kutsal Yazý'da Tanrý'nýn Musa'nýn eliyle yaptýðý
olaðanüstü iþler sýk sýk anýmsatýlýr (Nehemya 9:5-31; Haberciler'in Ýþleri 7:2-50).
1. Tanrý, Musa'nýn eliyle Ýsrailliler'i denizden çýkardý (63:11; Mezmur 78:13; 106:9).
Musa, kayýnpederi Yetro'nun sürülerine bakarak çobanlýðý öðrenmiþti (Çýkýþ 3:1). Sonra
Ýsrailoðullarýna çoban oldu. Musa yaþamýný sürüsü için vermemesine karþýn, yine de halk için
birçok özveride bulundu. Çobanlýðý açýsýndan Ýsa Mesih'in bir ilkörneðiydi (Yuhanna 10:11).
2. Tanrý, Ýsrailliler'in aralarýna Kutsal Ruhu’nu verdi (63:11; Haggay 2:5).
Kutsal Ruh Musa'ya, Ýsrailliler'e yol göstermek, onlarý eðitmek (Nehemya 9:20) ve Kutsal
Yazý'yý yazmak için verildi (2. Petrus 1:20,21). Sonradan Kutsal Ruh, halký yönetirken Musa'ya
yardým edecek yetmiþ adama da verildi (Sayýlar 11:16,17).
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3. Tanrý yüceliðinin kolunu Musa'nýn saðýnda yürüttü (63:12; Çýkýþ 13:21; 14:21,24; 15:6;
23;20,21).
4. Tanrý, Kendisine sonsuz ad yapmak için sularý yardý (63:12,14; Çýkýþ 14:21; 15:11-16; Nehemya
9:11; Mezmur 78:13).
Tanrý'nýn amacý, Mýsýr'da mucizelerin tümünü oluþturmakla [ve yaptýðý baþka her þeyde, 43:7]
Kendi adýný yüceltmekti[r] (Çýkýþ 9:16). Tanrý'nýn adýný yüceltmek, O'na inananlarýn da amacý
olmalýdýr (1. Korintliler 6:20).
5. Tanrý, Ýsrailliler'i enginlerin içinden geçirdi, onlarý çölde sürçmekten korudu (63:12-14;
2. Samuel 7:23).
Tanrý halkýna bir yol açarsa, onlara o yolda kýlavuz olur.
6. Tanrý'nýn Ruhu Ýsrailliler'e, vadiye inen hayvan sürüsü gibi çöldeki gezintilerinde rahat verdi
(63:14; 40:10; Çýkýþ 33:14; Tesniye 3:19,20; 12:9,10; Yeþu 1:13; 22:4; Nehemya 9:25; Mezmur
23:2; Yeremya 31:2).
Ýsrail'in Sina yarýmadasýndan Kenan yöresine geçiþi, bir hayvan sürüsünün daðdaki yazlýk
otlaklarýndan güvenlik içinde kýþý geçireceði vadiye iniþine benzetilir. Bu da Tanrý'nýn Mesih
inanlýlarýný günaha kölelikten kutsallýðýn rahatlýðýna ulaþtýrma isteðini anýmsatýr (Ýbraniler 3:74:11).
63:14 Rabbin Ruhu onlara rahat verdi:
1. Rabbin Ruhu, Mesih inanlýsýnýn içindedir: Ýnanlýnýn gerçeðe yöneltileceðine (Yuhanna 16:13)
ve Tanrý'nýn benzerliðinde deðiþeceðine iliþkin güvencesidir (Galtyalýlar 4:19).
2. Rabbin Ruhu Mesih inanlýsýnýn yanýndadýr: Ýnanlýnýn Tanrý açýsýndan baþarýlý olacaðýna iliþkin
güvencesidir (11:2).
3. Rabbin Ruhu Mesih inanlýsýnýn arkasýndadýr: Ýnanlýnýn korunma ve güvenlik açýsýndan
güvencesidir.
Kutsal Ruh'un hizmetini açýklamak için þu simgeler kullanýlýr:
1. Su (Yuhanna 3:5)
a. Güçlendirir, tazeler (41:17,18; Mezmur 46:4).
b. Ürün saðlayandýr (27:3,6; 44:3,4; 58:11; Mezmur 1:3).
c. Bedelsiz verilir (55:1; Yuhanna 4:14; Vahiy 22:17).
ç. Temizler (Hezekiel 16:9; 36:25; Efesliler 5:26; Ýbraniler 10:22).
d. Bol bulunur (2. Tarihler 32:4; Yuhanna 3:23).
2. Ateþ
a. Aydýnlatýr (Çýkýþ 13:21; Mezmur 78:14; Zekarya 4:1-6).
b. Sýnar, araþtýrýr (Tsefanya 1:12; 1. Korintliler 2:10).
c. Arýndýrýr (4:3,4; Malaki 3:2,3; 1. Petrus 1:7).
3. Rüzgar
a. Güçlüdür (1. Krallar 19:11; Haberciler'in Ýþleri 2:2).
b. Güçlendirir, tazeler (Hezekiel 37:9,10,14).
c. Baðýmsýzdýr (Yuhanna 3:8; 1. Korintliler 12:11).
4. Yað
a. Kutsar (61:1; Çýkýþ 29:7; 30:30; Ýbraniler 1:9)
b. Avutur, yatýþtýrýr (61:3).
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c. Aydýnlatýr (Matta 25:3,4; 1. Yuhanna 2:20,27).
ç. Saðlýk verir (Luka 10:34; Vahiy 3:18).
5. Yaðmur ve çið (Mezmur 72:6)
a. Nasýl oluþtuðu gözle gözlemlenemez (2. Samuel 17:12 ile Markos 4:26-28).
b. Güçlendirir, tazeler (18:4; Mezmur 68:9)
c. Bol bulunur (Mezmur 133:3).
ç. Ürün saðlar (Hezekiel 34:26,27; Hoþea 6:3; 10:12; 14:5).
6. Güvercin (Matta 3:16)
Aldatýsýzdýr (Matta 10:16 ile Galatyalýlar 5:22)
7. Bir ses (6:8)
a. Konuþan (Matta 10:20)
b. Uyaran (Ýbraniler 3:7-11)
c. Yol gösteren (30:21 ile Yuhanna 16:13)
8. Mühür (Vahiy 7:2)
a. Yetkilendirir (Yuhanna 6:27).
b. Korur (2. Korintliler 1:22; Efesliler 1:13,14; 4:30)
63:15 Sürgün dönemi için hazýrlýk olarak Ýsrailoðullarýna, vaatler nasýl önceden bildirildiyse, dualar da
önceden öðretildi. Örneðin, bu ayetten baþlayarak 64. bölümün sonuna dek Yeþaya'nýn
yüreðinden sürgün dönemi için bir dua taþar. Yeþaya, Tanrý'nýn Ýsrail'e yeniden acýmasýný, O'nun
Ýsrailliler'i kendilerinden (63:17) ve düþmanlarýndan kurtarmasýný (63:18-19) rica eder. Yeþaya'nýn
duada dile getirdiði ulusseverlik yalanlanmaz, ama bunun arkasýnda Yeþaya'nýn Tanrý'ya yönelik
güveni vardýr: Yahve seçtiklerini Kendisi'ne sýký bir baðla baðladý, bu nedenle de Yeþaya Tanrý'nýn
Ýsrail'e acýyacaðýna iman etti. Dua üçe bölünür: 1. Ýstekler, 2. Yakarýþlar, 3. Yalvarýþlar.
1. Ýstekler
a. Göklerden bak (63:15; 18:4; Mezmur 33:14).
1). Tanrý insanlara yardým edecekse aþaðýya bakmalý, alçakgönüllülükle onlara inmelidir.
Tanrý ile insanlar arasýndaki uzaklýk ve insanlarýn O'nun yardýmýný hak etmeyiþi
vurgulanýr. Öte yandan baþka bir yerde Tanrý'nýn, O'na gerçekte seslenenlere yakýn
olduðu bildirilir (Mezmur 145:18). Demek ki, Tanrý'yla insanlar arasýndaki uzaklýk dua
ile aþýlýr. Sýkýntý belirten bir iç çekiþ bile, Tanrý'nýn acýmasýna yol açabilir.
2). Tanrý, kutsallýðýnýn ve yüceliðinin konutundan (57:15; Tesniye 26:15; 2. Tarihler 30:27;
Mezmur 80:14) olaðanüstü gücünü göstermeye çaðrýlýr (Mezmur 106:2; 145:4; 150:2).
Bu konut olan cennette Tanrý'nýn kutsallýðý kutlanýr (6:3; Vahiy 4:8).
3). Tanrý'nýn Ýsrail'le yakýnlýk duymasý rica olunur (63:15; Yeremya 31:20).
a). Bir insanýn/ulusun küçüklüðü, önemsizliði, onursuzluðu Tanrý'nýn ona göstereceði
ilgiyi azaltmaz.
b). Tanrý'nýn verdiði sýkýdüzen, O'nun kiþiyi kutsama amacýna zýt düþmez. O'nun yaptýðý
her þey, babacan, son bulmaz sevgisiyle uyumdadýr. Onun için karanlýk saatlerinde
Mesih inanlýlarýn dualarý iþitilsin! «Göklerden bak!» Denenmiþ ve yaralý yürek,
Kurtarýcý'nýn onu sýkýntý zamanýnda taþýyacaðýna, ruhsal saðlýk vereceðine ümit
baðlasýn.

Yeþaya, 63. Bölüm, sayfa 12

˜˜˜ 596 ˜˜˜
b. Geri dön (63:17; Mezmur 90:13).
Tanrý'nýn seçtiklerinin en korktuklarý þey, O'nun halkýný sýkýdüzene sokmasý ve uzak
kalmasýdýr. Yalnýz kendilerine kayrayla bakmasýný deðil, onlarla yakýndan iliþki kurmasýný
da isterler (Mezmur 51:11). «Kullarý için» geri dönmesi için yalvarýrlar. En günahlý
dönemlerde bile Baal'a diz çökmemiþ bir azýnlýk sürekli olarak vardý (1. Krallar 19:18;
Romalýlar 11:4).
2. Yakarýþlar
a. «Ya Rab, kendi yollarýndan bizi niçin saptýrýyorsun» (63:17)?
Ýsrailliler hem yoldan saptýklarýný itiraf ediyor hem de sapmalarýndan Tanrý'yý sorumlu
tutuyorlardý! Eðer Tanrý onlarýn çobanýysa (40:11; 49:10), yoldan sapmalarýný neden
engellemedi! Ýsrailliler, Tanrý'da hiçbir kötülük olmadýðýný ve kendilerinin suçlu olduðunu
bilmelerine karþýn O'nu sitem etmeye nasýl cesaret ettiler (Mezmur 92:15; 1. Yuhanna 3:5)?
Eðer Davut gibi tüm yürekleriyle Tanrý'yý arasaydýlar, «emirlerinden sapmamý Sen engelle»
anlamýna gelen bir duayý sunabilirlerdi (Mezmur 119:10). Ama Ýsrailliler'in Tanrý'yý arayýþlarý
gerektiði gibi deðildi. Tanrý'nýn, gerçeði geri çevirenleri kendi seçtikleri yolda býrakacaðýný
nasýl unutmuþlar (Tesniye 11:26-28; Romalýlar 1:18-24)?
b. «Niçin Sen'den korkmayalým diye yüreðimizi katýlaþtýrýyorsun» (63:17; 6:9,10)?
Ýsrailliler tarihe bakarak firavundan bir ders öðrenebilirdi (Çýkýþ 4:21; 7:3,13,14; 8:15; 9:12;
10:1). Kiþi Tanrý'nýn kayrasýný hor görerek inatla onu sürekli çiðnerse, Tanrý o kiþiden
kayrasýný esirger ve onu kendi yoluna teslim eder. Böylece önceden inanmamakta direnen
kiþi, artýk inanamaz olur.
c. Miraslarý, kutsal kavmin (62:12; Tesniye 7:6) elinde az zaman kaldý (63:18; 64:10,11;
Mezmur 74:6-8).
ç. Tanrý'nýn düþmanlarý tapýnaðýný çiðnedi (63:18).
Tapýnaðýn, Yerusalem kentinin ve tüm ülkenin çiðnenmesi Ýsrailliler'in yüzündendi (Levililer
26:40,41). Ne var ki, Ýsrailliler sürgündeyken kendi evlerinin yerle bir oluþuna
üzülmüyorlardý. Tapýnaðýn çiðnenmesi nedeniyle kaygý çekmeleri çok olumlu bir belirtiydi
(64:10,11). Sürgünde bulunan Nehemya, Yerusalem'in durumunu duyunca günlerce yas
tuttu (Nehemya 1). Ezra'yla birlikte Ýsrail'e dönenler, her þeyden önce tapýnaðý yeniden
kurdular ve en kýsa zamanda sunularý sunmaya baþladýlar. Bunu ilk kez görenler, ilk
tapýnaðý görenlerle birlikte aðladý (Ezra 3).
3. Yalvarýþlar
a. «Gayretin ve gücün nerede» (63:15)?
b. Yüreðin bizi özlesin, bize acý (Matta 27:46).
c. Babamýz Sen'sin (63:16; 49:15; 64:8; Tesniye 32:6; 1. Tarihler 29:10; Mezmur 27:10;
Yeremya 3:4).
Ýsrail Tanrý'nýn ilk doðaný (Çýkýþ 4:22), Mýsýr'dan çaðýrdýðý oðlu (Hoþea 11:1), beslediði ve
büyüttüðü, özlediði ve acýyacaðý oðullarýdýr (1:2; Yeremya 31:20). Tanrý oðullarýndan saygý,
onur ve sözdinlerlik bekler (Malaki 1:6; 2:10).
Ýbrahim ve Ýsrail ( Yakup) Ýsrailliler'in atalarý olmalarýna karþýn, onlarý þahsen tanýmaz ve
yardým edemez. Ýbrahim'in Ýsrailliler'in babasý olmasý büyük bir onur sayýlýrdý (1. Tarihler
29:10; Matta 3:9; Yuhanna 4:12; 8:33,39; Romalýlar 4:16). Ama Tanrý onlara Baba
olmasaydý, Ýbrahim'le iliþkileri hiçbir deðer taþýmazdý. Bu duayý dile getiren kiþi bu gerçeði
kavrayabilmiþti, ama Ýsa Mesih'in zamanýnda yaþayan Ýsrailliler bunu akýllarýna bile
getirmiyorlardý.
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Ýbrahim, Ýsrail (Yakup): Ýbrahim, Yahudiler'in babasý olarak bilinir. Ýshak'ýn adý burada
geçmez, çünkü onun tüm soyu antlaþma dýþýnda olmasa da, Esau [Edom] antlaþmanýn
dýþýndadýr. Öte yandan antlaþma Yakup'un tüm soyunu içerir.
ç. Kurtarýcýmýz Senin ismindir (63:16).
Kutsal Yazý'da Tanrý'nýn bir adý olan «Kurtarýcý» ilk önce Eyup 19:25'te, sonra da Mezmur
19:14 ve 78:35'te geçer. Yeþaya'nýn son bölümlerinde ise on üç kez kullanýlýr.
Ýsrail'in tarihi uzun bir kurtuluþ zinciriydi. Tanrý onu Mýsýr'dan, Yeþu ve hakimler
önderliðinde düþmanlarýnýn elinden, Asurlular ve Babilliler'den, Mesih aracýlýðýyla
günahlarýndan ve dünyanýn sonunda onlarý yok etmek isteyenlerden kurtardý/kurtaracak.
Tanrý «goêl» adýný boþuna taþýmaz (59:20'yle ilgili notlarý inceleyin).
d. Bizi mirasçýlarýn olarak seçtin (63:17).
63:16 Babamýz sensin: Kuþkusuz, Tanrý inanlýlarýn Babasý'dýr. Bu güvenin iki etkisi görülmelidir:
1. Çocuklar Babalarý'yla doðruluk ve sözdinlerlik iliþkisinde bulunmalýdýr.
Bu koþulun
gerçekleþmesi için Mesih inanlýsý yaþamýný yoklamalýdýr. Mesih inanlýsýnýn yaþamý, göksel
Babasý'yla doðruluk ve sözdinlerlik iliþkisi içinde olmasý için hangi açýlardan deðiþmeli?
Tanrý'nýn kaybolmuþ oðullarý sevmediði sanýlmasýn. Onlar eve dönünceye dek rahat etmez.
Ne var ki, Tanrý'nýn kayrasýný tatmýþ kiþi, O'nun gösterdiði iyiliði ayaklarý altýnda çiðnememelidir.
2. Tanrý'nýn çocuklarýna davranýþ biçimini inceleyerek Mesih inanlýsý kendi çocuklarýna ayný
ilkelere göre davranmalýdýr.
Örneðin, gerçeði ve doðruluðu öðretmeli ve savunmalý. Özveri ve sabýr göstermeli. Sevgi ve
saygý bildirerek, kiþisel ilgi ve yeteneklerini deðerlendirmelidir, v.s.
63:17 bizi niçin saptýrýyorsun: Kiþi Tanrý'ya boyun eðme ve güven tutumuyla yaklaþmalýdýr. «Tüm
dünyanýn Yargýcý adalet yapmaz mý?» (Tekvin 18:25). Ne var ki, kiþi zaman zaman arkadaþýyla
konuþur gibi (Çýkýþ 33:11) Tanrý'yla tartýþmaya gereksinim duyar (Mezmur 10:1; 13:1,2; 35:17-23;
44:18-26). Davut gibi Eyup de Tanrý'ya yakýnmayý istedi. Ne var ki, Tanrý'nýn Eyup'a saygý
gösterdiði, onun konuþmasýný doðru bulduðu yazýlýr (Eyup 42:8,9). Tanrý'yla saygýlý bir biçimde
tartýþan, bunu kendi anlayýþýný geliþtirmek üzere yaptýðýný, Tanrý'nýn gerçeðe ve doðruluða uygun
bir biçimde etkin olacaðýna iman ettiðini kanýtlar. Ne var ki, Tanrý'yla tartýþmak için tanýnan
özgürlüðün O'nda kusur bulmaya ve þikayet etmeye dönüþmemesine özen gösterilmelidir.
Tanrý her þeyi bilir. Sonsuz sevgiyle Seven'in, sýnýrsýz bilgeliðine göre çocuklarýna iyilik
saðlayacaðýna kuþku yoktur. Tanrý baðlýlarý sabýrsýzlýk etmesinler, kendilerinin Tanrý'dan bilge
olduðunu sanmasýnlar. Tanrý'nýn giriþimi geç görünse de, «gecikme» konusunda yarar saðlayan
bir neden vardýr. «Gücünüz susma ve güvenmeyle olur» (30:15).
63:19 üzerlerine ismin çaðýrýlmamýþ olanlar gibi olduk: Ýsrailliler günahlarýný ve onun sonucunu itiraf
etmeliydiler. Uluslarýn yalancý ilahlarýna imrenerek onlarýn iðrenç tutkularýna kapýldýlar. Öyle ki,
Tanrý'nýn adýný ananlarla anmayanlar arasýnda hiçbir ayrým kalmadý. Ýsrail günahtan arýndýrýlmýþ
bir halk olarak ruhsal ve ulusal alanlarda güçlü olacaðý yerde, diðer ülkeler gibi yenilgiye uðramýþ,
Tanrý'nýn adýyla çaðrýlmamýþ halklar gibi oldu. Bu durumdan üzüntü duyan Ýsrailliler, gerçeði kabul
etmek zorundaydýlar.
Tanrý'nýn adýný anan kiþi, Tanrý'yla birlikte bulunma, O'na boyun eðme isteðini dile getirir (43:7;
65:1; Tesniye 28:10; Yeremya 14:9).
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