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64:1-7 Bu parçanýn ateþli sözleri, yoðun ruhsal çeliþkiyi anlatýr.  Yeþaya, bir yandan Ýsrail'in korkunç

ulusal günahlarýný bilir.  Öte yandan da Tanrý'nýn sonu bulmaz acýmasýný tanýr.  Buna karþýn

Yeþaya, Ýsrail'in kurtuluþ olanaklarýný yitirmesinden korkar.  Yine de Tanrý'nýn Ýsrail'i kurtarmasý

için yalvarýr (64:1-3'teki yalvarýþ, 63:15'teki duayý andýrýr ama kapsamý daha geniþtir).  Yeþaya

1. Tanrý'nýn her þeyi kapsayan gücünü bilir (64:1-3).

2. Tanrý'nýn doðruluðunu tanýr (64:5a).

Ýsrail günah iþlediði için Tanrý haklý olarak ona öfkelendi.  Her yerde her çaðda Tanrý'nýn kutsal

düzenine uyum saðlamayan kiþiler, O'nun öfkesiyle karþý karþýya gelmelidir.  Tanrý'nýn öfkesi,

günahýndan dönmeyelerin yaþamýnda vicdan rahatsýzlýðý, gözden düþme, utanç, hastalýk, terk

edilme, yalnýzlýk, yýkým ya da erken ölüm olarak sonuçlanabilir.

3. Ýsrail'in Tanrý'nýn acýmasýný hak etmediðini bilir (64:5b-7).

Kuþaklar boyunca günahýný býrakmayan bir ulus için kurtuluþ ümidi kalýr mý?  Yaþamýný yýllardýr

günahla tüketen, Tanrý ve Kurtarýcýsý'na aldýrýþ etmeyen kiþi baðýþlanýr mý?  Tanrý'ya övgüler

olsun!  Ýsa Mesih «Bana geleni hiçbir zaman geri çevirmem» der (Yuhanna 6:37; Yeþaya 1:18).

4. Evrende Tanrý'nýn iyiliðine benzer baþka hiçbir kayra yoktur (64:4).

Yalancý ilahlarýn gözleri var ama göremez; kulaklarý var ama duyamaz; aðýzlarý var ama

konuþamaz; elleri var ama yardým edemezler.  Yalnýz Tanrý sularý yarabilir, fýrtýnalarý dindirebilir,

hastalarý saðlýða kavuþturabilir, ölüleri diriltebilir, günahlarý baðýþlayabilir, sonsuz yaþamý

armaðan edebilir.

64:1 hasýmlarýna ismini bildiresin:  (63:14; 2. Samuel 7:23)

gökleri yarsan: «Yarsan» çok güçlü bir sözcüktür.  Yas tutanýn giysisini yýrtýþýný ya da bir

hayvanýn baþkasýný parçaladýðýný anlatan sert bir sözcüktür.  Yeþaya, 63. bölümde Tanrý'nýn sularý

yardýðýný anýmsattý (63:12).  Burada O'nun gökleri yarýp Ýsrail'in düþmanlarýný dehþete düþürmesini

istedi (Mezmur 44:5-7).  Gelecekte bir gün Ýsa Mesih, O'na iman edenleri almak için gökleri yarýp

inecektir (1. Selanikliler 4:16,17).

insen: (64:3'le ilgili nota bakýn; Çýkýþ 3:8)

64:2 ateþin tutuþturduðu çalýlar gibi: (Yuhanna 15:2,6; 1. Korintliler 3:11-15)

ateþin kaynattýðý sular gibi: Yanardaðlarýn dünyanýn derinliklerinden kustuðu kýzgýn lavýn, içine

taþtýðý sularý kaynatýþýný anýmsatýr.

daðlar sarsýlsa: Yeþaya, ne korkunç bir þeyi rica etti! (64:3'la ilgili nota bakýn; Hakimler 5:5;

Mezmur 18:6-8; 144:5; Mika 1:4; Habakkuk 3:6).

64:1,2 gökleri yarsan, insen, ateþin tutuþturduðu çalýlar gibi, ateþin kaynattýðý sular gibi daðlar
sarsýlsa: Tanrý gerçekten korkunç eylemlerle O'na baðlý olanlar için sevgisini, gücünü ve

yardýmýný kanýtlamýþtýr.  Uygun gördüðü zamanlarda bunlarý yeniden yapar.  Ne var ki, sabýrsýz

duacýlar sýk sýk Tanrý'nýn sert bir biçimde araya girmesini ister.  Olaðanüstü bir olaya tanýk olmayý

arzular.  Tanrý'nýn olaðanüstü deðil, normal yöntemlerle etkin olduðunu sanki bilmezler.  Biri

ölümden dirilse, birçoklarýnýn Tanrý'ya döneceðini düþünürler.  Her çaðda Tanrý'nýn böyle

yalvaranlara diyeceði þudur: «Eðer Musa'yý ve peygamberleri dinlemezlerse, ölüler arasýndan biri

dirilse bile inanmazlar» (Luka 16:31).
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1. Dua eden, Tanrý'nýn sakin iþlemlerinin önemini ve etkinliðini gözden kaçýrmamalýdýr.

Iþýðýn etkisini anlayan, þimþek için dua etmez.  Tanrý'nýn ince sesini duymuþ kiþi, gürültü

istemez.  Etkisini sürekli duyuran bir etken, kalýcý bir sonuç oluþturur.  Örneðin, kireçli suyun

yýllarca damlamasýyla sarkýt ve dikit oluþur.

2. Tanrý'nýn sert bir biçimde etkin olmasý için dua eden, O'nun acýmasýný deðil, O'nun

yargýlamasýný istemiþ olabilir.

Bir insan baþkasýnýn cezasýný saptayacak durumda deðildir (Matta 7:1-5).  Yargýç Tanrý'dýr

(Yuhanna 5:22,30; 8:16).  Duada kimse bu iþe karýþmasýn!  Tam tersine, günahlýnýn kötü

yollarýndan dönerek yaþamasý (Hezekiel 18:32; 33:11), suçsuzlarýn kötülerden korunmasý ve

Tanrý'nýn yücelmesi için dua etsin!

64:3 beklemediðimiz: «Beklemediðimiz» sözcüðü, «tüm beklentilerimizi aþan», «düþlerimizde bile

hiçbir zaman göremediðimiz» anlamýna gelir.

korkunç þeyleri yaptýðýn zaman: «Korkunç þeyler» arasýnda akla öncelikle gelen ve Kutsal

Yazý'da sürekli anýmsatýlan olaylar, Tanrý'nýn Ýsrail'i Mýsýr'dan çýkardýðý zaman yaptýðý sayýsýz

mucizelerdir (Tesniye 10:21; 2. Samuel 7:23; Mezmur 106:22).  Tanrý'nýn bunlardan baþka

oluþturduðu olaðanüstü olgular insaný þaþýrtýr.  Bunlara üç örnek:

1. Ýsrailliler'in Eriha kentinin çevresinde dolaþmasý, boru çalmasý ve baðýrmasýyla surlarýn yýkýlýþý

(Yeþu 6:1-21)

2. Gideon'un 300 kiþiyle Midyanlýlar'ý yenmesi (Hakimler 7:2-25)

3. Yahuda'nýn Asurlular'dan kurtuluþu (2. Krallar 19:32-37; 2. Tarihler 32:21,22)

indin: Tanrý'nýn Sina Daðý'na tüm Ýsrail halký önünde iniþinden söz edilir (Çýkýþ 19:11,20).

daðlar Senin yüzünden sarsýldý: Daðlar, yeryüzünde en saðlam yapý olarak geçer.  Onlarýn

Tanrý önünde sarsýlmasý, O'nun sýnýrsýz gücüne tanýklýktýr.

1. Tanrý Sina Daðý'na Ýsrailoðullarýyla görüþmek için inince, dað sarsýldý ve Ýsrailliler dehþete

kapýldý (Çýkýþ 19:16-20; 20:18-21).

2. Tanrý Davut'un yardýmýna geldiðinde dünya sarsýldý ve daðlarýn temelleri oynadý (Mezmur 68:8).

3. Tanrý Ýlya'ya göründüðünde güçlü bir yel daðlarý yarýyor, kayalarý parçalýyordu, ondan sonra

da bir deprem yeri sarstý (1. Krallar 19:11).

4. Mika, Tanrý'nýn dünyanýn yüksek yerleri üzerinde yürüdüðünü gördüðünde daðlarýn yarýlýp

balmumu gibi eridiðine tanýk oldu (Mika 1:3,4).

64:4 eski zamandan beri kimse iþitmedi, kulak duymadý, göz ... görmedi: Pavlus, geçmiþ çaðlarda

Tanrý'nýn gösterdiði kayranýn çoðunun gizli kalmýþ olduðunu açýklar.  Tanrý'nýn saðladýðý

armaðanlarýn deðeri ve anlamý, ancak Ýsa Mesih'te anlaþýlmaya baþladý.  Yine de bu kayra,

dünyada kaldýklarý sürece Mesih inanlýlarýnýn kavrama yeteneðini aþar.  Gelecek dünyada

Tanrý'nýn emeði bütünüyle gözler önünde sergilenecektir (Romalýlar 16:25,26; 1. Korintliler 2:7-10;

Efesliler 2:7; 3:9).  Ancak cennette insanlarýn ruhsal yeteneði, bu þeyleri kavramak için yeterli

olacaktýr.

Allah ki, Kendisini bekleyen için iþler:  Diri olan bir tek Tanrý vardýr.  Yalnýz O, O'na inananlar

için eylemde bulunur (Mezmur 31:19; Süleyman'ýn Meselleri 3:5,6; 2. Krallar 19:1,2,14-20,35;

Nehemya [2-]11; 2:4-6; Ýbraniler 13:6; Yeþaya 41:23,24 ve 44:9'u da karþýlaþtýrýn).  Gösterdiði en

ulu eylem, O'nun beden alarak günahlýlar arasýnda yaþamasý ve onlar için ölmesidir.  O'nu

bekleyenler utandýrýlmaz (Mezmur 25:3,5,20,21; 27:13,14; 37:9; 130:5-7).



˜˜˜ 602 ̃ ˜˜

Yeþaya, 64. Bölüm, sayfa 4

Tanrý Kendisini bekleyen için etkin olur.  Ademoðlu sabýrsýzlýða eðilimlidir.  Duasýna hemen bir

yanýt almazsa, Tanrý'nýn ona yardým edemeyeceðine ya da etmek istemediðine inanýr, zaman

geçirmeden baþkasýna baþvurur.  Tanrý, duacýnýn zaman anlayýþýna baðlý deðildir.  Her þeyi uygun

zamanda yapar (18:4; 23:9; 25:9; 48:9; 60:22; 66:18'le ilgili notlara bakýn).  Acelecilik eden, þu

noktalarý anýmsasýn:

1. Tanrý Eden Bahçesi'nde Kurtarýcý'nýn geleceðini vaat ettikten sonra (Tekvin 3:15) O'nu dünyaya

göndermek için kaç bin yýl bekledi!

2. Tanrý Yahudiler'i eðitmek için kaç yüzyýl uðraþtý!

a. 430 yýl Mýsýr'da ezildiler.

b. Kýrk yýl çölde dolaþtýlar.

c. Yetmiþ yýl Babil sürgününde günahlarýnýn cezasýný çektiler.

3. Mesih, inanlýyý kutsallýkta eðitmek için yaþamý boyunca onu arýndýrýr.

64:5 mutlu olup doðruluk iþleyen adam: Yeþaya'nýn çaðdaþý Ýsrailliler'in çoðu «mutlu olup doðruluk

iþleyen»ler arasýnda sayýlamazdý.  Tanrý'nýn istemini yerine getirmek, kesinlikle aðýr bir yük (Matta

11:28-29), nefret edilen bir görev olamaz (Mezmur 119:1-5,14,24,v.s.).  Mesih inanlýsý, Mesih

Ýsa'yla birlikte içtenlikle «Ýstemini uygulamaya geldim, ya Tanrý» demelidir (Ýbraniler 10:7; Yuhanna

7:17; Haberciler'in Ýþleri 10:35).

Senin yollarýnda Seni ananlarý karþýlarsýn:  Tanrý'nýn insanlarla kurduðu iliþki, paylaþým ve

yakýnlýk göze çarpmaz mý?  Tanrý, O'na doðru adým atan herkesi karþýlamak üzere koþar (65:24;

Çýkýþ 20:24; 29:43; Luka 15:20).  Kendisiyle bu ölçüde  yakýn bir iliþkide bulunacak kiþilerde

Tanrý'nýn görmek istediði nitelikler þunlardýr:

1. Doðrulukla davranmasýný

2. Doðrulukla davranmaktan hoþlanmasýný

3. Kendisinin açýkladýðý gibi adýný anmasýný (26:8,9)

(Baþkalarýna adýný andýrmasý da eklenebilir!  Çünkü Tanrý'nýn kendisiyle birlikte bulunduðunu

unutmayan ve O'nun kutsallýðýna uymayý öðrenen kiþi, kendiliðinden Tanrý'yý baþkalarýna

andýrýr.)

iþte Sen öfkelendin: Tanrý'nýn insanlarý doðrulukta karþýlamaya hazýr olduðunu anlattýktan sonra

Yeþaya, üzülerek Tanrý'yla bu paylaþýma katýlmak için Ýsrailliler'in gerekli koþullarý yerine

getirmediklerini itiraf etmek zorunda kaldý.

biz de suçlar iþledik: Yeþaya, Ýsrail'in yalnýzca tek tük suçlar iþlediðini söylemedi. Günah

iþlediklerini ve üstelik «çoktan beri onlarýn [günahlarýmýzýn] içindeyiz» diyerek itiraf etmek zorunda

kaldý.  Tez elden günahlarýndan dönmeyiþleri, doðrulukla davranmadýklarýný, doðruluktan

hoþlanmadýklarýný ve Tanrý'nýn açýkladýðý gibi O'nun adýný anmadýklarýný kanýtlar.  Onlara ne ümit

kaldý?  «Biz kurtulur muyuz?» diyerek Yeþaya korkusunu dile getirdi.

biz kurtulur muyuz: Ýsrail ulus olarak sonunda kurtulacak (54:7,8; Mezmur 30:5; 103:9; Mika

7:18-20; Malaki 3:6) ama doðruluktan hoþlanmayan bireyler kurtulamaz (Mezmur 89:30-34;

Romalýlar 9:6; 27; 10:1-4).  Bu sorunun ümitsiz tonuna karþýn Yeþaya yine de, «Tanrý, Kendisini

bekleyenler için iþler» diyerek  O'nun Ýsrail'e acýyacaðýna inandýðýný 64:4'te belirtmiþti (65:8-9).

64:6 hepimiz bir murdar gibi olduk: «Murdar» sözü aþýrý bir iðrenmeyi açýklar. Yasa altýnda bir

cüzamlý ya da savaþta adam öldüren veya ölüye dokunmuþ olan ya da idam cezasýný hak eden

herkes Yasa'ya göre kirli sayýlýrdý. Bunlar ordugahýn dýþýnda kalmalýydý.  Ne tapýnaða yaklaþabilir
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ne de topluluðun içine girebilirdi (Levililer 13:45-46; 24:14; Sayýlar 5:2,3; 15:33-35; 31:19).

Yeþaya, iðrençlikleri yüzünden Ýsrailliler'in her birinin «ordugahýn dýþýnda» kalmayý hak ettiðini

söyler (1:4-6; Yeremya'nýn Mersiyeleri 1:17; Romalýlar 3:10-18,23).

Yeþaya, Daniel (9:20) ve Nehemya (1:6-7) gibi, gerçek duacýnýn nasýl davranmasý gerektiðini

gösterdi.  Ulusunu temsil ederek, vatandaþlarý adýna hepsinin günahlarýný itiraf etti.  Harfi harfine

Ýsrailliler'in yaptýðý ayný günahlarý iþlemediyse bile Yeþaya, kendi yüreðin in de Tanrý önünde

günahlý olduðunu bildi.  Günah için tanrýsal piþmanlýk duyduðundan dolayý (2. Korintliler 7:10),

içinde yaþadýðý halkýn günahlarýný Tanrý açýsýndan yorumlayabildi.

1. Doðru adam, kendi doðal dürüstlüðünün yalnýz iðrençlik örten bir kabuk olduðunu anlar.

2. Doðru adam, kendiliðinden Tanrý'nýn kutsal ölçütlerini yerine getiremeyeceðini bilir.

3. Doðru adam, Tanrý'nýn yargýsýný adaletli bulur.

bütün doðru iþlerimiz kirli giysi gibidir: Ýðrençlikleri yüzünden Ýsrailliler'in hepsinin «ordugahýn

dýþýnda» bulunmasý gerekirdi.  Buna karþýn, herkes ordugahýn içinde yaþamýný sürdürüyordu.

Tapýnaða gidip çýkýyor, kurban sunuyor, sözde ayinleri yapýyordu.  Pavlus'un Ýsrailliler için yazdýðý

gibi, «Kendileri için tanýklýk ederim ki, Tanrý önünde çabadan geri durmazlar.  Ne var ki, bu çaba

gerçek bilgiye dayanmýyor.  Tanrý'nýn insaný doðruluða eriþtirdiðini bilmeden kendi doðruluklarýný

kendileri çizmeye kalkýþýyorlar.  Çünkü Tanrý'nýn insaný doðruluða erdirme ilkesine baðýmlý

olmadýlar» (Romalýlar 10:2,3; Filipililer 3:6-8; Titus 1:15; Ýbraniler 11:6).  Bu nedenle Ýsrailliler'in

sürdürdükleri dinsel eylemler Tanrý önünde sayýlmýyor, üstelik kirli giysi olarak görünüyordu.

hepimiz yaprak gibi soluyoruz: Günah, kutsal yaþamý tüketir (1:30; 34:4; Mezmur 1:1,3,4).

Tanrý kiþiyi üç araçla eðitmektedir: Kutsal Yazý'yla, kiþinin içinde bulunduðu durumlar, tanýk olduðu

olaylar aracýlýðýyla ve doðayla (59:21'le ilgili nota bakýn).  Bu ayette doðadan alýnan örnekten, sözü

edilen solan yapraktan ne öðrenilir?

1. Bir yaprak aðaçtan düþerse, aðaç büyük bir zarar görmez.

Aðaca baðlý kaldýkça yaprak aðaçtan öz su emerek beslenir.  Ama yalnýz bu deðil!  Yaprak

güneþ ýþýnlarý, hava ve nemi toplayarak aðaca aktarýr.  Bunu yaparken de yapraktaki çürüme

ilerler.  Ne var ki, yaprak düþünceye dek aðaca büyük bir miras býrakýr.

Ýnsanlar bulunduklarý ortamdan yararlanýr.  Ayný zamanda onlar, özellikle Mesih inanlýlarý,

yaþadýklarý ortama yarar saðlamalýlar.  Bu ortamýn çok önemli bir alaný inanlýlar topluluðudur.

Her inanlýnýn inanlýlar topluluðundan beslenme, korunma ve desteklenme beklemek hakký

olduðu gibi kendisinin de topluluðu besleme, koruma ve destekleme sorumluluðu vardýr.  Her

inanlý «solmaktayken» bile bilinçli olarak çevresini gerçek, bilgi ve bilgelikle zenginleþtirmeli,

kutsal yaþam düzeniyle baþkalarýný Tanrýsayarlýða teþvik etmelidir.  Öyle ki, «aðaçtan düþüp»

unutulduðu dönem gelince de Mesih inanlýsý miras býrakmýþ olsun: Eylemleri ve verdiði örnek,

yaþayan Mesih inanlýlarýný kutsal ilkelere baðlý kalmak için desteklesin.

2. Çürüme geliþimi güzelliði oluþturur.

Çürüme eylemi, genellikle olumsuz bir biçimde günahýn sonuçlarý için bir benzetme olarak

kullanýlýr.  Ne var ki, Tanrý baðlýsýnýn kutsal yaþamý sürdürerek yaþlanmasý için de bir simge

olabilir.  Yapraðýn çürüyüþünün, onun rengarenk lekelenmesi, yýrtýlmasý ve büzülmesine neden

oluþu gibi, yýllar geçtikçe olgunlaþan Mesih inanlýsýnýn tanrýsal nitelikleri de yaþlýlýðýný rengarenk

süsler.  «Aðarmýþ saçlar güzellik tacýdýr; doðruluk yolunda bulunur» (Süleyman'ýn Meselleri

16:31).

3. Çürümekten kaçýnýlamaz.
Ruhsal cürümeden kaçýnýlýr (Mezmur 1:3), ama fiziksel ve aklýsal yetenekler çürümeye baðlýdýr.

«Yapraðý aðaçtan ayýran son rüzgar esinceye dek» yýldan yýla yitirilir.
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4. Yaþam çürümesinin yavaþ yavaþ ilerlemesine karþýn apansýz sonuçlanýr.

Yokuþun dibine varmak için son adýmý atmadan önce kaya kaya, tutuna tutuna yamaçtan inilir.

Yaprak yere düþmeden önce solar.  Ýnsan ölmeden önce [genellikle] zayýflar.  Ne var ki, tüm

belirtilere karþýn, ölüm ansýzýn gelmiþ gibidir.

bizi fesatlarýmýz yel gibi alýp götürüyor:  «Bizi fesatlarýmýzýn eliyle bitirdin» ayetiyle ilgili nota

bakýn (64:7).

64:7 Senin ismini çaðýran ... yok: Günahýn getirdiði soðukluk, cansýzlýk, gevþeklik yüzünden artýk dua

edilmiyordu (Mezmur 14:3,4).  Bir Mesih inanlýsý, Ýsa Mesih'e inanmadan önce hiçbir zaman hiçbir

þey için dua etmediðini söyledi.  Tanrý'dan yardým dilemiyordu bile.  Dua nedir bilmiyordu.  Bu

denli Tanrý'dan kopmuþ kiþi, ne büyük bir periþanlýkta sürünür!

Sana tutunmak: Tanrý'ya tutunmak ya da O'nun önceden çaðýrdýðý gibi «Gücüme yapýþsýn»

(27:5) sözü ne anlama gelir?

1. Tanrý'nýn gücü, O'na tutunanýn en acý gereksinimini karþýlar.

Bir ailede bireylerin güçlü yönleri, diðerleri üzerinde býraktýklarý yapýcý etkidir.  Bir babanýn gücü,

ailesini sevgiyle yönetmesi, korumasý ve geçindirmesidir.  Bir annenin gücü, çocuklarýný

sevgiyle beslemesi, giydirmesi ve Tanrý korkusunda eðitmesidir.  Bir aðabeyinin gücü,

kardeþlerini korumasý ve onlar için dürüst bir örnek olmasýdýr.  Bir ablanýn gücü, sevecenliði,

yardýmseverliði ve erdemliliðidir.

Ýnsanlarýn Tanrý'da en çok gereksinim duyduklarý güç, O'nun acýmasý, O'nun yönlendirmesi ve

O'nun yardým etmesidir.  Tanrý bunu yapýnca, insanlar O'nu güçlü görür.

2. Ýnsanlar bilinçli olarak Tanrý'nýn gücünden yararlanmalýlar.  Ruhsal yaþam, kiþisel giriþim ister.

Tanrý'nýn yaðmuru doðru olan ve olmayanlar üzerine yaðdýrdýðý söylenir (Matta 5:45).  O,

insanlardan bir karþýlýk beklemeden kayrasýný onlara döker.  Bir dereceye kadar bu düþünce

doðrudur.  Ama tüm gerçeði içermez.  Tanrý'nýn kayrasý o denli geniþ ki, O'na baðlý

olmayanlara da taþar.  Ne var ki, kayrasýnýn bolluðundan yararlanmak isteyen, Tanrý'ya

tutunmalýdýr.  Nasýl?

a. Kiþi Tanrý'nýn çocuðu olmalýdýr: Günahýndan dönerek ve Ýsa Mesih'in kurtulmalýk olarak

ölümüne güvenerek Tanrý'ya baðlanmalýdýr (Haberciler'in Ýþleri 4:12).

b. Tanrý'nýn sözdinler çocuðu olmalýdýr: Kutsal yaþam düzenini sürdürmek için Tanrý tarafýndan

eðitilmeli ve güçlendirilmelidir (Matta 11:29).

c. Babasýna baðlý bir çocuk gibi Tanrý'ya baðlý olmalýdýr (Haberciler'in Ýþleri 11:23):

Gereksinimlerini yalnýz Tanrý'dan istemelidir (2. Korintliler 9:8; Filipililer 4:19).

Sana tutunmak için kendini uyandýran yok: Yeþaya'nýn tutumunu bu ayette söz edilen

insanlarla karþýlaþtýrýn (62:1,6,7).  Tanrý'ya tutunmak, geliþi güzel edilen bir dua deðildir, canýn

derinliklerinden gelen bir yakarýþtýr.  Yakup'un dediði gibi «Beni kutsamadýkça Seni býrakmam»

demektir (Tekvin 32:26).  Tanrý'ya tutunmak, «Baþka çaremiz yok, baþka baþvuracaðýmýz kimse

yok, Sen yardýmýmýza gelmezsen hiç ama hiç ümidimiz yoktur» diye yalvarmaktýr.  Herkes

günahlarý nedeniyle periþan durumdadýr.  Günaha batmýþ Ýsrailoðullarýnýn kendilerini Tanrý'ya karþý

isteklendirmeye büyük gereksinmeleri vardý.  Ne yazýk ki, bu zahmete katlanan kimse yoktu.

Ýnanýlmaz bir uyuþukluk onlarý tutsak etmiþti!
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yüzünü örttün:

1. Tanrý kapris yapýp yüzünü gizlemez.

Bazý anne babalarýn davranýþlarýnda deðiþkenlik vardýr.  Kendi anlýk duygularýna göre

çocuklarýna bir an sevecenlik, bir an sertlik gösterirler.  Kutsal ilkelerle yönlendirilerek dengeli

bir eðitim sürdürmezler.  Tanrý, tam tersine, huysuzluk yapmaktan uzaktýr.  Dünyanýn Hakimi

adaletle davranýr.  Doðru kiþiyi kötü kiþiyle yargýlamaz (Tekvin 18:25) ve kötü kiþiyi uygunsuz

bir biçimde cezalandýrmaz (Mezmur 119:75).

Yeþaya Ýsrail'e «sizinle Tanrýnýz arasýna fesatlarýnýz ayrýlýk koydu ve suçlarýnýz O'nun yüzünü

sizden gizledi» diyerek temel bir ilkeyi bildirdi (59:2).  Evrenin esenliðini, düzenini, güzelliðini

bozan günahtýr.  Tanrý günah iþleyeni onaylar mý?  Onaylarsa, Kendisini yalanlamýþ olur.

Tanrý'nýn yüzünü insanlardan örtmesi, O'nun insanlarý günahlarýnýn sonucuna ve cezasýna

teslim ettiðini gösterir («bizi fesatlarýmýzýn eliyle bitirdin», 64:7; Tesniye 31:16-18; 32:20-21;

Mezmur 13:1; 27:8,9; 30:7; 69:17; 102:2; 143:7; Hezekiel 39:29; Mika 3:4).  Bu durum yürekleri

durduracak kadar korkunçtur.  (NOT!  Eðer günah iþlemiþ bir kiþi günahýndan döner ve

Mesih'in adýna baðýþlanmayý dilerse, Tanrý onu baðýþlar.  Tanrý, baðýþlanmýþ günahlar

nedeniyle yüzünü gizlemez.)

Dünyanýn sonunda insanlar, Tanrý'nýn öfkesini görüp O'nun yüzünden kaçacaklar.  Daðlarýn,

kayalarýn üzerlerine düþmesi için yalvaracaklar (Vahiy 6:16,17).  Tanrý'nýn kayra dolu yüzüne

bakmayan kiþi bir ara O'nun yüzünü görmez, sonra öfkesinin kýzgýnlýðýyla karþýlaþýr.

2. Tanrý'nýn günahlýdan yüz çevirmesi, baþka her türlü sevinci de söndürür.

Bir tek sinirin aðrýmasý gece uykusunu nasýl olanaksýz kýlarsa, kiþiyi Tanrý'dan ayýran bir günah

da tüm sevincini kaçýrýr.  Kiþinin Tanrý'yla olan iliþkisi, ne denli yakýnsa, kopmasý da o ölçüde

acý olur.

bizi fesatlarýmýzýn eliyle bitirdin: Kiþinin günahý onun efendisidir, acýmasýzca günahlýyý denetimi

altýnda tutar (Hezekiel 33:10).  Tanrý da günahlýyý günahýnýn iskencesine teslim eder (Romalýlar

1:24,26,28).  Örneðin, bir zamanlar Ýsrail «sessizce akan Þiloah sularýný hor gördü», gürleyen

sularýn sesine (Asur'un yüceliðine) bayýldý.  Bunun sonucunda Tanrý, Ýsrailliler'in hayran kaldýklarý

Asur yiðitliðini doyuncaya dek tatmalarý için olanak tanýyacaktý.  Tanrý, Irmaðýn güçlü ve bol

sularýný, Asur kralýný ve onun bütün görkemini Ýsrailliler'e gösterecekti (8:6-8).  Kaba güce hayran

kalanlar ne aptaldýr!  Çünkü tunç bilekliler, onlarý övenleri de sömürecektir (Yakup 2:2-4,6).

Benzer biçimde günah, günah iþleyeni pençesinde tutar (65:6,7; Süleyman'ýn Meselleri 26:27).

64:8 ya Rab, Sen Babamýz'sýn: Bu ayette Tanrý'nýn her þey üzerindeki karþý konulmaz yetkisi

vurgulanýr.  Ýsrailliler'e Baba olmasýna üç [dört] neden verilir (63:16'yla ilgili nota bakýn):

1. Tanrý Ýbrahim, Ýshak ve Yakup'tan doðanlarý Kendi halký olarak seçmiþti (63:16'yla ilgili nota

bakýn).  Ýsrailliler'i oðullarý olarak saydý (1:2,4; 30:1,9; 43:6; 45:11; 63:8; Tesniye 32:19,20;

Mezmur 80:15; 82:6; 103:13; Süleyman'ýn Meselleri 3:12; 8:32; Hoþea 1:10; 11:1).  Tanrý,

çocuklarýna acýmaz mý?  Günahlarýný itiraf ettiklerinde (64:5-7) onlara kayra göstermez mi?

2. Tanrý onlarýn kralýydý, Ýsrailliler de O'nun kavmiydi (Çýkýþ 3:7,10; 7:16; 8:1; 19:5,6; 1. Samuel 8:7;

10:19; 12:12).
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3. Tanrý onlarýn Yaratýcýsý'ydý («çömlekçimizsin», 64:8; Mezmur 138:8).

Bir yaratýcý, ellerinin emeðinin yok olmasýný, çürümesini ya da düþük amaçlar için kullanýlmasýný

üzüntü duymadan göremez.  Harcadýðý emek, zaman ve para, eseri korumak için gösterdiði

özen ve onu koruduðu yýllarýn çokluðu üzüntüsünün derecesini etkiler.  Bir ressam aylardýr bir

resmi boyadýktan sonra çocuklarýndan biri onu bilerek býçakla parçalarsa, ressam üzülmez mi?

Ne var ki, çocuklarýnýn biri bilerek kendi canýna kýyarsa, ressam kat kat daha çok yýkýlmaz mý?

Ýsrailliler «Hepimiz senin elinin iþiyiz» diyerek Tanrý'yý onlarý korumasý için isteklendirecek güçlü

bir neden bulmuþlardý.

4. ([63:16'den de] Tanrý onlarýn Kurtarýcýsý'ydý.

Mesih inanlýlarý da ayný gerçeklere dayanarak Tanrý'ya yaklaþabilir (Ýbraniler 4:16).

1. Tanrý onlarýn Babasý'dýr (Matta 5:45,48; 6:1-9).

2. Ýsa Mesih onlarýn kralýdýr (Yuhanna 18:36).

3. Tanrý onlarýn Yaratýcýsý'dýr.

4. Ýsa Mesih onlarýn Kurtarýcýsý'dýr (1. Petrus 3:18).

biz balçýðýz, Sen çömlekçimizsin:  Tanrý'nýn Çömlekçi olduðu doðrudur, ama Yahudiler

Çömlekçi'nin elinde biçimlendirilmeye razý olmadýlar (29:16; 45:9).

Yeþaya Tanrý'nýn Çömlekçi olduðunu, herkesin O'nun elinin iþi olduðunu dile getirerek Tanrý'nýn

karþý gelinmez gücünü kabul eder.  Bununla birlikte, Yeþaya bir balçýk parçasý olarak Çömlekçi'yi

her yaþamý istediði gibi biçimleþtirmeye çaðýrýr.  Üstelik, Tanrý'nýn bu duayý yanýtlamaya hazýr

olduðuna iman ettiðini de açýklar.

Batýlý bir kiþi için Tanrý'nýn hem baba hem de çömlekçi oluþu birbirlerine zýt kavramlardýr.  Batýlý

insan bir babayý sevecen, yönlendiren, koruyan kiþi olarak tanýr.  Çömlekçi ise, tasarýsýný

biçimlendirmek için sanatsal yöntemlerden caymaz, balçýðý acýmasýzca biçimlendirir, tam istediði

zamanda iþini sonuçlandýrýr.  Kýsacasý bir batýlý, bir babayý sevgiyle, bir çömlekçiyi sertlikle niteler.

Öte yandan doðulu biri, bir babanýn ailesi üzerindeki salt yetkisini tanýdýðý için babanýn ve

çömlekçinin ortak paydalarýný anlar.  Bu iki kavramýn birleþmesinden ne öðrenilir?

1. Çömlekçi kavramý: Tanrý duacýnýn içinde bulunduðu durum üzerinde yetkisini kullanarak

duasýný yanýtlayabilir.  (Balçýk yalnýz bir insan olarak anlaþýlmakla kalmaz, hem o kiþiyi hem de

yaþamýna dokunan her ayrýntýyý da içerir.)

2. Baba kavramý: Tanrý dualarý yanýtlarken duacýnýn kiþiliðini, gereksinimlerini, arzularýný anýmsar

(Matta 7:11).  Tanrý'ya övgüler olsun!

hepimiz Senin elinin iþiyiz: Tanrý herkese yaþamýný armaðan ettiði için «hepimiz O'nun elinin

iþiyiz» denilebilir.  Ancak çok az kiþi -- Mesih inanlýlarý dahil -- Tanrý'nýn yaþamlarýný

biçimleþtirmesine, özniteliklerini ve özyapýlarýný güzelleþtirmesine izin verir.  Çömlekçinin

yaþamlarýndaki eserini bitirinceye dek çarkta kalma sabrýný göstermez.  Yarý çið, yarý piþmiþ balçýk

olarak dolaþýrlar, çevrelerindekiler de «Tanrý'yý tanýyorum diyenler ne tuhaf insanlardýr» derler.

«Ne halkýmýza benzerler ne de Tanrý'ya!»  Mesih inanlýsý Tanrý'yý nasýl temsil ettiðine dikkat etsin!

Tanrý'nýn tasarladýðý gibi ona biçim verilinceye dek Çömlekçi'nin çarkýndan aþaðý atlamasýn.

64:9 çok öfkelenme: (Mezmur 74:1; Yeremya'nýn Mersiyesi 5:22)

fesadý ebediyen anma: Yeþaya aracýlýðýyla Tanrý, «Ben kendi uðruma senin günahlarýný silen

Ben'im; senin suçlarýný anmayacaðým» diyerek vaat etmiþti (38:17; 43:25; Yeremya 31:34).
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Tanrý'nýn günahý her zaman anmayacaðý vaadi, günahlarýndan dönerek Mesih'e sýðýnan kiþilere

büyük avuntu sunar.  Ne var ki, her insan o denli çok günah iþledi, iþlemeyi sürdürecektir ve

durmadan günahlý olduðunu Tanrý'ya anýmsatýr.  Hiç kimse Tanrý'nýn, günahlarýný unutmasýna
olanak tanýmaz.  Karþýlýðý ödenmemiþ bir hesap kapatýlmaz.  Ne var ki, Mesih'in günahlýnýn günah

borcunu bütünüyle ödediði için Tanrý, Mesih Ýsa'nýn hesap ödediðine güvenenlerin hesabýna

ÖDENMÝÞ damgasýný vurur, baðýþlanmýþ kiþinin günahlarýný anýmsamamakta adaletlidir.  Ancak

bu yolla Tanrý onlarýn günahlarýný anýmsamamaya söz verir.  Bu sýðýnýlabilecek bir avuntudur.

yalvarýyoruz: (Mezmur 74:1,2; 119:94; Yeremya 14:9,20,21)

hepimiz senin kavminiz: Ýbranice «kullanu» sözcüðü, Ýsrail'in toplum olarak Tanrý'nýn halký

oluþunu vurgular.  64:8'de «hepimiz senin elinin iþiyiz» cümlesi, Ýsrailliler'in Tanrý elinden teker

teker çýkan bir yaratýk olduðunu vurgular («hepimiz senin elinin birer iþiyiz» gibi).  Bu

karþýlaþtýrmayla, Ýsrailler'in toplum ve bireyler olarak Tanrý'nýn çocuklarý olduklarý dile getirilir.

64:10 kutsal þehirlerin:  Genellikle kutsal kent diye Yerusalem'den söz edilir (48:2; 52:1; Nehemya

11:1,18; Daniel 9:24).  Ne var ki, burada kutsal kentler sözü, kutsal sayýlan bölgede bulunan

(Zekarya 2:12) Yahuda'nýn kentleri için kullanýlýr.  Dua eden, Tanrý'nýn ilgisini Kendi mirasýnýn

durumuna çevirmek ister.  Bunu görüp belki acýr diye ümit ederler.  Sanki Tanrý durumlarýný

önceden görmemiþ, onlarý bu duruma teslim etmemiþti.

Sion çöl oldu: «Yüksekliði güzel olan Sion Daðý tüm yerin sevinci» olarak bilinen Yerusalem

(Mezmur 48:2) ýslýk çalýnacak bir yýkýntý tepesi oldu.  Krallarýn tüm emeðinin ve Tanrý'nýn özel

bakýmýnýn izleri kalmadý.  Yýkýlmýþ taþlar, toz, sessizlik «Yazýk, yazýk» diye yankýlanýp duruyorlardý

(2. Tarihler 7:19-22).

64:11 atalarýmýzýn içinde Sana hamd ettikleri kutsal ve güzel evimiz ateþle yandý: Ýsrailliler, tapýnak

yerle bir edildikten sonra üzüntüye kapýldýlar.  Günahlarý yüzünden böyle olacaðý konusunda

uyarýlmýþlardý -- kaç kez!  O zaman üzüntü duymuyorlardý.  Keþke zamanýnda üzüntü duyup

tapýnaðýn, ülkelerinin ve kendi yaþamlarýnýn yýkýmýna neden olmaktan dönseydiler.  Ama o

günlerde, sonucu ne olursa olsun, Tanrý'ya baþkaldýrmaktan ve çýlgýn eðlencelerinden vazgeçmek

niyetinde deðillerdi (5:11,12; 21:5; 22:1,13,14; 58:13'le ilgili notlara bakýn).

güzel ev: (Markos 13:1; Haberciler'in Ýþleri 3:2)

atalarýmýzýn ... hamd ettikleri, hoþlandýðýmýz: Sürgünlerin bazýlarý kendi gözleriyle tapýnaðý

görmüþ, onun içinde Tanrý'ya övgüler sunmuþlardý (Ezra 3:12).  Ne var ki sürgünlerin çoðu,

tapýnaðýn güzelliðini yalnýz atalarýndan duymuþ olarak ona karþý yüreklerinde bir özlem

besliyorlardý.

yandý: Ýlkin Nebukadnetsar Yerusalem'i yaktý, sonra M.S. 70 yýlýnda Romalý imparator Titus kenti

ateþe verdi (2. Krallar 25:9; 2. Tarihler 36:19; Mezmur 74:7; Yeremya 52:13).

hoþlandýðýmýz yerlerin hepsi harap oldu: Bu yerler ayakta dururken halkýn gözünde pek

deðerleri yoktu, hor görülüyorlardý.  Ancak yok olunca deðerleri hemen arttý.  Ne bilgelik verici bir

durum!  Tanrý baðlýsý, O'nun armaðan ettiði þeyler ve insanlar için Tanrý'yý durmadan yüceltmelidir.

Armaðanlarýn deðerlerini gözden düþüren düþüncelere yer vermemelidir (Mezmur 103:1,2).

64:12 ya Rab ... susacak mýsýn:  (Mezmur 74:22; 83:1; 109:1)


