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Yeþaya, altmýþ beþinci bölüm

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

II. Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

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

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

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

VI. Rabbin acý çeken Uþaðý (49-57)

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

A. Uyarý borusu çalýnýr (58)

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

C. Tanrý'nýn yüceliði Ýsrail üzerine doðdu (60).

Ç. Kurtuluþ kalkýnmaya yol açar (61).

D. Tanrý'nýn vaatleri, dua gereksinimini ortadan kaldýrmaz (62).

E. Kýrmýzý giysiyle bu gelen kimdir? (63)

F. Tanrý, O'nu bekleyenler için eylemde bulunur (64).

G. Tanrý, Ýsrail'e yaptýklarýnda adaletlidir (65).
1. Günahlarý yüzünden Ýsrail bir yana itilecek ve yerine Tanrý'yý

tanýmayanlar çaðrýlacaktýr (65:1-7).
2. Yine de onlardan bir azýnlýk kurtulacaktýr (65:8-10).
3. Tanrý'yý býrakýp yalancý ilahlara tapanlar kýlýca verilecektir (65:11-

12).
4. Yargý altýndakiler ile yargý altýnda olmayanlarýn durumu

karþýlaþtýrýlýr (65:13-16).
5. Yeni dünya yeni yaþam koþullarý oluþturur (65:17-25).

a. Cennet (65:17-19)
b. Mesih Ýsa'nýn 1000 yýllýk egemenliði (65:20-25)
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Tanrý Ýsrail'e kayra sundu.  Ne yazýk ki, bu kayra reddedildi.  Ýsrail'in sözdinlemezliði, gururu,

yalancý ilahlara tapmasý onun aðýr bir sýkdüzene teslim edilmesiyle sonuçlandý (65:2-7).  Bu

karamsar duruma karþýn, Ýsrail'de Tanrý'ya baðlý kalan kiþiler vardýr ve onlar kurtulacaktýr (65:8).

Üstelik Tanrý yabancý uluslardan kiþilere de kayrasýný sunar (65:1).

65:1 Beni sormayanlar tarafýndan aranýldým: Yeþaya Yahudiler'in bir kenarda býrakýlacaklarýný ve

Yahudi olmayanlarýn Tanrý çocuklarý olarak kabul edileceklerini önceden bildirdi (Romalýlar

10:20,21).  Vatan hainliði sayýlan bu haberi Ýsrailliler'e bildirmesi Yeþaya'nýn yürekliliðini gösterir.

Ne var ki, Tanrý'yý býrakanlar için saptanan bu cezayý ilk bildiren Yeþaya deðildi (Tesniye 32:21).

Ýsrailliler «Bak, hepimiz Senin kavmýnýz» diyerek Tanrý'nýn kayrasýna sýðýnmak istediler (64:9).

Ama Yeþaya burada dünyalarýný sarsacak bildiriyi onlara iletti: «Beni sormayanlar tarafýndan

aranýldým, Beni aramayanlar tarafýndan bulundum».  Yahudi olmayanlar da Tanrý'nýn seçtikleri

arasýnda sayýlacaklardý.  Ayný zamanda Tanrý, gerçek Ýsrailli olmayan Yahudiler'i iþledikleri günah

yüzünden reddedecekti (65:2-7; Romalýlar 2:28-29; 4:9-12,16,17).  Tüm Yahudiler Tanrý'nýn halký

olarak kesinlikle sayýlmaz (65:11-16).  Tanrý yalnýzca O'na baðlýlýklarýný tanrýsal yaþam sürdürerek

kanýtlayanlarý (65:8-10) tanýr.  Mesih inanlýsý da boþ sözlerle kendini ruhsal alanda yaman, yiðit

oluþuna kandýrmaktan kaçýnsýn.  Tanrý'nýn Pavlus eliyle uyardýðý gibi «Hiç kimse kendini

olduðundan daha akýllý saymasýn.  Bunun yerine, Tanrý'nýn size verdiði iman oranýnda aklýnýzý

kullanarak aklý baþýnda kiþiler olun» (Romalýlar 12:3).  Tanrý boþ sözlerden etkilenmez.  Tam

tersine, Mesih inanlýsýnýn yaþamýnýn her ayrýntýsýyla Tanrý'nýn kutsallýðýna uygun ilkelere göre

O'nun özniteliklerini yansýtmasýný ister.

Beni aramayanlar tarafýndan bulundum: Pavlus'un yazdýðý gibi «Ama þimdi Tanrý'yý tanýdýnýz,

daha doðrusu O sizleri tanýdý» (Galatyalýlar 4:9).  Ýnsanlar Tanrý'yý tanýmadan ve sevmeden önce,

O insanlarý sevdi (1. Yuhanna 4:19).  O'nun insanlara gösterdiði iyilik O'nu aramalarýný

yüreklendirmek içindir, el yordamýyla da olsa O'nu bulsunlar.  Çünkü «O hiçbirimizden ýrak deðil»

(Haberciler'in Ýþleri 17:27). 

ismimle çaðýrýlmayan bir millet: Tanrý'nýn adýyla çaðrýlmayan ulus, Yahudi olmayanlardýr (63:19)!

Ýsrailliler «Susacak mýsýn» diye sormuþlardý (64:12).  Hayýr, Tanrý susmayacaktý.  Ama yanýtý

Ýsrailliler'i þaþýrtacaktý: Günahtan yýkanma çaðrýsý Ýsrailliler'in tahmin edemediði halklarý da

kapsayacaktý (1:16; Romalýlar 9:25).  Bu sýrada kendi aralarýndan bu çaðrýya uymak istemeyenler,

Tanrý'yla paydaþlýk iliþkisinden uzak kalacaklardý (Yeremya 7:13-15; Hezekiel 14:1-8).

Buradayým, buradayým, dedim: Tanrý Kendisini gizlemedi (Süleyman'ýn Meselleri 1:24).  Çölde

yukarýya kaldýrýlan yýlan örneðinde olduðu gibi, O'na bakan kurtulur (Yuhanna 3:14,15; Yeþaya

45:22).  Tanrý, günahlýlarýn O'nu bulmasýndan ve O'na sýðýnarak günahtan kurtulmalarýndan çok

sevinç duyar.  Günahtan kurtulmak üzere uluslardan gelen kiþi, önce Tanrý'nýn nerede olduðunu

bilmelidir.  Kiþi, gerçek Tanrý'yý olmayacak yerlerde arar.  Onun için Tanrý «Buradayým,

buradayým!» diyerek yol gösterir.

65:2 iyi olmayan yolda: (Mezmur 1:1; Hezekiel 36:31; Matta 7:13).  Ýyi olmayan yol, günah yoludur.

Tanrý günahtan nefret eder.  Adaleti ve doðruluðu, O'nun günahlýyý yargýlamasýný gerektirir.

Ýsrailliler'in günahý neydi?

1. Ýsrailliler Tanrý'nýn bildirdiði kutsal buyruklarýn salt yetkisini tanýyacaklarý yerde, kendi

düþüncelerini üstün gördüler (65:2).

2. Tanrý'nýn yasakladýðý yalancý ilahlara tapýnma eylemini sürdürdüler (65:3).
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3. Tanrý'nýn yasakladýðý cinler ve ölülerle iliþki kurma çabasýný sürdürdüler (65:4).

4. Yasak yemekleri yediler (65:4).

5. Kendilerini baþkalarýndan kutsal saydýlar (65:5).

Burada Tanrý'nýn günahlýya yönelik üç tür sitemi görülür:

1. Savsaklayanlar,

Tanrý'nýn kendilerine seslenmesine aldýrýþ etmediler (65:1,2).

2. Boyun eðmezler,

kendilerin in hoþlandýðý gibi yaþamak istediler.  Ýstemlerini Tanrý'nýn yetkisine teslim etmek

niyetinde deðillerdi.  «Tanrý'nýn güçlü eli altýnda kendinizi alçaltýn» buyruðunu duymak

istemediler (1. Petrus 5:6).

3. Arsýzlar,

Tanrý'yý öfkelendirmekten çekinmediler (65:3).

kendi düþünceleri ardýnca yürüyen asi kavim: Sözdinlemezliðin anlamý, bu sözlerle açýkça

belirtilir.  Daha belirgin olamaz: «Kendi düþünceleri ardýnca yürüyen».  Pavlus bu ayeti þöyle

aktardý: «Sözdinlemez, baþkaldýrýcý bir halk» (Romalýlar 10:21; Yeþaya 1:4,23; 30:1; Yeremya 5:23;

6:28). Sözdinlemez anlatýmý þöyle açýklanabilir: Öðretilmez, kulaklarýný týkayan, tanrýsal ilkeleri

ayaklar altýna alan, ruhsal öðretilere karþý direnen kiþiler.  Kendi düþüncelerinin ardýnca

yürüyenden yararlý iþler beklenmez.  «Yüreðinin düþünceleri ve kuruntularý ancak kötü»dür

diyerek Tanrý uyarýr (Tekvin 6:5).  Ýsrailliler kendi düþüncelerini düþünmeye mi býrakýldý?  Tanrý

Kendi düþüncelerini onlarla paylaþmadý mý?  Her ulustan çok tanrýsal ilkelere göre yaþamlarýna

yön vermek için Ýsrailliler'in olanaðý vardý.  Kutsal Yazý, korunmasý için onlara verilmedi mi? 

Pavlus gerçeði geri çeviren Yahudiler'i þöyle tanýttý:

«Gelelim sana, Yahudi adýný taþýyana, ruhsal yasaya güvenene, Tanrý'yý bilmekle övünene,

ruhsal yasanýn ýþýðýnda eðitildiðinden O'nun istemini tanýyana, üstün olaný onaylayana.

Görmeyenlerin yöneticisi olduðuna güvenene, karanlýkta yürüyenlere ýþýk verene, akýlsýzlarýn

eðitmenine, bilgisizlerin öðretmenine.  Ruhsal yasada bilgi ve gerçeðin özüne sahip olana.

Baþkasýna öðreten sen, kendine öðretmez misin?  Çalmamak konusunda sözü yayan sen,

kendin çalar mýsýn?  Evlilik dýþý cinsel baðlantýya girme diyen sen, evlilik dýþý cinsel baðlantýya

giriþir misin?  Yalancý tanrýlardan iðrenen sen, tapýnak hýrsýzlýðý eder misin?   Ruhsal yasayla

övünen sen, ruhsal yasaya karþý suç iþleyerek Tanrý'yý yerer misin?  Çünkü Kitap'ta yazýlý

olduðu gibi, Tanrý'nýn adý uluslar arasýnda sizin yüzünüzden kötülenmektedir (Romalýlar 2:17-

24).

bütün gün ellerimi uzattým: Tanrý'nýn kayrasýna bakýn!  Yahudiler'in sözdinlemezliðine karþýn

Tanrý onlara kollarýný uzatarak yanýna çaðýrýyordu.  Üstelik, bütün gün (Kayra yýlýyla karþýlaþtýrýn,

61:2), yani ara vermeden onlara sürekli sesleniyordu («Bütün gün» deyimini «daima» sözüyle

karþýlaþtýrýn, 65:3).  Tanrý onlarý kabul etmeye, kucaklamaya hazýrdý.  Ne var ki, Yahudiler Tanrý'nýn

sevgisini hor gördüler.  Bir sonraki çaðda da Ýsa Mesih çarmýhta ellerini uzatarak ölürken, o

tanrýsal sevgiyi yeniden geri çevirdiler.
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Birkaç yýl önce bir aile, Tanrý'nýn yolunda yürümeyi öðrenmek isteyen bir delikanlýyý yanýna aldý.

Bu gencin imanda geliþeceðini sevinçle bekleyerek þu satýrlarý yazdý:

Oðlumuzla

Birlikte
Rab'le

Ýleriye
Ümitle

Zaferle!

Haftalar aylar geçince, delikanlýnýn Tanrý'ya ilgisinin azaldýðýný gördüklerinde þiire «Ýsterse»

sözcüðünü ekleyerek kuþkularýný dile getirdiler.  Daha sonra da gencin söz dinlemeziliðini

sürdürdüðünü görünce «Ama istemez» sözcüklerini yazmak zorunda kaldýlar.

Oðlumuzla

Birlikte

Rab'le
Ýleriye

Ümitle
Zaferle!

Ýsterse...

Ama istemez.

Sevgi, Tanrý sevgisi da olsa bile, isteksiz kiþinin sözdinlemezliði býrakmasýný kendiliðinden

oluþturamaz.

Ýnsanoðlu Tanrý'nýn sevgisine yavaþ ýsýnýr.  Neden?

1. Zihinsel yetenekleri eksik olduðu için kendi gereksinimlerini algýlamaz.

2. Ruhsal uyuþukluðu, gereksiniminin önemini anlamasýný geciktirir.

3. Ýsteðindeki zayýflýk, gereken eylemlere geçmesini erteler.

Öte yandan Tanrý insanlara sevgisini göstermekte tez davranýr.

1. Ýnsanlarýn gereksinimlerini önceden bilir ve karþýlar.

Dünyayý insanlarýn rahat yaþamalarý için yarattý.  Doymalarý için verimli toprak ve tohum verdi.

Isýnmalarý için güneþ, aðaçlar, kömür ve akaryakýt yarattý.  Sorularýný yanýtlayan bilgiyi verdi.

2. Ýnsanlarýn yakarýþlarýný yanýtlar (Daniel 9:20,21).

3. Ýnsanlarýn günahýný baðýþlar.

4. Ýnsanlarýn üzüntüsünü duyar (63:9; Ýbraniler 4:15).

65:3 bahçelerde kurban keserek: Yalancý ilahlara kurban kesmek ne iðrençtir (1:29; 57:5; 66:17; Çýkýþ

20:2-5)!  Din adýna ne büyük bir utanmazlýk sergilenirdi.  Kutsal sayýlan yerlerde bahçelerle,

dikilitaþlarla, oyma ilahlarla, sunak ve tapýnaklarla, müzikle -- göze kulaða hoþ gelen çekicilikle

tapýnan kiþileri avlýyor, ayartýyorlardý.
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Tanrý yalnýz Yerusalem'deki tapýnakta ve yalnýz O'na kurban kesilmesini buyurdu (Levililer 17:5).

Yeþaya, 64:3,4 ayetlerinde, Yahudiler'in Tanrý'nýn buyruðunu bir yana iterek o iðrenç dinlerin

koþullarýný yerine getirmek için gösterdikleri çabayý, düþtükleri alçaklýðý vurgular.

tuðlalar üzerinde buhur yaktýlar:  Tuðlalar taþtan daha kolay çizildikleri için Babil'de hem

çiviyazýlarý hem de ilahlarýn sunaklarý için kullanýlýyordu.  Tanrý «Eðer Benim için taþtan bir sunak

yaparsan, onu yontma taþtan yapmayacaksýn, çünkü eðer üzerine kalemini vurursan, onu murdar

edersin» demiþti (Çýkýþ 20:25).  Bunun nedeni ne olabilirdi?  Gerçek Tanrý'ya tapýnanlarla yalancý

ilahlara tapýnanlar arasýnda görünür bir ayrým olmalýydý.  Yalancý ilahlara tapýnanalar, sunaklarýna

batýl inançlarýný betimleyen simgeleri çiziyorlardý.  Yahudiler, sunak taþlarýna kalem vuramadýklarý

için, yalancý ilahlara tapýnanlarýn yaptýklarýný taklit etmekten engelleniyordu.

Öte yandan, «tuðlalar üzerinde» denilirken sunaklarýn deðil, dam kiremitlerinin anlatýlmýþ olmasý

da olasýdýr.  Çünkü Yahudiler bulabildikleri her yerde yalancý ilahlara kurban kesip buhur

yakýyorlardý.  Kýral Ahaz'ýn evinin damýnda sunak vardý (2. Kýrallar 23:12).  Yerusalem halký da

damlarýnda göklerin ordusuna buhur yakýp kurban kesmeyi adet etmiþlerdi (Yeremya 19:13;

32:29; Tsefanya 1:5).

Yasa'nýn koþullarýna uygun bir biçimde, tapýnaktaki altýn sunakta yakýlmadýkça buhurun hiçbir

yararý yoktu.  Baþka tür yakýlmasý, Yahudiler'in sözdinlemezliði konusunda bir baþka kanýttý,

Tanrý'nýn yargý kitabýna onlarýn iþlediði bir günah daha kaydedildi (65:6; Çýkýþ 39:38; Vahiy 8:3-5).

Yahudiler'in sunak çeþitleri:

1. Ýlk dönemlerde sunaklar topraktandý (Çýkýþ 20:24).

2. Çadýrdaki buhur sunaðý, altýn kaplý aðaçtan yapýlmýþtý (Çýkýþ 30:1-3).

3. Yakýlan kurban sunaðý, tunçla kaplý akasya aðacýndan yapýlmýþtý (Çýkýþ 27:1,2).

4. Süleyman'ýn yaptýðý tapýnaktaki sunaklar, çadýrdakilere benziyordu.

5. Ýlya bir kez 12 taþtan sunak yaptý (1. Krallar 18:31-32).

daima karþýmda Beni öfkelendirirler: Tanrý'nýn «bütün gün ellerini uzat»masýna karþýn (65:2)

tarihleri boyunca Ýsrailoðullarý günahlarýyla Tanrý'yý sürekli kýzdýrmaya eðilimliydiler (Ýbraniler 3:9-

11,17,18).  Tanrý görülmedik olgularla onlar için defalarca araya girdi.  Sevgisinin bu kanýtlarý, O'nu

bütün yürekleriyle sevmeleri için Ýsrailliler'i isteklendirmeye yeterdi.  Ne var ki, onlar nankör,

çýkarcý ve duygusuzdu.  Adem'le Havva'nýn yaptýðý gibi, Tanrý'dan iðrençliklerini gizlemeye

uðraþmadýlar bile.  Kibirli gösteriþle Tanrý'nýn karþýsýnda günahlarýný sergiliyorlardý (66:3,4; Çýkýþ

20:3).  Tanrý korkusu nedir bilmediler (Romalýlar 3:18).

65:4 kabirler arasýnda otururlar: Bir Ýsrailli ölüye, kemiðe, mezara dokunursa kirli sayýlýrdý (Sayýlar

19:11-18).  Yasa'nýn koþullarýna uygun olarak arýndýrýlmalýydý.  Bu ayette söz edilen kiþiler, bu

yasaðý önemsemedi.  Ölüleri diriltmek ümidiyle ya da ölülere ve mezarlýklarda konut kuran cinlere

danýþmak için mezarlýklara gidiyorlardý (8:19).  Ya da ölülerin yakýnýnda uyuyarak görecekleri

düþler aracýlýðýyla bilgi edinmeyi amaçlýyorlardý.

domuz eti yerler: Ýsa Mesih yemek kurallarýný kaldýrmadan önce (Markos 7:15-19) Ýsrailliler'den

bazýlarý, temiz ile temiz olmayan hayvanlar arasýndaki ayrýmý kaldýrdý (Levililer 11:7).  Domuz etini



˜˜˜ 613 ̃ ˜˜

Yeþaya, 65. Bölüm, sayfa 6

yalnýz yemek olarak yemekle kalmýyor; bu hayvanýn etini yalancý ilahlara tapýnma törenlerine

katýlarak yiyorlardý (66:17).  Ýsa Mesih zamanýnda Kutsal Yasa halen yürürlükteyken Yahudiler'den

kimileri büyük bir domuz sürüsünü güdüyordu.  Neden acaba?!!

Mýsýrlýlar, Fenikeliler, Yunanlýlar ve Romalýlar domuzlarý kurban ediyorlardý.

kaplarýnda mekruh etlerin suyu var: Yasa'nýn yasakladýðý eti yemeyenler de onun suyundan

içer!  Bu ilke þimdiki döneme uygulandýðýnda þunlara benzer konular akla gelebilir: Evlilik dýþý

cinsel iliþkiye girmeyen bayanlar açýk saçýk filmler izleyip, aþk romanlarý okumazlar mý?  Ya da

kýz kardeþinin namusunu temizlemeye kalkan bir adam, gidip karýsý olmayan bir kadýnla yatmaz

mý?  Her hafta porno film izleyen bir genç, kafasý o düþüncelerle doluyken komþu kýzýna tecavüz

eder ve öldürür.  Ölen kýzýn aðabeyi bugün gece karanlýðýnda porno film izlemez mi?  Kýz

kardeþinin katilini yakan alevi kendi böðründe de barýndýrmaz mý?  Dünyadaki milyonlarca kiþi,

pis etlerin suyundan doyasýya içmektedir.

65:5 o kavim ki, yerinde dur, bana yalklaþma, çünkü ben senden kutsalým, derler: Palavra!  Ýsa

Mesih'in dediði gibi, «Vay sizlere, dinsel yorumcular ve Ferisiler!  Ýkiyüzlüler!  Çünkü sizler

badanalý gömütlere benziyorsunuz.  Bunlar dýþtan parlak görünürler, ama içleri ölü kemikleriyle

ve her tür iðrençlikle doludur.  Sizler de bunlar gibi dýþtan insanlara doðru görünürsünüz, ama

içten ikiyüzlülükle ve kötülükle dolusunuz» (Matta 9:11; 23:27-28; Luka 5:30; 18:11).

Kutsal Yasa Yahudiler'e her an günahlarýný anýmsatýyordu.   Yalancý ilahlara tapmak, onlarý bu

rahatsýz edici bilgiden kurtarýyor, günahlarýný iyiliðe dönüþtürüyordu.  Suçlanmaktan kurtuldular,

övünmekte özgür oldular.  Dað baþýnda yalancý ilahlara buhur yakan kiþi, kýrýk yürek ve ezilmiþ

ruhla Tanrý evine gideni (57:15) hor görürdü.  Yahudi dinsel önderlerin birçoðu, Yasa'yý ruhsal

anlamýndan boþaltarak törensel bir uygulamaya dönüþtürdü.  Gerçekte temeli olmayan bir

kutsallýk, baþkalarýndan iðrenmelerine ve gururla þiþinmelerine neden oldu.

1. Dinsel kalýplara göre yapýlan tapýnma biçimleri, hiç kimseyi kutsallýða kavuþturmaz.

2. Gerçek kutsall ý k ,  Tanrý'nýn Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarýcý olarak kabul edenlere verdiði bir

armaðandýr (Ýbraniler 12.10).

onlar Benim burnumda duman: Ýsrailliler hoþ kokulu yakýlan kurban deðil, buhur da deðil,

cehennemi andýran (Vahiy 9:2; 14:11) duman kokusu oldular (9:17,18; Hoþea 13:2,3).  Yalancý

ilahlara tapýnan Yahudiler, Tanrý'nýn öfkesi için yakýttý (66:24).  Ýbranice'de burun, öfkenin ortaya

çýktýðý yerdir (Mezmur 18:8).

65:6 önümde yazýlmýþ duruyor: Tanrý, insanlarýn yaptýklarýný kaydeder (Mezmur 56:8; Yeremya 17:1;

Malaki 3:16).  Ýsrailliler'in suçlarý (ayný zamanda Ýsa Mesih'i Kurtarýcý olarak kabul etmeyen

herkesin iþleri), onlarý suçlu çýkaran bir belge olarak Tanrý önünde saklanmaktadýr.  Ýsa Mesih, bu

borç belgesini sildi, onu çarmýha mýhlayarak ortadan kaldýrdý (Koloseliler 2:14).  Ne var ki, bu

kurtuluþu kabul etmeyen insanlar kitaplarda kaydedilen bilgiye göre yargýlanýr (Daniel 7:10; Vahiy

20:12-15).  Tanrý çocuðu olmayanlarýn, iþlerine göre cehennemdeki cezalarý saptanýr.  «Ýþlerine

göre karþýlýk aldýlar» (Vahiy 20:12) sözü, onlarýn yargýlandýklarý, ateþ gölüne atýldýklarýný bildirir

(Vahiy 20:14,15).

Öte yandan adý yaþayanlar arasýnda yazýlý olanlarýn (Vahiy 20:4-6), yani Tanrý'yla Mesih

aracýlýðýyla diri bir iliþki içinde olanlarýn adlarý yaþam kitabýna iþlenir (Vahiy 3:5; 13:8; 20:12,15).

Onlar bedendeyken yaptýklarý iyi ya da kötü iþlerin karþýlýðýný alacaklar (1. Korintliler 3:12-15;

2. Korintliler 5:10).  Bu olay, Mesih'in kürsüsü olarak bilinir.  Mesih'in kürsüsü, bundan önceki
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paragrafta anlatýlan, Mesih inanlýsý olmayanlarýn önünde göründüðü beyaz taht yargýsýndan ayrý

bir olaydýr.

susmayacaðým:

1. Tanrý geçici bir süre için susarsa -- duayý yanýtlamazsa, yargýlamazsa, yardým göndermezse,

v.b. -- O'nun olup bitenlere tanýk olmadýðý ya da onlarýn O'nu ilgilendirmediði ileri sürülemez

(Mezmur 50:21).

2. Günahtan dönmeme süresi uzadýkça suçun aðýrlýðý artar (Romalýlar 2:5).

3. Günahtan dönmeyen kiþiler, günahlarýnýn karþýlýðýný eksiksiz bir biçimde öder («ölçekle

dökeceðim», 65:7).

4. Tanrý'nýn kendilerine emanet ettiði sorumluluðu savsaklayanlar, görevlerini daha güvenilir

kiþilere teslim eder.  Yahudiler, nefret ettikleri uluslara yer vermeliydi.

onlarýn baðrýna ödeyeceðim: Yeþaya, «Bizi fesatlarýmýzýn eliyle bitirdin» demiþti (64:7'yle ilgili

nota bakýn).  Kiþinin sevdiði iðrençlikler, kaçýnmak isteyeceði dehþetlere dönüþür.  Peþlerinden

koþtuðu günahlar, dönüp onu pençelerinde parçalar.  Tanrý bunun böyle olacaðýný önceden

bildirdi: «Kendilerinin iþini baðýrlarýna ölçekle dökeceðim» (65:7; Çýkýþ 4:6,7; Hakimler 9:57;

Mezmur 7:15,16; 79:12; Süleyman'ýn Meselleri 6:27; Yeremya 32:18; Matta 7:2; [olumlu olarak]

Luka 6:38).

65:7 sizin fesatlarýnýzla birlikte, atalarýnýzýn fesatlarý: Tanrý'nýn Musa'ya bildirdiði on buyruða göre

yalancý ilahlara tapýnýlmayacaktý, tapýnýrsa bu suçu üçüncü ve dördünücü kuþaklara dek

aranacaktýr (Çýkýþ 20:4,5).  (Yalancý ilahlara tapýnma, bu ayette «Daðlar üzerinde buhur yaktýlar

ve tepeler üzerinde Bana sövdüler» olarak geçer.)  Bu günah niçin üçüncü ve dördüncü kuþaklara

dek aranacaktý (34:7; Sayýlar 14:18; Luka 11:50,51)?  Çünkü babalarý gibi oðullar da, yalancý

ilahlara tapýnmayý býrakmýyorlardý.  Býraksaydýlar Tanrý tarafýndan baðýþlanacaklardý.  (Bu konuyu

Hezekiel 33:10-19'dan inceleyin.)  Tanrý, yalancý ilahlara tapýnmayý sürdürenlere Kendisini

tanýtmayacaðýný bildirir (Hezekiel 14:3).

daðlar: (57:7; 2. Krallar 17:11; Hezekiel 6:13; 18:6; 20:8; Hoþea 4:13)

önce: Bu bir sözcük, 65:8-10 ayetlerindeki vaatler için yol hazýrlar.  Tanrý, önce Ýsrailliler'i ölçülü

sýkýdüzenle eðitecekti, sonra kalan azýnlýðý mirasýna kavuþturacaktý.

ölçekle: «Ölçek» sözcüðü, büyük bir avuntu sunar.  Tanrý kýzgýn öfkeyle cezalandýracaktýr, AMA

ölçekle.  Tam doðru bir ölçüyle sýkýdüzeni paylaþtýrýr (Yeremya 30:11; 46:28).

65:8-10  Yeþaya'da, özellikle 40.-66. bölümlerinde uyarýlarla birlikte vaatler de bildirilir.  Uyarýlar tüm ulusa,

vaatler kalan azýnlýða yöneliktir.  Yeþaya þimdi üzüm baðýndan bir benzetme kullanarak bir

azýnlýðýn kurtulacaðýný bildirdi.

65:8 salkýmda þýra bulununca «Onu bozma çünkü bereket ondadýr» denildiði gibi: Bir baðcý,

asmanýn rüzgar ve susuzluk nedeniyle kurumuþ olduðunu görürse, ürün vermeyeceðini

düþünerek onu kesmeye, kökünden sökmeye karar verir.  Bir kiþi tek bir þýralý salkým bulursa,

«Bunu kesmeyin çünkü kökünde yaþam var» diyerek baðcýnýn býçaðýný durdurmaya çalýþýr (Luka

13:6-9).  Benzer bir biçimde Tanrý, Kendisine inananlar yüzünden kentlerden, ülkelerden bile

cezasýný esirger.  Sodom ve Gomorra'da on doðru kiþi bulunsaydý, o kentler yargýyla

karþýlaþmayacaktý (Tekvin 18:22-32).  Musa'nýn dualarý yüzünden Tanrý'nýn yok etmek istediði halk

kurtuldu (Çýkýþ 32:7-14).  Tanrý Nineve'ye acýyarak günahtan dönsün diye Yunus aracýlýðýyla son
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bir çaðrý duyurdu.  «Salkýmda þýra bulununca» Nineve yok olmaktan kurtuldu (Nahum 3:1; Yunus

1:2; 3:5-10).  Yolculuk ettiði gemi fýrtýnada parçalanýnca yoldaþlarý Pavlus yüzünden denizden

kurtuldular (Haberciler'in Ýþleri 27:24).  Mesih inanlýlarý öyle yaþasýn ki, onlar nedeniyle çevreleri

de korunsun (Matta 5:13).

kullarýmýn hepsini helak etmeyeyim diye: Ýsrailliler «Kurtulur muyuz?» diye sormuþlardý (64:5'le

ilgili notu inceleyin; 1:9; 6:13; 10:21; 11:11-16; Romalýlar 11:1-5).  Tanrý'nýn yürekten arzusu

insanlarý kurtarmaktýr (Markos 10:[23-25]26-27).  Kiþinin yaþamý günahla dolu olabilir, ama Tanrý

onda ruhsal yaþam kývýlcýmý görürse, onu sönmekten korur, alevlenmesine olanak tanýr (Bunun

bir örneði Þimþon'dur.  Yaþam boyunca kutsal buyruklarý hor gördü.  Kývýlcým ise, saçýný

kestirmemesiydi.  Ne var ki, yaþamýnýn ta sonunda bu konuda da kendini tehlikeye sokarak

alçaltýldý.  Küçük düþürülmesinin sonucunda ise, kendi gücüne dayanarak deðil, Tanrý'ya

güvenerek düþmaný yenmek için zayýfken güç buldu [Hakimler 13-16, özellikle 16:23-30]; Ýbraniler

11:32,33).  Bir topluluk, birkaç kiþi dýþýnda büsbütün bozulmuþ olabilir.  Ne var ki, Tanrý o birkaç

kiþiyi kurtarýr (1:9; 10:21; 11:11-16).  O, dünyanýn sonundaki o korkunç günleri, hiç olmazsa bazýlarý

kurtulsun diye, kýsaltacak (Matta 24:22).

kullarým: Tanrý'nýn uþaklarý bugün kimlerdir?  Belirli bir dine baðlý olarak «Tanrý'nýn kullarýyýz»

diyenler mi?  Tanrý'nýn uþaðý O'nun istemini yerine getirir.  Ýsa Mesih þöyle dedi: «Size
buyurduklarýmý yaparsanýz, dostlarýmsýnýz. Bundan böyle size uþak demem.  Çünkü uþak

efendisinin ne yaptýðýný bilmez.  Size dostlarým dedim» (Yuhanna 15:14,15).  Ýsa Mesih'e

kendilerini teslim etmiþ kiþiler, aslýnda uþak olarak O'na hizmet eder, ama Mesih Ýsa kayrasýyla

onlara dost olarak bakar.  Baþka bir yerde O'na iman edenleri kardeþleri saydýðýný belir t t i

(Ýbraniler 2:9-12).  Pavlus, Mesih inanlýlarýnýn Tanrý oðullarý ve mirasçýlarý oluþundan ötürü

seviniyordu: «Köle deðil, tam tersine, oðulsun.  Ve oðul olduðundan Tanrý saðlayýþýyla
miraþçýsýn» (Galatyalýlar 4:4-7).  Tanrý'nýn uþaðý olmak büyük bir ayrýcalýktýr.  Üstelik O'nun oðlu,

Mesih Ýsa'nýn dostu ve kardeþi sayýlmak insanýn aklýnýn kolayca alamayacaðý bir ayrýcalýktýr.  Bu

dönemde Tanrý'nýn uþaðý olmak diye bir kavram geçerli deðildir denebilir.  Ýnsan, ya Mesih Ýsa'nýn

ölümüyle Tanrý'nýn çocuðudur ve böylece uþak düzeyinden oðulluða yükseltilmiþtir ya da kendi

kafasýna göre Tanrý'ya kulluk ettiðini ileri sürer.  Tanrý'nýn bildirilerine uymadýðý için hizmeti

doðruluk olarak sayýlmaz.  Tam tersine, sözdinlemezlik olarak hesaplanýr (65:2).  Bu durumda o

kiþi kesinlikle Tanrý'nýn uþaðý sayýlmaz.

onlarýn uðrunda: Tanrý, uþaklarýný -- yalancý ilahlara tapýnmaya sapmamýþ olanlarý --

kurtaracaktýr.

65:9 Yakup, Yahuda: Yeþaya'nýn sýk sýk yaptýðý gibi bu ayette de Ýsrail için iki ad birden kullandý (9:8;

10:21,22; 27:6; 29:23; 40:27; 41:8,9).  Kimileri hem Yakup hem de Yahuda adlarýnýn kullanýlýþý,

kalan azýnlýðýn her iki sürgünden dönenlerden oluþacaðýný gösterir derler.  Asur'a sürülmüþ on

oymaktan da geri dönenlerin olduðuna kuþku yoktur (1. Tarihler 9:3; Ezra 2:2,70; 3:1; 6:17; 8:35).

daðlarým: Kenan bölgesi en çok daðlardan oluþur.  Bu daðlar üçe bölünür:

1. Hermon Daðý'ndan Tabor Daðý'na uzanan Galile Daðlarý.  Ortalarýnda Esdraelon yaylasý

bulunur.

2. Karmel ve Gilboa daðlarýndan Mamre yaylasýna dek uzanan Samiriye ve Yahuda daðlarý.

3. Baþan, Gilead, Moab ve Edom Daðlarý diðer iki dað grubundan Erden Vadisi'yle ayrýlýr.

En yüksek dað Hermon Daðý'dýr (2892,31m.).  Galile'de Jebel Jurmuk (1230,77m.) ve Safed

(853,85m.); Samiriye'de Ebal ve Gerazim Daðlarý (830,77m.); Sincil (826,15m.); Neby Samwill

(815,38m.); ve Zeytin Daðý (838,15m.) önem taþýr.  Mamre yaylasý 1107,69m. yüksekliðindedir.
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Esdraelon, Þaron ve Ghor (Erden Vadisi) düzlük olan ender yerlerdir.  Bunun için Tanrý bu

bölgeden söz edince «daðlarým» demesi çok uygundur.

Ýsrailoðullarýnýn yalancý ilahlara kurban kestikleri yerler, «daðlar» olarak bilinir (65:7).  Tanrý

seçtiklerine miras olarak vereceði yöreyi düþününce sevinerek «daðlarým» der (2:2; 11:9).

seçtiklerim:  (43:20; 45:4; 65:15,22; 1. Tarihler 16:12; Mezmur 89:3; 105:5,43; 106:5; «Rabbin

seçtikleri» kimlerdir diye «Rabbi bulunabilirken arayýn» cümlesiyle ilgili notu inceleyin, 55:6).

miras: Bu mirasýn içerdiði birkaç vaat vardýr:

1. Yakup'un soyu: Ýbrahim'e verilen soyun, yýldýzlar ve kum taneleri kadar çok olacaðýna iliþkin

vaat hala yürürlükteydi (Tekvin 22:17).

2. orada kullarým oturacaklar: Kenan bölgesi Ýsrail'e miras olarak verildi.  Bu, Tanrý'nýn Mesih

inanlýlarýna saðladýðý tüm rahatlýk ve ruhsal donatýmý simgeler (Ýbraniler 4:1-11).  Ýnanlý, Tanrý'ya

güvenerek daðlarýn -- ruhsal mirasýn -- doruðuna ulaþacaktýr (Habakkuk 3:19).

65:10 aramýþ: Aramýþ sözü 65:1'de kullanýlan fiille aynýdýr.

Þaron, Akor: 1Þaron (33:9; 35:2) Ýsrail'in batýsýnda ve 1Akor ise doðusundaydý.  Bu, tüm 1Kenan

bölgesinin Yahudiler'e verileceðini vurgular.  Sýkýþtýrýlmadan hem kendileri hem de sürüleri bu

geniþ bölgede rahat edecektir.

Akor, Yeþu zamanýnda Akan'ýn günahý nedeniyle ceza gördüðü vadinin adýydý (Yeþu 7:24-26).

Bu yüzden Ýsrailliler arasýnda «Akor», zarar oluþturan herhangi bir þeyi anlatmak için deyim olarak

kullanýlýyordu.  Ama önceleri zarar anlamýna gelen Akor, Tanrý kayrasý ile sevinç ve servet

anlamýna gelir.

65:11-16 Yeþaya önceki tutumuna dönerek 65:11,12'de Yahuda'ya sitem eder, 65:13-15'te yeniden uyarýlarý

vaatlerle birlikte bildirir ve 65:16'dan baþlayarak bütünüyle gerçek ve doðruluk egemenliðinin

kurulacaðý güne bakar.

65:11-12 fakat sizler: Konu Tanrý'ya baðlý kalan küçük azýnlýk olmaktan çýkýp baðlý kalmayanlara döner.

Suçlarý:

1. Rabbi býraktýlar (65:11).

2. O'nun kutsal daðýný unuttular (65:11).

Ýsrailliler Tanrý'yý býrakmasaydýlar, daðýný unutmazlardý. Unutmak iki anlama gelebilir.  Sürgünde

Yerusalem'den yýllardýr uzak kaldýklarý için unutmuþ olabilirler (Mezmur 137:5).  Ya da

Yerusalem'de yerine getirmeleri gereken ruhsal görevleri savsaklamýþlardýr: En azýnda yýlda

bir kez tüm Ýsrailliler kutsal dað olarak bilinen Yerusalem'de (64:10; 66:20) kurban kesmeliydi.

(Tapýnak Moria Daðý'ndaydý [2. Tarihler 3:1]).  Ne var ki, Ýsrailliler baþka ilahlara kurban

kestikleri için Tanrý'ya kurban sunmak için ne zamanlarý ne de istekleri vardý.

3. Tali putuna sofra kurdular (65:11).

Bir tek Tanrý'yý yetersiz bulanlar, sayýsýz ilahlar edindikten sonra yine de bununla yetinmediler

(Hoþea 12:11).
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4. Kýsmet ilahýna karýþtýrýlmýþ þarap sundular (65:11).

Yalancý ilahlara sofra kurup þarap sunanlar, canlýlýk ve çabalarýyla gerçek Tanrý'ya hizmet

edenler kiþileri utandýrabilir (Markos 12:33; Koloseliler 3:23-24; Vahiy 4:11)!

5. Çaðýrdýðýnda Tanrý'yý yanýtlamadýlar (65:12).

«Buradayým, buradayým» diye çaðýrmýþtý (65:1'le ilgili nota bakýn).  «Bütün gün ellerini de

uzatmýþtý» (65:2; Matta 23:37).

6. Tanrý sözünü dinlemediler (65:12).

(65:2, «kendi düþünceleri ardýnca yürüyen» cümlesiyle ilgili nota bakýn).

7. Tanrý'nýn gözünde kötü olaný yaptýlar (65:12).

8. O'nun hoþlanmadýðý þeyi seçtiler (65:12).

Tanrý'nýn hoþuna gitmeyeni seçmekte zorlanmadýlar.  Onlarý zorlayan düþman ya da kaba güç

yoktu.  Gönüllü olarak Tanrý'nýn kutsallýðýný geri çevirerek iðrençliði yeðlediler.

Tali, Kýsmet: (62:8).  Tali adlý ilah, Babil kýsmet ilahý Gad, Jüpiter gezegeni ya da Baal (Bel)

olarak biliniyordu.  Ya da Baal'la (bazen de Molek ya da Aþterot'la) birlikte tapýnýlýyordu (Yeþu

11:16; 12:7).  Kýsmet ise, Venüs gezegeni ya da Meni olarak tanýnýyordu.  Meni'nin, Gad gibi,

Fenikeli bir ilahe olduðu sanýlýr.  Kur'anda (53. surenin 20. ayetinde) geçen Menat'la ayný olduðu

düþünülür.  Meni sözünün kökü, büyük olasýlýkla Sami dilinde bir sözcük olan «manah»týr.

«Manah»ýn anlamý, saymak, belirlemektir.  Buna göre, Meni insanlara kaderlerini belirleyen

ilahedir.  «M'ni'nin uþaðý» anlamýna gelen Ebed-M'ni adý, Akameni döneminden kalma Arami-Pers

(Süryani-Pers) paralarýnda bulunur.  Araplar Tali'ye «Büyük Kýsmet» ve Kýsmet'e «Küçük Kýsmet»

diyorlardý.  Kimileri Tali'yi güneþ ve Kýsmet'i de ay ya da Astarti (1. Kýrallar 11:33) olarak anlar.

65:12 Tanrý'yý býraktýklarý için Yahudalýlar'ýn cezalarý:

1. Tanrý onlarý kýlýcýn kýsmeti edecekti (2. Tarihler 36:14-17).

Kýsmet sözcüðü, Kýsmet ilahýna gönderme yapýlarak oluþturulan bir þaka yapmak için

kullanýlmýþtýr.  «Kýsmet edeceðim» («manithi») M'ni adýný iþaret eden bir sözcük oyunudur.

Tanrý'nýn kýlýca gönderdiði belirli insanlar vardý.  Kýlýcýn rastgele can kýydýðý sanýlsa da Tanrý'nýn

göndermediði kiþi kýlýcýn aðzýna kurban olmaz (Mezmur 139:16).  Davut «Ölümle benim aramda

ancak bir adým vardýr» dediyse de (1. Saumuel 20:3) o adýmda Davut'u korumak için Tanrý

vardý!  Her insan için saptanan günler bitinceye dek Tanrý onu yaþamda tutar.

Kýlýç belki de simgesel olarak kullanýlmýþtý.  Tanrý'nýn yönetimindeki kötüler, O'nun elinde olan

bir kýlýca benzetilir.  Ýsrailliler'in, kötülerin çektikleri kýlýca teslim edilmeleri akla gelir (47:6;

2. Tarihler 36:14,16,17).

2. Herkes boðazlanmak üzere eðilecekti (66:24).

çünkü çaðýrdýðým zaman cevap vermediniz: (66:4; 2. Tarihler 36:15,16; Süleyman'ýn Meselleri

1:20-25).  Tanrý'yla O'nu sevenler arasýndaki dua paydaþlýðý ile karþýlaþtýrýn (65:24).

65:13 Rab Yehova þöyle diyor: (7:7; 25:8; 28:16; 30:15; 40:10; 48:16; 49:22; 50:4,5,7,9; 52:4; 56:8;

61:1 ile karþýlaþtýrýn)

65:13-16 kullarým, siz: Bu parçada «kullarým» ve «siz» olarak anýlan iki grubun durumu gözlenir.  Bu iki

grup kimlerdir?  Öncelikle sürgünler arasýnda Tanrý'ya baðlý kalan ve kalmayanlar olarak

anlaþýlabilir.  Tanrý'ya baðlý kalmayanlarýn görecekleri yargý ve O'na baðlý kalanlarýn içinde rahat

edecekleri kutsamalar karþýlaþtýrýlýr.  Bu hem bir uyarý, hem de daha zaman varken bu yargýdan

kurtulmalarý için bir çaðrýdýr.
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Bu peygamberliðin ikinci uygulanmasý, Tanrý'nýn her çaðda ve her yerde bulunan baðlýlarýný ve

düþmanlarýný karþýlaþtýrýr.  Her dönemde O'nun baðlýlarý ruhsal içecek ve yiyecekle beslenir (Luka

6:20-26), düþmanlarý ise canlarýný doyurabilen besinden yoksun kalýr.

Ceza görecek olanlar Ceza görmeyecek olanlar

1. Aç kalacaklar (55:2;    Amos 4:6; 8:11;

Yuhanna 6:26-27).

Ruhsal gereksinimleri karþýlanmazsa,

insanlar bir boþluk duyar.  Tanrý,

ademoðlu O'nu arasýn diye bu biçimde

yarattý.  Tanrý'yla sonsuz iliþki içinde

olmayý geri çeviren kiþiyi, dinmeyen bir

doymazlýk yer bitirir.

1. Yiyecekler (1. Krallar 17:6,8).

Tanrý'nýn sunduklarýnýn tümünden

yararlanacak kiþiler anlamýna gelir

(Vahiy 3:20).

2. Susuz kalacaklar (Tesniye 11:16,17;

1. Krallar 8:35; Yeþaya 5:4-6;

Yeremya 3:2,3; 14:3,4,7,10; Yuhanna

4:13,14).

2. Ýçecekler.

3. Utanacaklar (Mezmur 112:9-10). 3. Sev inecek le r  (Mezmur  118 :15a ;

2. Timoteos 1:12).
Tanrý baðlýlarý, onlara dokunan her

üzüntüde sevinecekleri nedenler bulur.

4. Yürek sýzýsýyla haykýracaklar. 4. Yürek rahatlýðý içinde övgü sunacaklar

(65:18,19; Ezra 3:11-13).

Ruh kýrýklýðýyla aðlayacaklar (Matta

8:12;  Luka 13:28; 16:23-24).

5. Adlarý lanet andý olarak kullanýlacaktý

(aþaðýdaki nota bakýn; Yeremya 29:22;

[Tekvin 48:20 ile karþýlaþtýrýn]).

5. Tanrý onlarý yeni bir adla çaðýracak

(62:2,4; 66:22).  Ýsrailoðullarýnýn

alýþtýklarý gibi, o ad artýk «Yahudi»

olmayacak.  Her ulustan Mesih

aracýlýðýyla Tanrý'ya gelen, O'nun

çocuðu olarak tanýnacaktýr (Yuhanna

1:12).

6. Tanrý onlarý öldürecek.

65:15 adýnýz lanet: Birine lanet ederken Yahudiler «Tanrý seni filan kiþi gibi yapsýn» derlerdi.

Sürgünlerin adý bu biçimde kullanýlacaktý.

Tanrý'nýn düþmanlarý dünya için birer lanettir.  Toplumsal davranýþ kurallarýný bozarlar.  Savaþ, kan

dökme, düþmanlýk, sapýklýk, yanlýþ inançlar gibi etkenlerle toplumun temelini yok ederler.  Tanrý

insanlarýn yýkýcý davranýþlarýný görerek üzülür (Tekvin 6:6).  Karþýlaþtýrma yapýlacak olursa Tanrý

baðlýlarý, dünya için birer kutsamadýr (64:6'yla ilgili nota bakýn).  Çevrelerinde tanrýsal örneklerdir.
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Gerçeði yansýtýr, onu bildirirler.  Tanrý'yla barýþmak isteyene yol gösterir, iman yaþamýnda onu

destekler.

Rab Yahve seni öldürecek: (65:12'yle ilgili nota bakýn).

baþka adla: (62:2 ile karþýlaþtýrýn).

65:16 kendisini mubarek kýlan adam: Ancak sona ermez bir mutluluðu arayan kiþi, kendini Tanrý'ya

teslim eder (Mezmur 72:17-19).

hak Allahý: Ýbranice'de «Amin'in Tanrýsý»dýr, yani vaatlerini tutan, antlaþmayý yerine getirendir.

Amin sözcüðü bir þeyi onaylamak için kullanýlan en güçlü sözdü (Sayýlar 5:22; Tesniye 27:15-26;

1. Krallar 1:36).  Ýsa Mesih anýmsanýr (Vahiy 3:14): «Tanrý'nýn tüm vaatleri O'nda ‹evet›ini

bulmuþtur.  Bu nedenle, Tanrý'nýn yüceliði için Mesih aracýlýðýyla ‹Amin› deriz» (2. Korintliler 1:20).

hak Allahý ile ant edecek: En sonunda yalnýzca Tanrý tanýnacak, yalnýz O'na yalvarýlacaktýr

(Tesniye 6:13; Mezmur 63:11).

65:17-25 Tanrý'nýn seçtiklerinin yakarmasýna (64. bölüm) verdiði yanýtýn son kýsmý bu parçada aktarýlýr.

Yanýt, hem cenneti hem de Mesih'in bin yýllýk egemenliðini içerir.  Bu iki çað Vahiy'in 20. ve 21.

bölümlerinde belirgin bir biçimde betimlenir.  Eski Antlaþma'da bu çaðlarýn birbirlerinden ayrý

dönemler olduklarý açýkça görülmez.  Burada olduðu gibi, bazý bölümlerde her ikisinden bir tek

dönemmiþ gibi söz edilir.  Bu parçada ilkin cennetten söz edilir (65:17).  Sonra Mesih'in bin yýllýk

egemenliðindeki ortam açýklanýr (65:18-25):

1. Aðlayýþ ve inleme olmayacaktýr (65:19).

Aðlayýþla inlemenin bütünüyle kesileceði yer cennettir.  Mesih'in bin yýllýk egemenliðinde de

bütünüyle kesilmez, çünkü dünya günah ve ölümden her yönüyle arýnmýþ olmayacaktýr (65:20).

Ne var ki, þimdiki yaþam koþullarýna bakarak o dönemdeki keder de çok azalmýþ olacaktýr.

2. Çok uzun yaþanacaktýr (65:20).

3. Ýnsanlar ellerinin emeðiyle rahat içinde yaþayacaktýr (65:21,22).

4. Ýnsanlar çocuklarýnýn yetiþkinliðini görecekler (65:23).

5. Dualarý iþitilecektir (65:24).

6. Ýnsanlar ve hayvanlar arasýnda diðerine zarar veren olmayacaktýr (65:25).

Doðadaki barýþ, insanlarýn Tanrý'yla doðruluk iliþkisinde bulunmalarýndan kaynaklanan uyumu

yansýtýr.

65:17 Ben yeni gökler ile yeni yer yaratmaktayým:  (34:4; 51:16; 66:22; Mezmur 2:8; 37:11; Ýbraniler

12:26-28; 2. Petrus 3:12b,13; Vahiy 21:1,2,5).  Yaratmak için kullanýlan «ba ra'» sözcüðü, Tekvin

1:1'de kullanýlýr: «Baþlangýçta Allah gökleri ve yeri yarattý».  Var olan göklerle dünya yok olacak,

Tanrý onlarý yeniden yaratacaktýr (24:19,20).  Ayný biçimde Yerusalem'i de yeniden yaratacaktýr

(65:18; Vahiy 21:2).

yeni yer: Ümidini yalnýz bu dünyaya baðlayan, insansal emekle cennetsel bir ortamý oluþturmaya

çabalar.  Tasarýlarýnda ve etkinliklerinde Tanrý rol oynamaz.  Öte yandan, Tanrý yepyeni bir dünya
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yaratýncaya dek ümidini O'na baðlayan, O'nun niteliklerini yansýtan bir ortam oluþturmak ister.

Çevresi için Tanrý önünde sorumluluk taþýdýðýný bilir, bu sorumluluðu en etkili biçimde yerine

getirmek için Tanrý'dan bilgelik ve anlayýþ ister.

1. Mesih inanlýsý, oturduðu mahalleyi Tanrý'yý yansýtan yeni bir yer yapmak ister.

2. Ýnanlý anne baba, yuvalarýný Tanrý'yý yansýtan yeni bir yer yapmak ister.

3. Ýnanlýlar topluluðu, paydaþlýklarýný Tanrý'yý yansýtan yeni bir yer yapmak ister.

4. Ýnanlý siyasetçi, ülkesini Tanrý'yý yansýtan yeni bir yer yapmak ister.

5. Ýnanlýlar, Mesih'i tanýmayanlara tanýtarak tanrýsýz bölgeleri Tanrý'yý yansýtan yeni bir yer yapmak

ister.

önceki þeyler anýlmayacak: «Önceki sýkýntýlar unutuldu ... gözlerimden örtüldü» (65:16; Vahiy

21:4-27).  Günahýn laneti, günahýn doðal sonucu ve Tanrý'nýn günah için uygun olarak saptadýðý

yargýlardýr.  Tanrý bu sýkýntýlarý anýmsatmayacaktýr.

65:18 yaratmakta olduðumla mesrur olacaksýnýz: (51:11)

sevinç olarak, meserret olarak: 65:17-25 ayetlerinin taþýdýðý ton derin ve coþkun bir sevinçtir.

Yerusalem'i ... ve onun kavmini yaratýyorum: 65:19-27'deki açýklama, eski Yerusalem'e yaraþýr

deðildir (65:17'deki nota bakýn).

65:19 Yerusalem'le sevinip coþacaðým ve kavmimle mesrur olacaðým: Tanrý'nýn bu mutluluðu (62:5;

Tsefanya 3:17), dünyanýn yaradýlýþýný anýmsatýr.  Her günün sonunda Tanrý elinin emeðine bakarak

«iyi olduðunu gördü»; altýncý günde insanlarý yarattýktan sonra «Tanrý yaptýðý her þeyi gördü, ve

iþte, çok iyiydi» dedi (Tekvin 1:12,18,21,25,31).

artýk onda aðlayýþ sesi ve figan sesi iþitilmeyecek: Günah nedeniyle Tanrý'nýn yaradýlýþý

sarsýldý.  Adem'le Havva için yaratýlan Eden Bahçesi’nde gözyaþlarý döküldü, aðlayýþlar ortamýn

sakinliðini bozdu.  Bu olmamalýydý.  Ne yazýk ki, oldu.  Yüzyýllardýr tüm yaradýlýþ bu üzüntünün

damgasýný taþýr (Romalýlar 8:20-25).  Ne var ki, Tanrý seçtiði günde þimdiden hazýrladýðý günahsýz

ortama çocuklarýný buyur edecektir (65:17; Yuhanna 14:1-3).  Orada «gözlerinden tüm gözyaþlarýný

silecek.  Artýk ölüm olmayacak.  Artýk ne yas, ne aðlayýþ, ne de acý olacak.  Çünkü öncekiler geçti

gitti» (Vahiy 7:17; 21:4; Yeþaya 25:7,8; 35:10).

65:20 ne ömrü birkaç günlük çocuk ne de günlerini doldurmamýþ yaþlý adam olacak: Bu ayetin

ilk yarýsý tufan olayýndan Mesih'in bin yýllýk egemenliðine dek görünen yaþam süresinden söz eder.

Tufandan önceki insanlar birkaç yüzyýl boyunca yaþadýlar, ama tufandan sonrakiler ancak yetmiþ

seksen yýl yaþayabilirdi (Mezmur 9,10,12).  Daha uzun ya da daha kýsa bir süre yaþayan kiþi,

onun için saptanan günlerin ölçüsünü doldurur (Mezmur 139:16).  Mesih Ýsa gençken öldü, ama

Tanrý Babasý'nýn O'na verdiði iþi tamamladý (Yuhanna 4:34; 19:30).  Tanrý'nýn hizmetine atanan

birkaç yýlýn (ya da birkaç ayýn bile) ölçülemez deðeri olabilir.

çocuk yüz yaþýnda ölecek: Mesih'in egemenliðinde yüz yaþýndayken ölen kiþi, az yaþamýþ

sayýlacak.  Bir günahlý yüz yaþýndayken ölürse, Tanrý'nýn öfkesinin onun üzerine geldiðine

inanýlacak.  Bu ayete göre, dünyada çok daha iyi bir dönem yaþanacaktýr.  Buna karþýn yine de

eksiksiz olmayacak.  Ýnsanlar eski çaðlarý andýracak biçimde uzun yýllar yaþacaklar, ama yine de

ölüm bütünüyle ortadan kalkmýþ olmayacaktýr.
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65:21 ev, bað: Tesniye 28:30'daki lanet, Tanrý halkýnýn üzerinden kaldýrýlacaktýr (62:9'la ilgili nota bakýn;

Amos 9:14,15).

65:22 onlar dikip de baþkasý yemeyecek: Ýnsanlar, Levililer 26:16 ve Tesniye 28:30'da yazýlan

lanetten artýk özgür kýlýnacaklar.

kavmýmýn günleri aðacýn günleri gibi olacak: Lübnan'ýn erz aðaçlarýnýn ve Baþan'ýn meþe

aðaçlarýnýn yüzlerce yýl yaþadýklarý biliniyordu.  Günümüzde California servi aðaçlarý gibi bin yýl

yaþayan aðaçlar da bilinmektedir (61:3c; Mezmur 92:12-14).

65:23 boþ yere emek vermeyecekler:  (65:22).  Gelecek dönemde yaþayanlar, yaþamlarýna Tanrý'nýn

ereklerine uygun bir düzen verecekler.  Bunun sonucu da kalýcý, deðerli bir ürün olacaktýr

(1. Korintliler 3:12-14).

Yaþanan bu çað için þu vaat verilir: «Rab için her zaman bol emek verin, Rab baðlýlýðýnda

emeðinizin boþa gitmediðini bilin» (1. Korintliler 15:58).  Ürünle ilgili þu noktalar eklenmelidir:

1. Ürünü toplama zamaný gecikebilir.

Bazen güvenilir iþçinin ektiði tohumlar, kendi mezarý üzerinde filizlenir, güneþte sararmýþ

baþaklar sallanýr, biçilmeye hazýr olur.

2. Ürünün baþarýlý oluþu, erken biçilmesine ya da çokluðuna baðlý deðildir.

Bazý tarlalarýn topraðý çok serttir.  Ýþçi var gücünü harcadýktan sonra ancak bir bitkinin

yetiþmesine tanýk olabilir.  Üzülmesin.  Bu fidan bir Pavlus, bir Moody, bir Scofield, bir William

Carey, bir Henry Martyn olabilir.  «Ýyilikten bezmeyelim.  Usanmazsak, zamaný gelince ürünü

biçeceðiz» (Galatyalýlar 6:9).

felaket için doðurmayacaklar: Þimdiki çaðda olduðu gibi gençler günahlarýyla övünmeyecek,

utanmak nedir bilmez kiþiler olmayacaklar.  Kurtun kuzuyla birlikte otlayacaðý ortamda, gençler

de anne babalarýna karþý diþ göstermeyecekler (61:9).

65:24 onlar çaðýrmadan önce Ben cevap vereceðim:  Tanrý dualarý iþitmeye ve gereken eylemlerde

bulunmaya hazýrdýr (Daniel 9:20,21).  «Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrý'dan dilemiyorsunuz

(62:1,6,7; Yakup 4:2).  Yeni Yerusalem'de Yahudiler'in istemi Tanrý'nýnkiyle uyum içinde olacaktýr.

Bunun için Tanrý onlarýn dualarýný yanýtlamakta çabuk davranabilir.

Tanrý Mesih inanlýlarýnýn dualarýný duymaya hazýrdýr.  Ýnanlýlar, bu ayrýcalýðý olanaklý kýlan,

Babasý'nýn saðýnda oturan Aracý Ýsa Mesih'e ve kendileri için ahlarla yalvaran Kutsal Ruh'a

teþekkür etmeliler (Romalýlar 8:26-27,34; Ýbraniler 4:14-16; Ýbraniler 7:25).

65:25 kurtla kuzu birlikte otlayacaklar:  (11:6-9'la ilgili notlara bakýn; Hoþea 2:18).

yýlan ise, onun yiyeceði toprak olacak: Yýlanýn Adem'le Havva'yý günaha sürükledikten sonra

altýnda kaldýðý lanet kaldýrýlmayacaktýr (Tekvin 3:14; Mika 7:17).  Topraðý yalamak, þeytanýn ve

onun yanýnda yer alanlarýnýn yenilgilerini simgeler (49:23; Mezmur 72:9).  Ancak þeytanýn son

yenilgisinden sonra Tanrý'nýn tüm daðý bu zarar verici varlýktan kurtulur.

Bir kaynak þu ilginç düþünceleri iletir: Þeytan kendini günaha sürükledi.  Kimse onu günah

iþlemesi için denemediðinden dolayý onun günahlarýna kurban yoktur.  Þeytanýn dünya ve

insanlarla ilginç bir iliþkisi vardýr.  Tanrý, insanlarý meleklerden düþük bir düzeyde yaratmasýna

karþýn, Ýsa Mesih'e inananlarý kendi aile üyeleri aþamasýna yükseltir.  Þeytanýn bunu anlamýþ
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olmasý olanaklýdýr.  Þeytan, kendini Tanrý'dan yüksek kýlmak istediðine göre (14:12-15), insanlarýn

kendinden yüksek sayýlmalarýndan hoþnut olamazdý.  Ýnsanlarý günah iþlemeleri için kandýrdýðýnda

«Tanrý bunlara biz meleklerden daha yüksek bir düzey vermek istedi, ama ben bunlarý

hayvanlardan bile alçalttým» diye belki sevinmiþti.  Ne var ki, sevinci uzun sürmedi.  Ýnsanlarýn

temsilcisi olan Ýsa Mesih'in geleceðini, þeytanýn baþýný ezeceðini, böylece de insanlara Tanrý

çocuklarý hakkýný yeniden tanýyacaðýný duydu (Tekvin 3:15). (Jamieson, Rev. Robert; Fausset, Rev.

A.R.; Brown, Rev. David: Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible, sayfa 503).

Adem günah iþlediði zaman bu dünyaya egemen olma hakkýný (Tekvin 2:19,20; Mezmur 8:4-8)

þeytana teslim etti (Matta 4:8,9; Efesliler 6:11-12).  Ýsa Mesih, insanlarýn günahsýz temsilcisi olarak

bu hakký þeytandan tekrar geri aldý (2. Timoteos 4:1; ayrýca aþaðýda «dünyaya egemen olma

yetkisi»yle ilgili yazýyý inceleyin).  Þeytanýn yenilgisi, dört aþamada tamamlanýr:

1. Cennetten atýlmasý (Vahiy 12:7-9)

2. Ýsa Mesih'in ölümü ve diriliþi (Tekvin 3:15; Yuhanna 12:31; Vahiy 3:21)

3. 1000 yýl baðlý kalmasý (Vahiy 20:2,3)

4. Sonsuzluða dek ateþ ve kükürt gölüne atýlmasý (Vahiy 20:10)

bütün mukaddes daðýmda zarar vermeyecekler:  Bu cümle ayný biçimde 11:9'da da geçer.

Zarar verilmeyeceði neden 11:9'da bildirilir: «Çünkü sular denizi nasýl kaplýyorsa, dünya da Rab

bilgisiyle dolu olacak».  Havva'nýn Adem'e yasaklanmýþ meyveyi verdiði ve Adem'in Havva'yý

suçladýðý günden bu yana dek insanlar sevdiklerine bile zarar vermektedir.  Bu çirkin eðilim tüm

günah doðasýyla birlikte Mesih inanlýlarýndan arýndýrýlacaktýr.

Dünyaya hükmetme yetkisi

1. Tanrý dünyayý yarattý ve dünyanýn sahibi O'dur (Tekvin 1; Levililer 25:23; Mezmur 24:1).

2. Tanrý Adem'e dünyaya egemen olma yetkisini verdi (Tekvin 1:26-28).

3. Adem günah iþleyerek, dünyaya egemen olma yetkisini þeytana teslim etti (Matta 4:8,9;

Efesliler 6:11-12).

Her doðal insan þeytanýn egemenliði altýndadýr (Efesliler 2:2).  Ýsa Mesih'e iman ederek

yeniden doðan kiþi, þeytaný yenmek için donatýlýr (Efesliler 6:11-17).

4. Yetkisini kullanarak þeytan, þu ilkeler temelinde dünyayý düzenledi: Güç, açgözlülük, bencillik,

sonu gelmeyen istekler, eðlenme zevki, ilerleme ve büyüklük çabasý.  Bu dünyanýn düzeni göz

kamaþtýrýcý olabilir.  Zorbalýk olsun, yetki ya da para olsun dünyanýn bütün düzeni güçle

yürütülür.  Dýþtan bu düzen dinsel, bilimsel, kültürel ve görkemli bir görünüþe bürünebilir, ama

ekonomik ve ülkesel çekiþmeler, rekabet düzenin dengesini sürekli bozar.  Tüm dünya

þeytanýn güçlü yönetimindedir (2. Korintliler 4:4).

5. Þeytan, Ýsa Mesih'e dünyaya egemen olma yetkisini önerdi: «Bu kez iblis Ýsa'yý çok yüksek bir

daða götürdü.  Yeryüzünün tüm ülkelerini ve zenginliklerini O'na gösterek þöyle dedi: ‹Eðer

yere kapanýp bana tapýnýrsan, bunlarýn tümünü sana veririm.›  Ýsa ‹Çekil, þeytan!› diye yanýtladý

onu, ‹Çünkü Kitap'ta þöyle yazýlmýþtýr: Tanrýn Rabbe tapýnacak ve yalnýz O'na ruhsal hizmet

sunacaksýn›» (Matta 4:8-10).  Ýsa Mesih hiçbir yönden þeytana uymadý, yetkisinin altýna

girmedi (Yuhanna 14:30).
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6. Dünyanýn sonunda, Yedi Yýllýk Sýkýntý Dönemi'nde, þeytan Adem'den kazandýðý ve Ýsa Mesih'e

vermeyi önerdiði dünyaya egemen olma yetkisini canavara verecektir.  «Ýnsanlar ejdere

taptýlar; çünkü yetkiyi canavara vermiþti.... Her soy, her halk, her dil, her ulus üzerinde de ona

[canavara] yetki verildi» (Vahiy 13:2,4,7).

7. Ýsa Mesih ölümüyle insanoðullarýnýn günahsýz temsilcisi olarak dünyaya egemen olma yetkisini

þeytandan geri kazandý (Yuhanna 12:31-32).  Bu, Vahiy 5'te belirgin bir biçimde anlatýlýr: 

«Ne gökte, ne yeryüzünde, ne de yeraltýna kitabý kimse açamadý, içine bakamadý» (Vahiy 5:3).

Eski dönemde iyelik tüm ayrýntýlarda bir tomarýn içinde kaydedilirdi.  Tomarýn dýþýna belgede

sözü edilen arsa ve onu satýn almýþ kiþinin adý yazýlýrdý.  Tomar mühürlenmiþ olarak güvenilir

bir yerde korunurdu.  Ancak arsanýn sahibi arsaya sahip çýkmaya gelince tomar açýlabilirdi

(Yeremya 32:10-15).

Vahiy 5:3'te söz edilen yedi mühürlü kitap, aslýnda tomar biçimindeydi; iyelik gösteren bir tapu

ya da satýþ belgesiydi.  Bu belge, bir arsaya deðil, tüm dünyaya ve üzerinde yaþayanlarýn

tümünün sahibinin kimliðini gösteren bir belgeydi.  Bu belgeyi açmaya yaraþan kiþi bulunmadý

(Yeþaya 63:5).

«Ýhtiyarlar'dan biri bana, ‹Aðlama!› dedi, ‹Bak, Yahuda kuþaðýnýn aslaný, Davut'un Kökü, kitabý

ve yedi mührünü açmak için yengi kazandý›» (Vahiy 5:5).

Ýsa Mesih, tomarý ve yedi mührünü açmak için yengi kazandý (Vahiy 3:21).  «Kitabý almaya,

mühürlerini açmaya yaraþan sensin.  Çünkü boðazlandýn ve kanýnla Tanrý'ya her kuþaktan, her

dilden, her halktan, her ulustan insanlar satýn aldýn» (Vahiy 5:12).  Ýsa Mesih ölümüyle

insanoðullarýnýn temsilcisi olarak dünyaya egemen olma yetkisini þeytandan geri kazandý.

«Boðazlanan Kuzu gücü, zenginliði, bilgeliði, güçlülüðü, onuru, yüceliði, kutluluðu, almaya

yaraþandýr....  Tahtta oturana ve Kuzu'ya çaðlar çaðý kutluluk, onur, yücelik ve güçlü egemenlik

olsun!» (Vahiy 5:12,13).  Yunanca'da «güçlü egemenlik» için kullanýlan sözcük,  6DVJ@H 

(«kratos»)tur.  «Kratos» sözcüðü, güç, özellikle eylemde gösterilen güç, egemenlik demektir.

Yalnýzca Ýsa Mesih, insanlara en yakýn akraba («goêl», 59:20'yle ilgili notlara bakýn) olarak ve

dünyanýn yasal sahibi Tanrý olarak (1 numaralý nota bakýn) dünyaya egemen olma yetkisine

sahip çýkabilirdi.


