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Yeþaya'nýn bu son bölümünde son günlerle ilgili bilgi özetlenir. Bu nedenle önceki bölümlere
benzer yanlarý çoktur.
66:1 Rab þöyle diyor: Bu cümlecik bu parçada sekiz kez geçer (66:1; 66:2; 66:9; 66:12; 66:17; 66:20;
66:22; 66:23). Tanrý'nýn her bir sözü büyük önem taþýr. Tanrý Sözü
1. Yaþatýr (Yuhanna 5:24; Haberciler'in Ýþleri 13:46; Filipililer 2:16),
2. Aydýnlatýr (Mezmur 19:8; 119:105; Süleyman'ýn Meselleri 6:24; 2. Petrus 1:19),
3. Avutur (Mezmur 119:[49-55] 50,82),
4. Yönlendirir (Mezmur 25:5; 43:3),
5. Yargýlar (Yuhanna 5:45; 12:48).
Tanrý sözünü, aldýrýþ edilmemesi için boþu boþuna bildirmez, birçok seçenek arasýnda bir öneri
olarak sunmaz (Tesniye 11:26-28). Tanrý, O'nun sözünü dinleyen ve uygulayanlardan hoþnuttur
(66:2,5).
tahtým, basamak: Tanrý varlýðýnýn niteliklerini benzetmelerle bildirir.
tahtým gökler: Yahudiler tapýnaktan çok gurur duyuyorlardý ((64:11; Matta 24:1,2; Markos 13:1,2;
Luka 21:5,6). Yýkýlabilecek olmasý, akýllarýna gelmedi bile. Ýsa Mesih'i tapýnaðýn yýkýlacaðýný
söylemekle suçladýlar (Markos 14:57,58). Ne var ki Tanrý, Ýsrailliler'in O'na deðil, tapýnaða
baðladýklarý güveni sarsmak için tapýnaðýn yýkýlacaðýna iliþkin birçok peygamberlik sözünü iletti.
Kildaniler onu yýkmýþtý, ama Ezra'nýn yönetiminde yeniden kuruldu. Ýkinci kez Romalýlar, Ý.S. 70
yýlýnda onu yerle bir etti.
siz Bana nasýl bir ev yaparsýnýz: Tanrý'nýn bir tapýnaða gereksinimi yoktur (1. Krallar 8:27;
2. Tarihler 2:6). Tahtý göklerdir (Mezmur 11:4; 103:19). Basamaðý ise, yerdir. Gerekseydi, Tanrý
dünyalarý yaparken Kendisine ev yapardý (66:2). O, insanlarýn emeklerine baðýmlý deðildir
(Mezmur 50:12; Haberciler'in Ýþleri 7:48-50).
Atalar, Tanrý'ya göðün altýnda taparlardý. Bu, Tanrý'nýn niteliklerine çok uygun ortamdý -- uzak
ufuklar ve göðün sýnýrsýzlýðý O'nun öncesizliði, sonsuzluðu, sýnýrsýz gücü, kayrasý, sevgisi, v.b.ni
simgelerdi. Tanrý'ya her yerde tapýnýlýr (Yuhanna 4:23). Ne var ki, Tanrý'ya tapýnmak için insanlar
bir tapýnaða gereksinim duyarlar. Tanrý, çöldeki Çadýr'ýn yapýlmasý için çok ayrýntýlý yönergeler
verdi (Çýkýþ 25-30). Yerusalem'deki ilk tapýnak için Davut'a yeniden ayrýntýlý buyruklar verdi
(1. Tarihler 28:11-19). Tanrý, Babil'den dönenlere de Yerusalem'de tapýnaðý yeniden kurmalarýný
beklediðini bildirdi (Haggay 1:8).
Sürgünden dönmek üzere olan Yahudiler, tapýnaðý yeniden kurmayý ve ayin yapmayý
öngörüyorlardý. Yeþaya o dönemdekilerin, kendisiyle çaðdaþ Yahudiler'le bir olduðunu varsaydý.
Tanrý, kutsallýktan yoksun bu kiþileri azarladý. Günahtan dönmeyen, doðrulukla kuþanmak
istemeyen bir kiþinin tapýnma eylemleri Tanrý için iðrençliktir (66:1-3). Tanrý böylelerini paylamakla
birlikte cezalandýracaðýný da bildirdi (66:4). Onlarýn Tanrý için ev yapmalarý yakýþýk almazdý. Öte
yandan sürgün sonunda Yerusalem'e gerçekten dönenler, Tanrý'nýn böyle bir yasaðýyla
karþýlaþmadý (Ezra 3:8-13; 6:14,15; Haggay 1:8-14; Zekarya 1:16; 4:9).
Kilise çaðýnda Tanrý, tapýnak olarak akla gelmeyecek bir konut seçti! Mesih inanlýsý, Tanrý için
yaþayan bir tapýnaktýr (Yuhanna 14:23; 1. Korintliler 6:19). Dünyanýn sonunda Tanrý tapýnaðýný
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insanlar arasýnda kuracaktýr (Hezekiel 43:2-7; Vahiy 21:3). Cennette bir tapýnak olmayacak,
çünkü Tanrý'nýn Kendisi ve Kuzu tapýnak olacaktýr (Vahiy 21:22).
neresi rahatým yeri: Tapýnaðý kuranlar, büyük bir tehlikeye düþebilir. Bu da, Tanrý'yý tapýnaðýn
maddesel varlýðýndan ayýrmamaktýr: Eðer kiþi Tanrý'nýn bir tapýnakta yaþadýðýný düþünürse,
Tanrýlýðý'ný, O'nun sýnýrsýzlýðýný kýsýtlar. Yalancý ilahlara tapýnanlara göre, ilahlarýnýn etkinlik alanlarý
vardýr. Onun için etkinliði geçerli olan her dað, ýrmak, rüzgar ve her bölgede belirli bir tanrýya
tapýnýlýr. Tapýnaðý kuran ya da tapýnakta tapýnmayý yanlýþ deðerlendiren kiþi, düþüncelerinde
Tanrý'nýn etkinliðini o yapýya baðlayabilir.
Her varlýðýn rahat ettiði yer, doðasýna uygun bir yerdir -- yýlan güneþli kayada, inek ovada, domuz
çamurda, köpek sahibinin ayaðýnda, bebek de annesinin kucaðýnda, vb. Doðruluðunda eksiði
olmayan Tanrý doðrulukta, alçakgönüllülükte, sevgide rahat eder. Mesih inanlýlarý, yüreklerinde
Tanrý'nýn rahat edebileceði doðruluk ortamýný hazýrlamalýdýr.
66:2 bütün bunlarý Benim elim yaptý: Kutsal Yazý'da evrim kuramýna yer yoktur (Tekvin 1:1-2:8,18,2123).
Ben ... düþküne, ruhu kýrýk olana, ve sözümden titreyen adama bakarým: (57:15). Tanrý niçin
periþan insanlara acýmaz, niçin onlara elini uzatmaz gibi O'nu suçlarcasýna sorulan sorular sýk sýk
duyulur. Nedeni burada açýklanýr. Ýnsan düþkün olabilir, ruhu kýrýk olabilir, Tanrý'yý yardýma
çaðýrabilir, ama Tanrý Sözü'nden titremezse, O'nun buyruklarýna boyun eðmeye hazýr deðilse,
Tanrý'nýn o kiþiye yardým etmesi olumsuz bir etki býrakýr: Kiþinin Tanrý'dan uzak kalmasý teþvik
edilir. Bu periþanlýk öncekinden kat kat daha kötü olurdu.
sözümden titreyen adam: Pavlus'un ikna edici vaazýnýn etkisi altýnda titreyen ama yaþamýný
Tanrý'ya teslim etmeyen Feliks gibi deðil (Haberciler'in Ýþleri 24:25,26), Tanrý Sözü'nü izlemek
amacýyla sürekli dinleyen bir kiþi O'ndan kayra bulur (2. Krallar 22:11,19; Ezra 9:4,15; 10:1).
66:3,4 Bu ayetlerde Tanrý'nýn iðrenç bulduðu dört günah sýralanýr:
1. Ýkiyüzlülük: Yürekleri Tanrý'dan uzak olmasýna karþýn, Yasa'nýn gerektirdiði sunularý
sunuyorlardý.
2. Tanrý'nýn istemine uymadýlar, kendi yollarýný seçtiler.
3. Tanrý'nýn onlarý çaðýrmasýna aldýrýþ etmediler.
4. Tanrý'nýn yetkisini tanýmadýlar.
Tanrý'nýn hoþlanmadýðý þeyleri bile bile yaptýlar.
Tanrý ise, bu günahlarý cezasýz býrakmayacaktý.
1. Onlara uygun felaketleri seçecekti.
2. Kötülerin yýldýklarý þeyleri üzerlerine getirecekti.
66:3 sýðýr boðazlayan, adam öldüren ... gibidir: Tapýnmada bozukluðun kaynaðý, günahýn saptýrdýðý
iradedir. «Kötülerin kurbaný Rabbe iðrençtir» (1:11-17; Süleyman'ýn Meselleri 15:8; 28:9). Bu
nedenle kötüler, Tanrý'ya kurban getirerek suçlarýna suç katar! Bu ayette söz edilen kurban
sunanlar, Kutsal Yasa'nýn gerektirdiði sunularý getirmelerine karþýn (Levililer 1:2-5; 2:1,2), Yasa'nýn
yasakladýðý þeyleri yapmýþ, yani katillik yapmýþ, sunu olarak köpek ve domuz kaný getirmiþ,
yalancý ilahlarý kutsamýþ kiþiler gibi sayýldýlar. Önceden söylenen þu söz anýmsanýr: «Bütün doðru
iþleri kirli giysi gibidir» (64:6'yla ilgili nota bakýn).
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Sürgünden sonra Yahudiler, tapýnýþlarýnda çok gevþek davrandýlar; kör, topal ve hasta hayvanlarý
kurban ediyorlardý. Tanrý, «Haydi, kendi valine onu sun; senden razý olur mu?» diyerek onlarý
azarladý (Malaki 1:8,13).
Ýsa Mesih günah için Kendisini son kurban olarak sunduktan sonr a, halen tapýnaða kurban
getirenler çoktu. «Tanrý Oðlu'nu ayaklarý altýnda çiðneyene, aracýlýðýyla kutsal kýlýndýðý antlaþma
kanýný bayaðýlaþtýrana, kayra ruhunu aþaðýlayana ne denli daha aðýr ceza yaraþacaðýný
sanýrsýnýz?» (Ýbraniler 10:29). Çünkü geri çevirdikleri Kurban'dan, günahlarýný giderecek baþka
bir kurban yoktur (Ýbraniler 10:10-12,14). Kutsal Yasa altýnda sunulan kurbanlar, Tanrý'ya
«yaklaþanlarý hiçbir zaman yetkinliðe erdiremez» (Ýbraniler 10:1-4). Ýsa Mesih'in ölümünden sonra
Kutsal Yasa hala yürürlükteymiþ gibi, kurban kesmeyi sürdüren Yahudiler, Tanrý'nýn Ýsa Mesih'te
saðladýðý eþsiz kurtuluþu hor gördüklerini kanýtladýlar. Burada yazýldýðý gibi, «Evet, bunlar kendi
yollarýný seçtiler».
kendi yollarýný seçtiler: Ýsrailliler söz dinlemezdi (65:2). Kiþi kendi düþüncelerine göre Tanrý'ya
yaklaþmaya kalkarsa, O'ndan uzaklaþtýðýndan emin olabilir. «Ýman dýþýnda Tanrý'yý hoþnut
etmek olanaksýzdýr» (Ýbraniler 11:6). «Ýman Haber'i duymakla, Haber'i duymak da Mesih'in Sözü
aracýlýðýyla olur» (Romalýlar 10:17). Yani, kiþinin aklýna estiði gibi deðil, Tanrý'nýn belirttiði gibi
Tanrý'ya yaklaþýlýr. Eski Antlaþma yürürlüyken kurban gerekirdi (Ýbraniler 10:8). Ne var ki, kurban
sunanýn yaþamý yalnýz kurban konusunda deðil, her alanda Kutsal Yasa'ya uymalýydý. Yoksa
kiþinin kurban getirmesi, Tanrý'nýn öfkesini uyandýrýrdý. Ýsa Mesih öldükten sonra yalnýz O'nu
kiþisel Kurtarýcýsý olarak kabul eden kiþi Tanrý'ya yaklaþabilir (Yuhanna 14:6). Ne var ki bununla
birlikte, o kiþinin yaþamý günahtan arýndýrýlmýþ olarak yaþanmalý yoksa o da «Rabbin bedenine ve
kanýna karþý suçlu olur» (1. Korintliler 11:27).
«Kendi yollarýný seçtiler» cümlesi, «Ben de onlarýn belalarýný seçeceðim» cümlesiyle (66:4)
yanýtlanýr.
onlarýn caný kendi mekruh þeylerinden hoþlanýyor: Kutsal koþullara uymadan sunu sunanlar,
þeytanýn soyu olduklarýný kanýtlarlardý. Bu ayette sýralanan eylemlerin -- adam öldürmek, köpek
boynu kýrmak, domuz kanýný sunmak, yalancý ilahlarý kutsamak -- Yahudiler tarafýndan gerçekten
yapýldýðýna inanýlýr (65:3,4 ile karþýlaþtýrýn).
66:4 Ben de onlarýn belalarýný seçeceðim: «Fesatlarýmýzýn eliyle bitirdin» (64:7; 65:7; Süleyman’ýn
Meselleri 1:31; Romalýlar 1:18-32; Galatyalýlar 6:7). 65:12'de Tanrý hangi felaketleri seçeceðini
söylemiþti. O, Ýsrailliler'in yýldýklarý dehþetli olaylarla onlarý yargýlayacaktý. Uyarýlara kesinlikle
uymayan kiþilere, yalana kanmalarý için yanýltýcý bir güç gönderir (2. Selanikliler 2:11). Tanrý her
bir kiþiye uygun bir sýkýdüzen seçmekle zorluk çekmez.
çünkü çaðýrdýðým zaman cevap veren olmadý: (65:12,24'le ilgili notlara bakýn; Yeremya 7:13).
söylediðim zaman dinlemediler: Tanrý'yý dinlemek istemeyen (Romalýlar 1:32), zaten O'nu
hoþnut edemez.
66:5-14 Söz þimdi tanrýsayarlara yöneli r . Tanrý vaatlerine güven baðlayarak Yerusalem'in yeniden
kurulmasýný bekleyen kiþilerle alay edenler utanacaktý. Yerusalem'in yýkýntýlarý üzerinde egemenlik
süren sessizlik, sevinç ve gürültüye dönüþtürülecekti (22:1). Bir anda bir ulus doðacaktý (66:8).
Tanrý'yý tanýyan sürgünler bu gerçekler ýþýðýnda sevinmeye çaðrýldýlar (66:11-14).
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66:5 Rabbin sözünden titreyenler: Ortam ne denli kötüyse de Tanrý Sözü'nden titreyenler (66:2; Ezra
9:4; 10:3), küçük azýnlýk kadar da olsalar vardýr (Romalýlar 11:2-5). Tanrý, sözünü þimdi bu azýnlýða
yöneltti. Tanrý Sözü'nden titremelerine karþýn dikkatle dinlemeleri için uyarýlmalýydýlar. Korku
kiþiyi öyle telaþlandýrýr ki, düþüncelerini avutucu sonsuz gerçekler üzerinde yoðunlaþtýrmakta
zorlanýr. Mesih inanlýsý güvenini ve düþüncelerini Tanrý'ya yýlmazlýkla yönlendirerek kendini bu
durumdan korumalýdýr (40:28-31; Süleyman'ýn Meselleri 3:5-8).
En kabul gören tapýnak (66:1), günahtan arýndýrýlmýþ zihindir. Tanrý Sözü'nden titreyenler,
zihinlerinde (2. Korintliler 10:4,5) Tanrý'nýn tapýnaðý için en uygun ortamý yaratabilir (1. Korintliler
3:16,17).
ismimden ötürü: Tanrý'yý tanýyan ve tanýmayanlar arasýndaki gerginlik, yýlanýn soyuyla kadýnýn
soyu arasýndaki düþmanlýðýn bir belirtisidir (Tekvin 3:15; Yeþaya 65:5; Matta 10:22; 24:9; Luka
21:12-13; Yuhanna 9:22,34; 15:18-21; 16:2,3; Haberciler'in Ýþleri 5:41; 9:16).
kardeþleriniz: Yahudiler'in kardeþleri kimlerdi?
1. Kan kardeþleri
2. Toplulukta yakýnlýk gösterdikleri için «kardeþ» adýyla çaðýrdýklarý bireyler
3. Kendi vatandaþlarý (Yuhanna 18:35).
sizi kovan kardeþleriniz: Ne yazýk ki «Rabbi tanýyorum» diyenler arasýndan kimileri, Tanrý'yý
yakýndan izlemeye çalýþanlarla alay eder, onlara «fanatik» der, onlarý «aþýrýlýktan» geri
döndürmeye koyulur. Onlar, gerektiði gibi kutsal ilkelere baðlý kalmadýklarý için imanda
kendilerinden daha baþarýlý olanlarý kendi düzeylerine düþürmeye çalýþýrlar. Kuþkusuz, Tanrý'yý
tanýmayanlar da ayný çaba içindedirler (1. Petrus 4:4). Mesih inanlýsý bu tehlikeye karþý kendini
korumalýdýr. Bu tip saldýrýlardan yýlmamalýdýr, çünkü Rab saldýranlarýn utandýrýlacaðýný belirtir
(49:23; 1. Petrus 4:5).
Kovmak sözcüðü, daha sonralarý bir kiþiyi resmi olarak topluluktan dýþlamak anlamýný taþýyordu.
Ne var ki, Yeþaya'nýn günlerinde birisiyle iliþkide bulunmayý reddetmek anlamýnda kullanýlýyordu.
Bu, bir grubun resmi bir kararý deðildi.
Rab izzet bulsun da sevincinizi görelim: Bunu söyleyenler alay ediyorlardý (5:19; 57:4; Matta
27:42-44). Ne var ki, Rabbi bekleyenlerin ümitleri saðlam bir temele dayanýr (25:8,9; 1. Korintliler
15:54,55; Vahiy 21:10).
utandýrýlacak olan kendileridir: Mesih inanlýlarý, Tanrý baðlýsý olmayanlarýn üzerine gelecek
felaketlerden korkmamalýdýr (66:14). Ama o kiþiler için dua etmeli, onlarý Tanrý'ya döndürmeye
çaba göstermelidirler (Hezekiel 33:8).
66:6 þehirden bir gürültü: Bu gürültü ne olabilir? Tanrý dostlarýnýn coþkusu mu? Tanrý'nýn öfkesinden
kaçmaya çalýþan düþmanlarýnýn uðultusu mu?
tapýnaktan bir ses, düþmanlarýna karþýlýðý ödeyen Rabbin sesi: (66:14-17; Mezmur 29:3-9;
68:33; Hezekiel 43:8,9; Luka 21:26,27; 1. Selanikliler 4:16).
66:7 aðrý çekmeden önce doðurdu: (54:1). Doðal deðil, olaðanüstü geliþmelerden söz edilir («Aðrý
çekmeden», «bir günde», «birden», «hemen» [66:8'e de bakýn]).
erkek çocuk: Ýsrailliler doðan erkek çocuða özellikle sevinirdi.
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66:8 memleket bir günde doðar mý: Bu ayet
1. Ýsrailliler'in Babil'de geçirdiði sürgünün son bulduðunu imliyor olabilir. Koreþ Yahudiler'i
sürgünden özgür kýldýðý zaman çabucak hazýrlanýp Ýsrail'e döndüler (Ezra 1:2-8; 2:1[-70]; 3:1;
Yeþaya 54:2,3'le ilgili notlara bakýn).
2. Pentekost'tan sonra Müjde'nin çabuk yayýlmasýný anlatýyor olabilir (Haberciler'in Ýþleri 2:41,47;
4:4; 6:1a).
3. Mesih Ýsa'nýn ikinci geliþinde Ýsrailliler'in bir araya toplanmalarýný açýklýyor olabilir (66:20,21).
memleket, millet: Yalnýz bir ulus deðil, bir ülke -- Ýsrail -- bir günde doðacaktý.
66:9 Ben doðum yerine getiririm de doðurmaya kuvvet vermez miyim?: Tanrý vaatlerini yerine
getirir. Bundan hiç kuþku yoktur (1. Samuel 13:12; Romalýlar 11:1; Filipililer 1:6).
kapatýr mýyým: (Vahiy 3:7,8)
66:10 Yerusalem ... için yas tutanlar hepiniz, onda ziyadesiyle mesrur olun: (Mezmur 102:13,14)
66:11 onun tesellilerinin memesinden emip doyasýnýz: Yerusalem'in avuntusu nedir?
1. Tanrý'nýn güvenilir vaatleri (Sözü)
2. O'nun Ýsrail'le yaptýðý sonsuz antlaþma
3. O'nunla rahata erdiði gündelik etkin paylaþým.
Bu avuntularýn hazýrlanmýþ olmasýna karþýn onlardan pay almak isteyen çaba göstermelidir.
Gereken çaba, bir bebeðin bile yapabildiði doðal bir devinimdir. Aðlayan bebek memeyi aðzýna
alarak avunur, beslenir ve kendini güven içinde duyar. Benzer bir biçimde, Yerusalem'in
avuntusundan içen de avutulacak, beslenecek ve kendini güven içinde bulacaktýr.
emesiniz: Yerusalem, kendisini sevenler için bir anne gibi olacaktý. Herkese yetecek kadar sütü,
Kutsal Söz'ün katkýsýz sütü (1. Petrus 2:2) olacaktý.
onun izzeti bolluðundan zevk bulasýnýz: Yerusalem'in yüceliði nedir? Yerusalem'in yüceliði
Tanrý Kendisi'dir. Her Mesih inanlýsý sevincini Tanrý'da bulmayý öðrenmelidir (58:14; Mezmur 34:8;
37:3,4). Mesih inanlýlarý genellikle Tanrý'dan çok, diðer inanlýlardan, ayinlerden ya da kendi
yaþamlarýndan zevk alýr. Örneðin, pazar akþamlarý inanlýlar bir kilisede toplanýyorlardý.
Toplantýdan sonra bir hafta bir aile, sonraki hafta bir baþka aile, diðerlerini ruhsal paylaþým için
evine çaðýrýrlardý. Sevinerek evlerine gidilir, çay içilir, yenilirdi. Ama söyleþide Tanrý'nýn adý
yemekten önceki duadan baþka hiç geçmezdi. Ýnanlýlar o hafta Kutsal Yazý'dan nasýl beslendiler,
nasýl yüreklendiler, kime tanýklýk edebildiler, gelecekte Tanrý'ya nasýl hizmet etmek isterler -- bu
konular hiç ama hiç konuþulmadý. Sonra sonra þu soru ortaya çýktý: «Niçin bu beraberliðimize
ruhsal paylaþým denilir? Tanrý'yý dýþarýda býrakan konuþmalar paylaþým sayýlamaz.» Ýnanlýlar
birbirlerinden hoþlanýyor ama Tanrý'dan zevk almýyorlardý. Her inanlý kendini bu konuda
yoklamalýdýr. Onun zevki acaba Tanrý mý?
66:12 selameti ýrmak gibi: Deniz korkunç bir düþman olabilir. Kötülerin esenliðe kavuþmayacaklarý
gerçeðini anlatmak için, çalkalanan, çamur ve kiri dýþarý atan deniz örneði kullanýlmýþtý (57:20,21).
Tanrý vereceði esenliði simgelemek için denizi deðil, ýrmaðý seçti. Irmak, okyanusa karýþýncaya
dek git gide derinleþir ve geniþler (8:18). Yahudiler Tanrý'ya izin verseydiler, Tanrý onlara çoktan
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bu esenliði saðlardý (48:18). Tanrý esenliktir (9:6,7) ve esenliðini insanlarla paylaþmak ister
(26:12; 32:17; 45:7; 52:7; 54:13; 55:12; 57:19).
milletlerin izzetini taþkýn sel gibi ... ondan emeceksiniz: (49:23; 60:5-16; 61:6). Önceki
günlerde Asur, Yahuda'yý sel gibi basmýþtý (8:7,8). Bu ayette Yahuda'ya yarar saðlayan uluslarýn
yüceliðindeki taþkýnlýkla, Yahuda'ya zarar veren Asur'un taþkýnlýðýnýn karþýlaþtýrýlmýþ olmasý
olasýdýr.
kucakta taþýnacaksýnýz: (66:20)
66:13 annesinin teselli ettiði: Bir anne nasýl avutur?
1.
2.
3.
4.

Çocuðunun zayýflýklarý ve yanlýþlýklarý için anlayýþ göstererek sevecenlikle avutur.
Özveriyle avutur.
Sona dek ümit eder.
Etkinlikle avutur.
Ne zaman susacaðýný, ne zaman ve neyi konuþacaðýný, ne zaman eyleme geçmesi için
yönlendireceðini bilir.

Tanrý da çocuklarýnýn doðalarýna ve gereksinimlerine göre avutmayý bilir.
«Avutmana gereksinimi tanýmam Senin kayrandýr, ey Tanrým!» ( The Pulpit Commentary, Cilt II,
s.496)
bir adam: Ýsrail yetiþkin bir kiþi olarak kabul olunur.
kucaðýnda, avutacaktý.

Tanrý onu Yerusalem'de, annesinin

66:14 kemikleriniz körpe ot gibi tazelenecek: Ýsrail'in kemikleri, günahýn sonucu olarak zayýflamýþ ve
kurumuþtu (Mezmur 31:10; 32:3). Þimdi tazelenecekti (58:11; Süleyman'ýn Meselleri 3:8; 15:30;
Hezekiel 37:1-14; Romalýlar 11:23,24).
Rabbin eli kullarýnýn üzerinde belli olacak, gazabý da düþmanlarýnýn üzerinde olacak:
Burada Tanrý'nýn birbirlerine karþýt iki niteliði görünür: Ýyiliði ve sertliði. (Ýsa Mesih'in öðretisinde
de, «iþkence yeri», «yýkým», «sonsuz ceza», «diþ gýcýrtýsý», «ateþ», «ölüm» gibi sözcükler eksik
deðildi.) Tanrý'nýn adalet niteliði, hem doðrulara hem de kötülere karþý adaletle davranmasýný
gerektirir.
1. Uþaklarýna acýr.
2. Düþmanlarýna öfkeyle davranýr (66:6).
a. Örneðin, Mýsýrlýlar'a gönderdiði felaketler Ýsrailliler'e dokunmadý (Çýkýþ 9:7,26; 10:23; 12:23).
Onlarla Mýsýrlýlar arasýnda gözle görülen bir ayrým vardý: Tanrý'nýn Ýsrailliler'i koruyan eli
açýkça görünüyordu. (65:13-15 bölümündeki karþýlaþtýrmalarý inceleyin).
b. Dünyanýn dört bir yanýna daðýtýlmýþ olan Yahudiler, Tanrý'nýn sertliðine tanýktýr (Tesniye
28:15,36,45).
Bu antropomorfizm (Rabbin eli) Tanrý'nýn, Kendine baðlý olmayanlarý yargýlamak için gelecek
oluþuyla (66:15-18) bir baðlantý saðlar.
66:15-18 Bu parça Tanrý'nýn düþmanlarýndan öç almasýný açýklar 34; 35; Vahiy 19-21). Mesih'in egemenliði
tüm doluluðuyla kurulsun diye dünya hazýrlanmalýdýr. Bu hazýrlýk Tanrý'nýn kötüleri dünyadan
çýkarmasýný gerektirir. Tanrý bunu savaþlarla, kýlýçla, hastalýkla, doðadaki felaketlerle oluþturur
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(Markos 13:2,7,8; Vahiy 19:11-21). Bu korkunç olaylardan korunsunlar diye Mesih inanlýlarý Büyük
Sýkýntý'dan önce dünyadan alýnacaktýr (1. Selanikliler 4:16-17).
Ateþ doðanýn zarar verici etkilerini, kýlýç ise tarihte zarara yol açan olaylarý simgeler. Tanrý,
düþmanlarýný yargýlamak ve doðrularý kutsamak için her iki aracý da denetimi altýnda tutar.
66:15 öfkesini þiddetle: Tanrý günahlýlarý cezalandýrmazsa, hatta cezalandýrmak zorunda deðilse,
insanlar neden günahlarýndan dolayý korku duyar? Tanrý «caný da, bedeni de cehennemde
mahvedebilen»dir (Matta 10:28). O acýr, O baðýþlar diyerek bilinçli olarak günahýný sürdüren kiþi
ne yüzsüz biridir!
tekdirini ateþ aleviyle ödemek için: Yargýyla birlikte sýk sýk ateþten söz edilir (10:16-18; 27:4;
29:6; 30:27,30; 33:12,14; Çýkýþ 13:21,22; 19:18; 40:38; 1. Krallar 18:38; 1. Tarihler 21:26;
2. Tarihler 7:1; Mezmur 18:7,8; 50:3,4; 97:3; 2. Selanikliler 1:7,8; Ýbraniler 10:27; 2. Petrus 3:7-10).
Rab ateþle gelecek: Bu bölümdeki ayetler, bulut ve ateþ sütununu anýmsatýr. Tanrý'nýn ateþle
geliþi, O'nun düþmanlarýna yargý getirir; ayný zamanda da O'nun çocuklarýný korur (66:14).
Karanlýk söz dinlemeyen kiþiler kaplar; ýþýk Tanrý baðlýlýlarýnýn üzerinde parlar.
cenk arabalarý kasýrga gibi: Arabalarýn çýkardýðý gürültü, hýzý, oluþturduðu yýkým, Tanrý'nýn öfkeyle
geliþi için uygun bir benzetmedir (Mezmur 68:17; Yeremya 4:13; Habakkuk 3:8). Kasýrga nasýl
ansýzýn inerse, yýkým da dünya üzerine öyle ansýzýn gelecektir (2. Selanikliler 5:3).
66:16 Rab bütün beþere ateþle ve kýlýçla hükmü yerine getirecek: (27:1; 34:5,6; 65:12; Yeremya
25:31; Vahiy 19:15,21). «Bütün beþer» Tanrý'nýn öfkesi altýndadýr (26:20,21; 66:14; Mezmur 31:20;
1. Selanikliler 4:16,17).
Rabbin öldürdükleri:
1. Kendilerini günaha teslim eden kiþilerin çektikleri, Tanrý'nýn kurduðu yasalarýn sonucudur.
Sancý, güçsüzlük, sýkýntý, üzüntü ve ölüm suçlu canlarý öldüren Tanrý'nýn kýlýcýdýr.
2. Tanrý'nýn kýlýcýna düþmüþ kiþileri kim sayabilir? Her ülkede, kentte, köyde sayýsýz kiþi,
budalalýk, alçaklýk, yasasýzlýk ve tanrýsýzlýðý sürdürmektedir. Bunun sonucunda ise, Tanrý'nýn
günahlarý için saptadýðý uygun karþýlýðý çekerek acýlar içinde kývranmaktadýr.
3. Kýlýcýn keskinliðiyle kesilmiþler arasýndan bazýlarý yaþatýlabilir. Tanrý'yý tanýyanlarýn görevi, o
kiþileri onlara Acýyan'a, onlarý saðlýða Kavuþturabilen'e yönlendirmektir.
66:17 bahçelere gitmek için: (1:29; 65:3; 65:3,4'le ilgili notlarý inceleyin).
kendilerini takdis ve tathir edenler: Yalancý ilahlara tapýnmak üzere bahçelere gitmeden önce
Yahudalýlar kendilerini kutsamaya kalktýlar! Ne büyük zýtlýk! Ýsrailli olarak tüm ayrýcalýklarý
isterlerdi, ama ayný zamanda putperestlerin bütün ayinlerine de katýlýrlardý. Birbirlerine zýt düþen
bu iki inancý baðdaþtýrma eylemleri, Kral Manasse'nin egemenliðinde doruða ulaþtý. Bilinçli ve
yýlmaz bir biçimde Yasa'nýn yasaklarla ilgili boyunduruðunu kýrmaya çalýþýyorlardý.
Hiçbir ayin, dinsel formül, v.b. kiþiyi günahýndan arýtamaz. Tanrý'nýn «formülü» tektir: «Mesih'in
deðerli kanýyla kurtuldunuz» (1. Petrus 1:19).
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birinin arkasýnda: «Birinin arkasýnda» hangi anlama gelir?
1. Bir yalancý ilahýn arkasýnda
2. Bir aðacýn arkasýnda
3. Yalancý ilahlara tapýnma eyleminde önderlik yapanýn arkasýnda (saklanmak)
domuz eti: (65:4)
mekruh þey: Ýgrenç þey, Yasa'nýn yasakladýðý tüm yiyeceklerdir (Levililer 11:4-30).
fare: Fare, Yasa'ya göre pis bir hayvandý (Levililer 11:29). Yalancý ilahlara tapýnanlar arasýnda
bir ilah olarak fareye de tapýnýlýrdý (1. Samuel 6:4). Asur kralý Sanherib'in ordusu Rabbin meleði
tarafýndan yok edilince (37:36) Mýsýrlýlar, bu yýkýmý fare ilahlarýnýn yengisi olarak gördüler.
Neymiþ? Fareler, Asur askerlerinin yaylarýnýn iplerini ve kalkanlarýnýn kayýþlarýný kemirmiþler!
Fare, Mýsýr'da yýkýmýn simgesiydi. Yunan ilahý Apollo'ya Sminthian diyorlardý. Sminthian ise, fare
için Giritliler'in kullandýðý bir sözcüktü. Tarým ilahý olan Sminthian, ayaðý bir fare üzerine betimlenir.
hep birden bitecekler: Tanrý'nýn öfkesi, özellikle yalancý ilahlara tapýnanlarý hedef alýr (Vahiy
22:15).
66:18 Ben onlarýn iþlerini ve düþüncelerini bilirim: Gizli günahlar yargýlanýr (Yeremya 23:23,24;
Romalýlar 2:16), günaha yol açan düþünceler de!
bilirim: Bu sözcük Ýbranice metinde bulunmaz. Sanki cümle yarým býrakýlmýþ gibidir: «Ben onlarýn
iþlerini ve düþüncelerini ....» Bu konuþma biçimi tehdit cümlelerinde sýk sýk kullanýlýr. Uyarýlan kiþi
eksik sözcükleri kendi kafasýndan tamamlar.
vakit geliyor: Tanrý her þey için bir zaman saptar. Bu ilke önceden de incelendi (18:4; 23:9; 25:9;
48:9; 60:22; Yeremya 51:33; Hezekiel 7:7,12; Galatyalýlar 4:4).
bütün milletler ve diller: Bu deyim Daniel'de bulunan anlatýma benzetilir (Daniel 3:4,7,29; 4:1;
5:19). Bu nedenle kimileri, Yeþaya'nýn son parçasýnýn öncekinden daha geç bir tarihte yazýldýðýný
ileri sürer. Ne var ki, bu deyim Kutsal Yazý'nýn en baþýndan beri bilinir (Tekvin 10:5,20 ile de
karþýlaþtýrýn).
gelip Benim izzetimi görecekler: Sözü edilen yücelik, Tanrý'nýn düþmanlarýný yenmesidir (66:1517). Tanrý'nýn yüceliðine tanýk olacak kiþiler, Tomas gibi gelip görmeden buna inanamazlar mýydý
(Yuhanna 20:24-29)?
66:19 izzetimi görmemiþ olan uzaktaki adalara göndereceðim: Adalar, Yahudi olmayan uzak ülkeler
demektir. Yahudalýlar Babil'e sürüldü. Daniel gibi bireyler Tanrý'nýn adýný, buyruklarýný ve
özniteliklerini gerçek Tanrý'yý tanýmayanlara duyurdular (Daniel 1:8,17-20; 3:12-27; 5:5-9,13,18-28;
6:4-23). Ýsa Mesih öldükten sonraki sýkýntý sýrasýnda Yerusalem'den kaçan Mesih inanlýlarý
(1. Petrus 1:1), uluslar arasýnda Müjde'yi yaydýlar. Dünyanýn sonunda da Yahudi olmayan uluslar,
son bir kez Tanrý'nýn yüceliðine tanýk olacaklar. Tanrý bunlara habercilerini gönderecektir. Yaþam
garantili deðildir. Mesih inanlýsý günün birinde belki gitmek istemediði bir yere taþýnmak zorunda
kalýr. Tanrý bunu istemi olarak belirtirse, inanlý O'nun tanýðý olma amacýyla korkmayarak yola
koyulsun. Böylece kendini bir kutsama ve etkinlik yerinde bulur.
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Ne yazýk ki bazý (çoðu?) uluslar Tanrý'dan habersizdirler. Bu durum Mesih inanlýlarý için utanç
kaynaðýdýr! Günümüzdeki Mesih inanlýlarý Ýsa Mesih'in ilk öðrencilerinin örneðini izleyerek her
yerde Kutsal Söz'ü yayma görevini bitirmediler (Markos 16:20). Günah, inanlýlarýn önceliklerini
birbirine karýþtýrýr. Pavlus'un Korintliler'e duyurduðu çaðrýya kulak vermeleri gerekir: «Doðruluða
ayýlýn ve günahla oynamayýn. Çünkü bazýlarý Tanrý bilgisinden habersizdir. Bunlarý utanasýnýz diye
söylüyorum» (1. Korintliler 15:34).
Tarþiþ: 1Tarþiþ, Yavan'ýn oðlu olarak kaydedilir (Tekvin 10:4; Yeþaya 2:16; 23:1,6,10,14; 60:9).
Ýspanya'nýn batýsýnda olan Tartessus olduðu duþünülür.
Pul: 1Pul, Asur kralýnýn adýydý (2. Krallar 15:19; 1. Tarihler 5:26). Ayný zamanda Asur ülkesindeki
bir bölgenin adý da olmasý olasýdýr. Ya da Mýsýr'la Etiyopya arasýndaki sýnýr bölgesi olabilir.
Lud: 2Lud, Sam'ýn oðlu ve Nuh'un torunu olarak kaydedilir (Tekvin 10:22; 1. Tarihler 1:17). Ayrýca
Nuh'un oðlu Ham'ýn oðlu Mitsraim, Ludiler'in babasý olduðu bilinir (Tekvin 10:13). Ludiler'in
Lidyalýlar olduklarý sanýlýr. Yay kullanýþlarý ile ün kazanmýþlardýr (Yeremya 46:9; Hezekiel 27:10).
Lidya, Manisa yöresinin eski adýdýr.
Tubal: Tubal, Yafet'in oðlu ve Nuh'un torunuydu (Tekvin 10:2; 1. Tarihler 1:5; Hezekiel 27:13;
32:26; 38:2,3; 39:1). Kimileri, Tubal'ýn Ýtalya ya da Ýspanya olduðunu düþünür. Bazýlarýna göre
Tubal halký Tibareni olarak tanýnýr. Asurlar onlara Tuplai ya da Tabali derdi. Yukarý Fýrat
Irmaðý'nýn batýsýndaki daðlýkta otururlardý. Böylece Ýsrail'in kuzeydoðusundaki ufukta yer
alacaklardý.
Yavan: 1Yavan, Yafet'in oðlu ve Nuh'un torunuydu (Tekvin 10:2,4; 1. Tarihler 1:5,7; Hezekiel
27:13,19). Yavan'ýn, Ýyonya olduðu sanýlýr.
Listeye bakarak Ýsrailliler için Tarþiþ en batýdaki, Pul'la Lud en güneydeki, Tubal'la Yavan en
kuzeydeki yerlerdi. Böylece bütün dünya simgesel bir biçimde anlatýlmýþ olur.
66:20 tahir kapta: Kutsal Yasa altýnda Tanrý'ya sunulacak kurbanlar için O'nun kutsallýðýný betimleyen
yüce temizlik koþullarý yerine getiriliyordu. Bu koþullarý yerine getirmeyen ya da yaþamýyla
kutsallýk koþullarýný yalanlayan insanýn kurbaný kabul edilmiyordu (58:1-14'la ilgili tüm notlarý
özenle inceleyin; Levililer 22:17-25; Malaki 1:6-14). Yahudi olmayanlar bu koþullarý nasýl
tamamlayacaklardý? Kilise çaðý baþlamadan önce Tanrý'yla barýþmak isteyen yabancýlar, Ýsrail'e
verilen koþullarý yüklendiler (56:3-8; Çýkýþ 12:48-49; 20:10; Levililer 24:21; Sayýlar 15:14-16,29-30;
35:15). Günümüzde Yahudiler ve Yahudi olmayanlar ayný koþullara baðýmlýdýr. Yahudi
olmayanlar için «Ýnsan yüreðini bilen Tanrý, ... iman etmeleri üzerine onlarýn yüreðini arýttý»
denilmiþtir (Haberciler'in Ýþleri 15:8,9). Hiç kimse, Yahudilik çaðýndan kalma özel koþullarý
yüklenmek zorunda deðildir (Romalýlar 6:14; Galatyalýlar 3:23-26).
Yasa altýnda her þey üzerine kan serpilerek temizleniyordu (Ýbraniler 9:18-22). Yeni Antlaþma
altýnda bu koþul yürürlüðünü sürdürür. Yalnýz serpilen kan, hayvanlarýn kaný deðil Ýsa Mesih'in
kanýdýr (Efesliler 2:13; Ýbraniler 9:12-14; 12:24; 1. Yuhanna 1:7). Ýsa Mesih'e Kurtarýcý olarak
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Eklerde Kutsal Kitap’ta Adlarý Geçen Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlara da bakýn.
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Kutsal Kitap’taki Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlarda Lidya sözcüðünü arayýn.
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inanan kiþi, günahtan arýnmýþ olmasý nedeniyle iðrençlikten uzak durmalýdýr (Romalýlar 6:13,19;
1. Selanikliler 4:3-6; Ýbraniler 10:22).
onlar: «Onlar», Tanrý'nýn yüceliðini uluslar arasýnda bildirenlerdir (66:19).
bütün milletlerden kardeþlerinizin hepsini ...: «Uluslardan kardeþleriniz» iki anlama gelebilir:
1. Ayrý ayrý ülkelere daðýtýlmýþ olan Ýsrailoðullarý, ya da
2. Yahudi olmayan uluslardan Ýsa Mesih'e iman etmiþ olanlar (Haberciler'in Ýþleri 2:5,6,9-11; 8:2639).
Çaðlar boyunca Yahudiler'le diðer uluslardan olanlar arasýnda acý çekiþmeler oldu. Her ikisi de
ayaðýný bir diðerinin boynuna basmak isterdi. Bu ayetteki esenlik, eski düþmanlýkla ne göz alýcý
bir karþýtlýk oluþturur! Diðerini yýkýma uðratmak için deðil, denetimi altýna almak için deðil, onu
Tanrý evine getirmek, birlikte Tanrý'ya tapýnmak ve hizmet etmek amacýyla kutsal bir uyum içinde
bulunmaktalar.
mukaddes daðýma ... getirecekler: Bir inin ya da bir grubun Tanrý'ya ruhsal yaklaþýmlarýný
anlatmak üzere bir yolculuðun sonuna varma simgesi kullanýlýr. Bu ayette uluslardan Tanrý'ya
inananlar Yerusalem'e varýrlar. Bu, onlarýn Tanrý'yla doðruluk iliþkisine kavuþmalarýný anlatýr.
Ayrýca Ýsa Mesih, Babasý'nýn yanýna gideceði gün yaklaþýnca «Benim gideceðim yerin yolunu
biliyorsunuz» dedi. Öðrencileri anlamayýnca «Yol Ben'im» dedi (Yuhanna 14:4,6). Bir baþka
deyiþle, Tanrý'ya yaklaþmanýn koþulunun, Yol olan Mesih Ýsa'ya inanmak olduðu açýktýr.
Rabbe takdime olarak getirecekler: Bu kez eskiden olduðu gibi kurbanlar Yerusalem'e
getirilmeyecek. Yahudiler'in kendileri diri kurban olmak için getirilecekler (Romalýlar 12:1; 15:16).
Onlarý getiren de Tanrý'nýn yüceliðini uluslar arasýnda bildiren kiþilerdir.
66:21 onlardan: «bütün milletlerden kardeþlerinizin hepsi» (66:20, nota bakýn).
kahinler ve Levililer olmak üzre onlardan da alacaðým: Eski Antlaþma zamanýnda yalnýz Levi
oymaðýndan olanlar dinsel görevleri yüklenebilirdi. Ne var ki, Yeni Antlaþma'da tüm Mesih
inanlýlarý kahin sayýlýr (1. Petrus 2:9) ve toplulukta görev yüklenir (Haberciler'in Ýþleri 6:2-4; 14:2127; 15:3-5; Filipililer 1:1; Titus 1:5). Elbette göreve atanan bir inanlý, yaþamýna kutsal bir düzen
saðlamaya büyük bir önem vermiþ olmalýdýr (1. Timoteus 3:1-13; Titus 1:6-9).
66:22 yaratacaðým yeni gökler ve yeni yer karþýmda nasýl duracaksa: Tanrý, önceden de yeni
göklerle yeni yeri yaratacaðýný vaat etmiþti (65:17; Vahiy 21:1-27; 22:1-5). Gök ve yer geçecek,
Tanrý da yepyeni bir gök ve yer yaratacaktýr (Matta 24:35; Ýbraniler 12:26,27; 2. Petrus 3:13). Bu
bilgi ilginçtir. Ne var ki bu ilginç sözler yalnýzca inanlýnýn bilgisini artýrmak için mi iletildi?
Kesinlikle hayýr! Öðretiler inanlýnýn gündelik yaþamýnda kutsallýðý ortaya çýkarmak için bildirilir
(Ýbraniler 12:26-27,28-29; 2. Petrus 3:11-12,13).
zürriyetinizle adýnýz öyle duracaktýr: Kimin soyu, kimin adý? Tanrý sözünden titreyenlerin
(66:2,5) soyu ve adý, yeni gök ve yeni yer gibi sonsuzlara dek duracaktýr.
66:23 yeni ay, Sabat günü: Yasa altýnda Yahudiler yýlda üç kez Yerusalem'de görünmeliydiler ama
yeni aylar ve Sabat günleri tüm ülkede kutlanýyordu (2. Krallar 4:23; Haberciler'in Ýþleri 14:21).
bütün beþer: («bütün milletlerden kardeþlerinizin hepsi», 66:20)
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önümde tapýnmak için gelecek: Bütün insanlar Tanrý'nýn önünde tapýnmak için görünmelidir.
Herkesin Tanrý önünde tapýnmasý, onun Tanrý'yý tanýdýðýna bir tanýklýktýr. «Bilin ki, Rab, o Tanrý'dýr.
Bizi yaratan O'dur, biz O'nunuz. O'nun kavmiyiz ve otlaðýnýn koyunlarý. Kapýlarýna þükranla,
avlularýna hamt ile girin; O'na þükredin, adýný kutsayýn» (Mezmur 100:3,4). O'na tapýnmak için
belirli günler saptanmalýdýr (Haberciler'in Ýþleri 2:42; Ýbraniler 10:25).
66:24 adamlarýn leþleri: Çölde Musa halka iki seçenek bildirdi: Ölüm ve yaþam (Tesniye 30:19).
Ýsrailliler, Tanrý'nýn buyruklarýný benimseyerek yaþayacaklardý, onlarý redederlerse öleceklerdi.
Tanrý'nýn birleþtirdiði ve hiçbir zaman ayýrmayacaðý etkenler vardýr. Bunlar arasýnda günahýn
sonucu ölüm ve günahtan dönmenin sonucu sonsuz yaþamdýr. Birçoklarý günah iþlemekte
«özgür» olmak ister, ayný zamanda sonsuz ölümü iþitmek de istemez. Tanrý'nýn birleþtirdiði
etkenlerle sonuçlarý birbirlerinden ayýrmaya çalýþýrlar. Doðrulukla günah arasýnda sonsuz bir
savaþ açýlmýþtýr. Hiçbir insan bu gerçeði deðiþtiremez. Utanç ve sýkýntý günahýn sonuçlarýdýr.
Kötüler yargýlanacaktýr, hak ettikleri miras cehennemdir (Daniel 12:2; Matta 25:46; Markos
9:43,44; Yuhanna 5:29; Vahiy 20:10,15; 22:11,15).
adamlarýn leþlerine bakacaklar: Ýsrailliler Mýsýrlýlar'ýn leþlerine bakýnca Tanrý'nýn iþlerine hayran
kaldýlar, O'nun uþaðý Musa'nýn önderliðini (hiç olmazsa o an için) kabul etmeye hazýrdýlar (Çýkýþ
14:30,31).
onlarýn kurdu ölmez: (Markos 9:48)
ateþi sönmez: Ateþi sönmez cehennem anýmsatýlýr (Markos 9:44,46,48).
Bu kitabýn son ayeti çok uyarýcýdýr. Yeþaya'nýn eliyle yazýlmýþ bu 66 bölüm boyunca birçok kez
Tanrý'nýn sevgisinden, sabrýndan, güvenilirliðinden, korumasýndan ve kurtuluþ çaðrýsýndan söz
edildi. Ne var ki, kesinlikle Tanrý'ya kulak vermeyenlere, boyun eðmeyenlere bu son aðýr söz
duyurulur: «Bana karþý günah iþlemiþ adamlarýn leþlerine bakacaklar; çünkü onlarýn kurdu ölmez
ve onlarýn ateþi sönmez» (Malaki 4:1-3). Yeþaya'nýn kullandýðý ateþ ve kurt deyimleri, günahýndan
dönmeyen günahlýnýn son durumunu açýklar. Bu bir ayet bile herkesin cennete gideceði öðretisini
yalanlar. Ayrýca ölümden sonra yaþam sürmeyecektir biçimindeki tezi de bozar.
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Sonsöz

JFB son olarak þu sözleri yazdý: «Tanrý» Yeþaya kitabý üzerinde yazdýðýmýz «bu yorumu ve
özellikle onun ciddi sonunu yüceliði için kullansýn, Mesih uðruna hem yazarýn hem de
okuyucularýn bina edilmeleri için bereketlesin.» Bu yazar da «Amin» der! Bugün Tanrý'nýn
yardýmýyla çýkacak bu metnin birinci taslaðý bitti. Tanrý yazarý bu yirmi ay boyunca saðlýklý ve
dayanýklý kýldýðý için tüm yücelik O'nun olsun. N.F., 17.8.90
Þimdi birinci taslaðýn bitmesiyle ikinci taslaðýn son satýrýnýn yazýlmasý arasýnda yaklaþýk 37 ay
geçmiþtir. Bu kavþakta yazar yeniden 17.8.90'da yazdýðý gibi Tanrý'yý, verdiði saðlýk, dayanýklýlýk
ve sevinç için övmektedir. Metnin O'na yaraþýr bir biçimde düzeltilmesi ve Türk kardeþlerinin
yararýna yakýn bir zamanda basýlmasý için duacýdýr! Mesih Ýsa'nýn Babasý, tek Tanrý'ya ve
Kurtarýcý'ya yücelikler olsun. N.F., 10.9.93
Yeþaya bölümünü açýmlayan bu notlarýn üçüncü taslaðýný (8. Nisan 1996) ve dördüncü taslaðýný
(22 Aðustos 1998) bitirirken yazar yeniden Tanrý'ya derin þükran borcunu bildirir, O'nu dolu bir
yürekle över. N.F.
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