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Yeþaya, otuz 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)
A. Samiriye'ye uygulanan sýkýdüzen Yahuda için de bir uyarý oldu (28).
B. Yerusalem (Ariel) ve Yahuda gelecek olan yargý konusunda uyarýlýr (29).
C. Yerusalem'in yýkýma uðramasý yakýndýr (30).
Ç. Yerusalem'e saldýrýlmasýnýn bir özeti bildirilir (31).
D. Mesih'in egemenliðinin simgesi olan Hizkiya'nýn yönetimi anlatýlýr (32).
E. Sanherib'le ilgili son peygamberlik bildirilir (33).
F. Rabbin öç alma günü açýklanýr (34).
G.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Ýsa Mesih'in egemenliðindeki ortam betimlenir (35).
Sevinç (35:1,2,10)
Kuraklýk ve verimsizlik yerine þaþýlacak ölçüde bir güzellik
olmasý (35:2)
Tanrý'nýn yüceliðinin üzerindeki perdenin kaldýrýlmasý (35:2)
Güçsüzlerin güçlendirilip pekiþtirilmesi (35:3)
Korkaklarýn yüreklendirilip korkusuz olmalarý (35:4)
Tanrý'nýn karþýlýk vermesi, öç almasý (35:4)
Görmeyen gözlerin açýlmasý (35:5).
Saðýr kulaklarýn duymasý (35:5)
Topal adamýn geyik gibi sýçramasý (35:6)
Dilsiz adamýn dilinin övgü sunmasý (35:6)
Çölden sularýn ve bozkýrdan sellerin fýþkýrmasý (35:6,7)
Ýðrençliði sürdüren adamýn kutsallýk yolundan geçemeyecek,
bön adamýn bile yolunu saþýrmayacak olmasý (35:8)
Kutsallýk yolunda yýrtýcý hayvanlarýn bulunmamasý (35:9)
Tanrý'nýn kurtardýðý kiþilerin tapýnmasý (35:10).
Kederin ve iniltinin son bulmasý (35:10)
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Otuz dördüncü ve otuz beþinci bölümler, bir þiirin birer kýtasýdýr. Ýlk kýta Rabbin günü,
Armagedon'u konu eder. Tanrý'nýn düþmanlarýný temsil eden Edom'un yargýlanýþýný betimler.
Ýkinci kýta Mesih'in egemenliðindeki kutsamalarý canlý bir biçimde gözler önüne serer.
35:1 çöl ve kurak yer mesrur olacak: Bundan önceki bölümde nüfusu çok olan bir ulus (Tanrý'nýn
düþmanlarýnýn tümünü simgeleyen Edom), günahlarý yüzünden þaþkýnlýðýn korkunç boyutlarda
olduðu bir bölgeye, üzerinde yaþanýlmaz bozkýra, ahlaksal bir çöle dönüþtürüldü. Bu bölümde,
tam tersine, bir çöl çiçeklenmektedir. Bunun nedeni dördüncü ayette açýklanýr: «Tanrý'nýn Kendisi
geliyor» (Mezmur 67:3,4; 96:11,12)!
nergis gibi çiçeklenecek: Tanrý'nýn egemenliðini simgelemek için Yeþaya örneklerini, geçici
dünyasal güçlerin yüceliðinden deðil, doðadan bulur. Bu doðal simgeler, hem kayranýn Tanrý'dan
bol bol aktýðýný (55:1) hem de inanlýlarýn iyi meyve verdiklerini vurgular (Yuhanna 15:8). Ýsa Mesih,
öðrencilerini uluslara gönderdiðinde «[S]izi atadým. Gidip ürün vereseniz ve ürününüz kalýcý
olsun» dedi (Yuhanna 15:16). Pavlus da Roma'da yaþayan inanlýlar arasýnda da «ürün toplamayý
amaçla»yarak yanlarýna gelmek istediðini bildirdi (Romalýlar 1:13). Çünkü bu görüngüye
(fenomene) tanýk olmuþtu: Sevinç Getirici Haber «tüm dünyada ürün getirmekte ve geliþmektedir»
(Koloseliler 1:6). Tanrý'nýn eylemleri bol bol ürünle -- bol bol çiçeklenmeyle -- tanýmlanýr:
1. Sevinç (35:1,2,10)
Filipus Samiriye'ye gidip Mesih'in müjdesini paylaþtýðýnda «kentte büyük bir sevinç oldu»
(Habercilerin Ýþleri 8:8).
2.

Kuraklýk ve verimsizlik yerine þaþýlacak bir güzellik;
«Libnan'ýn izzeti, Karmel'in ve Þaron'un görkemi» (35:2).

3.

Tanrý'nýn yüceliðini örten perdenin çekilmesi;
«Rabbin izzetini, Tanrýmýz'ýn görkemini görecekler» (35:2; 40:5; Matta 5:8; Romalýlar 1:20; 1.
Korintliler 13:12; Vahiy 21:11,23; 22:4).

4.

Güçsüzlerin güçlendirilip pekiþtirilmesi (35:3);
Güçsüzlük ve yorgunluk tanýmayan Tanrý, çalýþmaya ve savaþmaya gücü yetmeyen kollarý,
dua etmeye kaldýrýlamayan elleri, ayakta duramayan ve «önümüze konan yarýþý» (Ýbraniler
12:1) koþma dayanýklýlýðý gösteremeyen bacaklarý güçlendirir (40:28-31; 1. Petrus 5:10). Tanrý,
çaðlar boyunca O'nun yolunda yürümek isteyen düþkünleri ayaða kaldýrmaktadýr (1. Korintliler
10:13). Mesih inanlýlarý topluluklarýnda güçsüz üyeler vardýr (1. Korintliler 3:1; Ýbraniler 5:1114). Harun'la Hur'un Musa'nýn ellerini kaldýrdýðý gibi (Çýkýþ 17:12) Mesih inanlýlarý da Tanrý
Sözü'yle, duayla ve günlük yaþamdaki yardýmlarla birbirlerini desteklemeye borçludurlar
(Romalýlar 15:1; Galatyalýlar 6:1,2; 1. Selanikliler 5:14).
Ýsa Mesih'in Müjdesi yüksek bir konumdakilere, yürekli, bilge ve güçlü insanlardan oluþan bir
sýnýfa özgü deðildir. O tanýnmayan, sevilmeyen, aþaðýlanan, korkanlar için de sýðýnaktýr.
a. Güçlülerin ayrýcalýðý
Güçlü kiþi Kutsal Yazý'nýn ilkeleriyle eðitilmezse, kendisinden güçsüz olanlarý hor görür,
onlarý ezer, mallarýna el koyar (1. Krallar 21:1-16), v.s. Ama Ýsa Mesih'in adýný taþýyanlarýn
ayrýcalýðý vardýr:
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1). Güçsüzlerin durumunu anlamaya çabalar.
Güçsüzlerin güçsüzlüðünün onlar için yüz karasý olmadýðýný, güçlülerin gücünün onlarý
onurlu kýlmadýðýný göz önünde tutar.
2). Güçsüzler için yararlý giriþimlerde bulunur.
Güçsüzlerin haklarýný korumak, onlara yol göstermek, onlarý yüreklendirmek, ruhsal
konularda eðitilmeye isteklendirmek, kendi gücünü güçsüzlerle paylaþmak inanlýnýn
ayrýcalýðýdýr.
b. Güçsüzlerin güçlenmesi
1). Güçsüzler çoðunlukla aþaðýlanýr. Ýnsanlar arasýnda ayrým yapmayan Tanrý'nýn örneðini
izleyerek Mesih inanlýsý, her insanla saygýyla davranmalýdýr. Güçsüzler Tanrý'nýn
yaratýðý olarak hak ettikleri onurla karþýlanýrlarsa, ezilecekleri yerde kaldýrýlýr,
utanacaklarý yerde özsaygýlarýný kazanýrlar.
2). Mesih inanlýsý güçsüzlere örnek olmalýdýr. Zahmet çekmeye hazýr olan inanlý,
güçsüzlerin yanlarýnda yürüyerek, onlarla birlikte çalýþarak, onlarý yakýndan tanýyýp
uygun öðütleri vererek güçsüzlerin kendi yaþam sorunlarýný nasýl yükleneceklerini
öðrenmelerini saðlayabilir.
5.

Korkaklarýn yüreklenmeleri (35:4)
Korkan kiþiler, temelsiz kalýplaþmýþ sözlere dayanarak korkudan kurtulamazlar.
Yüreklenmeleri kutsal gerçeklere dayanmalýdýr: Tanrý geliyor! Sizi kurtaracak!

6.

Tanrý'nýn geliþi (35:4)
Tanrý'nýn Kendisi dünyaya indi. Ýnsanlar arasýnda yaþadý. Onlara sonsuz yaþam saðlamak
için Kendini alçalttý. Bu düþündürücü gerçek insanlarýn yüreklerinden övgünün fýþkýrmasýna
neden olur.
korkmayýn: Musa'nýn zamanýnda Tanrý'nýn halkýn yakýnýna indiði zaman bütün ulus titreyerek
Tanrý'nýn yaklaþmamasýný rica etmiþti (Çýkýþ 19:16; Tesniye 5:4,5,23-27). Ancak bu kez
Tanrý'dan ayný biçimde korkmayacaklar.

7.

Tanrý'nýn karþýlýk vermesi, öç almasý (35:4)
öç, Allah'ýn karþýlýðý, geliyor: Ýsa Mesih, ilk geliþinde insanlarý kurtarmaya geldi (Luka
19:10). Ama ikinci geliþinde günahlýlarý yargýlamaya gelecektir (40:10; Luka 12:42-49;
Haberciler’in Ýþleri 10:42; 17:31; Romalýlar 2:16; 2. Timoteus 4:1)

8.

Tanrý'nýn kurtarýþý (35:4)

9.

Körlerin görmesi (35:5)
Tanrý, ilk geliþinde kiþiliðini kanýtlamak için mucizeler yaptý (Matta 9:27; 12:22; 20:30-34;
Yuhanna 9:6,7). Görmeyen gözler açýldý, karanlýkta yolunu þaþýrmýþ olanlar ýþýða kavuþtular
(Haberciler’in Ýþleri 26:18). Vaftizci Yahya Mesih Ýsa'nýn kimliðinden kuþkulandýðý zaman Ýsa,
bu ayetlerle Kendisinin beklenen Mesih olduðunu kanýtladý (Matta 11:4,5).
Ýsa Mesih'in yaþamý, ruhsal gerçekleri gözler önünde canlandýrdý. Fiziksel olaylarýn ardýndaki
ruhsal gerçekleri gözden kaçýran kiþi, Tanrý'nýn ereðini hiç anlayamaz. Tanrý için insanlarýn
rahat yaþamalarý ön planda deðildir. Tanrý bedensel eksiklikleri gidermekten çok ruhsal
gereksinimlere dikkat çekerek onlarý tamamlamak ister.
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Körlük, saðýrlýk, kötürümlük ve dilsizlik ruhsal uyuþukluðu simgeler (6:10; 29:10). Ýnsanýn
yaþadýðý ortamdaki deðil, kendi canýnda bulunan ve onun ruhsal algýlama yetisini engelleyen
etkenler belirtilmektedir. Bu engeller çok yönlü olabilir -- önyargýlar, edinilmiþ yanlýþ bilgi
temelleri, söz dinlemezlikte direnmeler, v.s.. Düþünceler, tutumlar, tanrýsal ilkelerle
yenilenmeli. Zihinler tanrýsal gerçekle beslenmek ve yönlendirilmek için yaratýldý. Buna karþýn
birçoklarý kutsal dirilikten yoksundur. Yararlý eylemleri sürdürmek için «organlarý» -- kulak,
göz, el, ayak -- vardýr, ama bilinçli ve amaçlý iþlerde bulunmak için hareket ettirici güç eksiktir.
Tanrý'nýn yaþamlarýnda çalýþmasýna izin veren kiþiler yelkenlerini açmýþ, rüzgardan
yararlanarak ilerleyen bir yelkenliye benzer. Ama O'na izin vermeyenler, yelken açmayan,
yerinden kýmýldamayan bir tekneyi andýrýr.
10. Saðýrlarýn duymasý (35:5)
Dünyada yaþadýðý zaman Ýsa Mesih duymayan bazý kiþileri iþitme yeteneðine kavuþturdu
(Markos 7:34). Ruhsal alanda insanlar Müjde'yi duyduklarýnda Tanrý onlara ruhsal gerçekleri
kavrama gücünü verir (Haberciler’in Ýþleri 16:14).
11. Topal adamýn geyik gibi sýçramasý (35:6; Haberciler’in Ýþleri 3:8)
Ýnsanlar yaþam yolunda topallayarak yürür, çünkü yol uzun, engebeli ve yorucudur. Düþ
kýrýklýklarý dayanýklýlýðý yýpratýr, yoldaþlar doðruluktan sapar, arkadaþlar ölür. Naomi gibi dolu
olarak yola çýkýlýr, boþ olarak geri gelinir (Rut 1:21). Ýnsan yoldan ayrýlmak üzereyse bile
baþka bir yoldaþýn -- bitkin bir durumda da olsa -- ileriye doðru yol alýþýndan teþvik alabilir,
dayanýklýlýk gösterecek gücü bulabilir. Bir Mesih inanlýsý baþkalarýnýn üzerinde býrakacaðý
etkisini unutmayarak herkesi imanda sözle ve örnekle sürekli isteklendirmelidir (1. Timoteus
4:12; 1. Petrus 3:15).
12. Dilsizlerin övgü sunmasý (35:6; Matta 9:32,33)
«Yavrularýn ve emziktekilerin aðzýndan övgü hazýrladýn» (Matta 21:16).
13. Çölde sularýn, bozkýrda sellerin fýþkýrmasý (30:25; 32:2; 35:6; 41:18; 43:19)
Bu görüngü Kutsal Ruh'un tüm Mesih inanlýlarýna döküleceðini bildirir (32:15; Yuhanna
7:38,39; Hezekiel 47:1-12; Yoel 2:28-32 [Yeþaya 22:1'le ilgili notu ve dipnotu inceleyin]).
14. Kýzgýn kumdan bir havuzun ve susuz topraktan su kaynaklarýnýn oluþmasý (35:7)
Günahlarý yüzünden vicdanlarý sýzlayanlar ve Tanrý'nýn kýzgýn öfkesi altýnda kavrulanlar,
Müjde'nin sunduðu günahlardan baðýþ ile avuntu ve esenliðe kavuþurlar (Mezmur 63:1;
Yuhanna 4:10,14).
15. Çakallarýn yattýðý yurdun kamýþlýk ve sazlýk olmasý (35:7)
16. Kutsallýk yolundan iðrenç iþler çeviren adamýn geçmemesi (35:8; Vahiy 21:27)
Ancak günahtan kurtulmuþ kiþiler o yoldan yürüyecekler ve kimse -- bön adamlar bile -- o
yoldan sapmayacak (35:8).
Vaftizci Yahya Ýsa Mesih'in ilk geliþi için yol hazýrladý (Yuhanna 1:21-23). Ýsa'nýn ikinci geliþi
için de yol hazýrlanacaktýr (40:3,4; 62:10; Malaki 3;1).
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Bu yol dünyasal yollardan ayrýdýr, tanrýsýzlýðýn yakýnlarýndan geçmez. «Rab ve Kutarýcý Ýsa
Mesih'i bilme aþamasýnda dünyaya özgü ruhsal kirlilikten kaçýp kurtulanlar» içindir (2. Petrus
2:20). O yolu kirletecek ve o yolda yürüyenleri rahatsýz edecek kiþiler oraya ayak basamaz
(52:1; Yoel 3:17; Vahiy 21:27).
Tanrý'nýn insanlar için tüm uðraþlarý, ruhsal kölelikten özgürlüðe, günahtan kutsallýða,
yýkýmdan ürünlü bir yaþama, dünyadan cennete giden bir yol hazýrlamak içindi. Atalarýn ve
peygamberlerin aracýlýðýyla bildirilerini ilettiðinde, Yasa'yý verdiðinde, ve özellikle «Yol» adýný
taþýyan Oðlu'nu kurtulmalýk olarak gönderdiðinde Tanrý, kutsallýk yolunu düzenliyordu.
a. Mesih Ýsa'nýn Gerçek olmasý: O, kiþinin Tanrý'yý tanýmasýný ve istemini kavrayabilmesini
saðlayan yoldur.
b. Mesih Ýsa'nýn Kurtulmalýk olmasý: O, Tanrý'nýn kiþiyi günahýndan baðýþlayabilmesini
saðlayan yoldur.
c. Mesih Ýsa'nýn Aracý olmasý: O, kiþinin Tanrý'ya yaklaþmasýný ve Tanrý ile sonsuz bir iliþki
kurmasýný saðlayan yoldur.
ç. Mesih Ýsa'nýn Yaþam olmasý: O, kiþinin Tanrý'yla sevgi baðýnda bulunmasýný, Mesih Ýsa'nýn
benzerliðine deðiþtirilmesini, cennette yaþamaya hazýrlanmasýný saðlayan yoldur.
Tanrý'nýn hazýrladýðý kutsallýk yolu, girmek isteyen herkes için yeterince geniþse de, yine de
dardýr (Matta 7:13,14; Luka 13:24):
a. Herkes kurtuluþ kapýsýndan teker teker, kendi baþýna girer. Uluslar, bölükler, aileler deðil,
bireyler kurtulur (Romalýlar 10:13).
b. Kutsallýk yolu olduðu için o yolda gurur, bencillik ve þehvet bohçalarýný taþýmak yasaktýr.
Kendini beðenmiþlik ve açgözlülük aslanlarý bu yolda avlamaz. Yoldaþlar ruhsal ve
ahlaksal güvenlik içindedir.
c. Yol tek yönlüdür. Tanrý'nýn Ýsa Mesih'teki istemini yerine getirmekle yol yürünür (Koloseliler
4:12; 1. Selanikliler 5:18; Ýbraniler 13:21; 1. Petrus 4:2).
Bön adamlar, zekalarý zayýf olanlar yolu þaþýrmamalarý için korunur (Mezmur 23:3; 27:11; 31:3;
Matta 11:25; 1. Korintliler 1:6-29).
17. Kutsallýk yolunda yýrtýcý hayvanýn bulunmamasý (35:9):
Kral Hizkiya'nýn egemenliði sýrasýnda Ýsrail'in on oymaðý sürgüne götürüldü. Tanrý, Ýsrail
bölgesini ele geçiren insanlardan hoþnut olmadýðý için aralarýna aslanlar gönderdi (2. Krallar
17:25). Ama Kutsallýk yolunda Kuzu'nun ardýný býrakmayanlar böyle bir tehlikeyle
karþýlaþmayacaktýr (11:6-9; Hezekiel 34:25; Hoþea 2:18; Vahiy 14:4). Asur, Babil gibi zorba
güçler Tanrý'nýn seçtiklerine zarar veremez (11:6-9; Nahum 2:11,12).
Kutsallýk yolunda tam bir güvenlik içinde yürünür. Günahýn dünyaya girmesiyle hayvanlarýn
bazýlarý yýrtýcý, vahþi olmuþlardýr. Onlarý bu duruma sokan ve onlarýn simgeledikleri þeytan,
Kutsallýk yolunda yürüyenleri saptýramayacaktýr. Bugünlerde «düþmanýnýz iblis kükreyen
arslan gibi dolaþarak yutabileceði birini arýyor» (1. Petrus 5:8). Gelecek günlerde bu tehlike
olmayacaktýr (Süleyman'ýn Meselleleri 3:17).
18. Kurtulanlarýn Yerusalem'e dönmesi (11:11-12; 35:10; 51:11; Mezmurlar 120-126)
Ýsrail'in çiçeklenen çölden geçerek Sion'a doðru yürüyüþü sevinç veren bir sahnedir. Yengi
kazananlar benliklerine, günaha ve dünyaya karþý zafer kazanmanýn verdiði sevinci
bilenlerdir.
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a. Tanrý'nýn kayrasý inanlýnýn durumunu çok kez olumlu bir biçimde deðiþtirir. Durumu
oluþturan dýþ etkiler deðiþmese bile, Mesih inanlýsý tanrýsal ilkeleri benimseyerek duruma
yönelik tavrýný deðiþtirir.
b. Tanrý'nýn kayrasý Mesih inanlýsýna, durumlarýn üstesinden sevinçle gelmek için yengi saðlar.
Eðer Tanrý sürgünden dönenlere yardým ettiyse (Ezra 1:5-11; 8:22,23,31; Nehemya 2:7-9),
Kutsallýk Yolu'nda yürüyenlere daha çok yardým etmez mi?
dönecekler: Mesih inanlýlarýnýn ruhsal deneyimleri kimi noktalarda Ýsrail'in ulusal tarihine
benzer. Sürgündeyken Ýsrail Tanrý'nýn «dönecekler» vaadine güvenerek ümit bulabildi.
Benzer bir biçimde Mesih inanlýlarýna, dünyadaki sürgünden kurtulup göksel evlerine
gidecekleri vaat edilir. O gün gelinceye dek,
a. Ýsa Mesih Kendisine inananlarý Tanrý'nýn önünde temsil eder (Ýbraniler 7:25,26).
b. Kutsal Ruh Mesih inanlýsýna verilen mirasýn güvencesi (2. Korintliler 1:22; 5:5; Efesliler
1:14) ve kurtuluþun mührüdür (Efesliler 1:13; 4:30). O, inanlýyý günahtan arýtýr.
19. Kurtulanlarýn Rabbe tapýnmasý (35:10)
Sion, Tanrý'ya tapýnma yeridir. «Yaklaþtýðýnýz dað Sion daðý, diri Tanrý'nýn kenti, göksel
Yerusalem, sayýsýz meleðin sevinçle kutlamaya katýldýðý yerdir. Kutlama için toplananlara,
göklerde adý yazýlý ilkdoðanlarýn kilise topluluðuna, herkesin yargýcý olan Tanrý'ya ve yetkinliðe
erdirilen doðru kiþilerin ruhlarýna yaklaþtýnýz» (Ýbraniler 12:22). Ýsrail ve Yahuda oðullarý,
Sion'daki Tanrý'ya tapýnma yolunu sorup bulacaklar (Yeremya 50:5). Günahlarýndan arýtýlmýþ
ve Tanrý'nýn çaðlar boyunca döktüðü bereketleri kavramýþ olup, övgülerini ilk kez gerektiði gibi
sunmak üzere yeterli kýlýnacaklar (Vahiy 14:3; Mezmur 107:1-7).
20. Kederle iniltinin yok olmasý (25:8; 35:10; Vahiy 7:17; 21:4)
«Baþlarý üzerinde ebedi sevinç olacak» cümlesi, o çaðýn bir geleneðine deðiniyor olabilir.
Ýnsanlar sevinçli olduklarýný belirtmek için baþlarýna yað dökerlerdi (Mezmur 45:7; Vaiz 9:7,8).
Kederin nedenleri þunlardýr:
a. Ayrýlýklar
b. Bedensel, zihinsel, ruhsal eksiklikler
c. Günah
ç. Ölüm
Bu peygamberlik, ilkin Asurlular'ýn saldýrýsýndan korkanlarý avutmak için bildirilmiþti. Onlarýn
gözlerini duyduklarý dehþetten çevirip Tanrý'nýn saðladýðý yardýma ve kurtuluþa yöneltiyordu.
Ama yalnýz bu kadar deðil! Mesih'in geliþinde yalnýz bir avuç insan deðil, tüm inanlýlar
sýkýntýsýz, rahat bir ortama götürülecek.
Sonsuzluklar boyunca güçsüzlüklerinden
kurtarýlacak, hiçbir engel olmadan Tanrý'yý hoþnut edebilecekler.
«Karanlýkta yürüyen kavim büyük ýþýk gördü. Ölüm gölgesi diyarýnda oturanlarýn üzerine ýþýk
parladý.» Bu ýþýk neydi? «Bize bir çocuk doðdu ... reislik O'nun üzerinde olacak.... hakla ve
doðrulukla pekiþtirmek ve desteklemek için, reisliðin ve esenliðin artmasýna son olmayacak»
(9:2,6,7).
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