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Asur'un Yahuda'ya saldýrýsý tamamen durduruldu. Bu bölümden baþlayarak Yeþaya'nýn son
sayfalarýna dek özel bir sevinç saçýlýr. Bu bölüme dek sayýsýz yükler, sýkýntýlar bildirildi. Ama
gelecek için kutsamadan da çok söz edilmektedir. Tanrý, halkýný sürgüne göndermeden önce onu
deðerli vaatlerle donattý. Bu vaatlerin, Babil'deki kara günlerde Yahudalýlar'ý nasýl aydýnlattýðý,
imanlarýný nasýl güçlendirdiði düþünülmeye deðerdir.
Ama bunun dahasý var! 40.-66. bölümler Ýncil'in bir özetidir. Ýncil'in «Çölde Rabbin yolunu
hazýrlayýn» diyerek baðýran sesle baþladýðý gibi baþlar (40:3); Vahiy'in de bittiði gibi «yeni gökler
ve yeni yer»le biter (66:22). Yeþaya, sürgünleri sýkýntýlarýnda avutmakla birlikte ileriye bakarak
günah sýkýntýsýnda ezilenlerin Mesih Ýsa'nýn ölümüyle kurtulacaklarýna da dikkat çekiyordu (53.
bölüm, v.s.).
40:1 AllahINIZ ...kavmIM: Kiþisel ilinti gösteren bu sözler, Tanrý'yla halký arasýndaki karþýlýklý baðlantýyý
vurgular (Yeremya 31:33; Hoþea 1:9,10). Sýkýdüzen görürken bile Tanrý Yahuda'dan yüz
çevirmedi. «AllahINIZ» sözcüðü barýþma eylemini içerir.
teselli edin: Yahudalýlar'ýn yaþadýklarý çað karamsardý. Yeþaya sürgünü bildirmiþti (39:6,7).
Ufukta ümit uyandýrýcý olaylar gözükmüyordu. Hayýr, tam tersine! Bildirilen sýkýdüzene karþýn
avutulmamak için hiçbir neden yoktu. Tanrý'nýn çocuklarý, en kötü koþullar altýnda bile avutulma
haklarýndan yararlanmalýdýr (2. Korintliler 7:4).
Yeþaya'nýn aracýlýðýyla Tanrý'nýn halký avutmasý iki nedenle olanaklý oldu:
1. Yahuda günahýndan Tanrý'ya dönecek, imanla O'nun rehberliðini bekleyecekti.
2. Yahuda Babil'deki sürgünden özgür kýlýnacaktý.
Bu bölümde ilk konu yer alýr, hemen bölümün ilk dört sözcüðüyle konunun özü bildirilir: Avutma.
teselli edin, kavmýmý teselli edin: «Avut» emri, iki kez yenilenir. Peygamberler yoksa halký
avutmak istemiyorlar mýydý? Tam tersine, bu onlarýn en hoþ görevlerinden biriydi. Ne var ki,
bazen avutulacak kiþiler avutulmak istemezler. Sýkýntýlarýný Tanrý'nýn kayrasýndan daha büyük
görürler. Bulunduklarý durumlarýn özelliði yüzünden «Tanrý bile bize yardým edemez» gibi bir
tutum içinde olurlar. Tanrý'nýn vaatleriyle rahata kavuþacaklarý yerde kendi dehþetlerine sarýlýrlar.
Sorunlarýný büyüten, Tanrý'nýn olanaklarýný küçülten kiþiler O'na tokat atmýþ gibi olurlar.
40:2 Yerusalem'in yüreðine söyleyin: «Peygamberlerin ruhunu esinleyen Rab Tanrý» (Vahiy 22:6),
peygamberleri halký avutmaya yöneltti. Bu kitabýn ilk bölümlerindeki azarlamalardan sonra
avutucu sözler bildirilmeliydi. Günah açýða vurulmalý (58:1'le ilgili nota bakýn), ama günahý
býrakanlar ümitsizlik içinde býrakýlmamalýydý.
Tanrý günahlýyý ezmekten zevk almaz. Hezekiel aracýlýðýyla bildirdiði çaðrý bunu kanýtlar: «Varlýðým
hakký için, Rab Yahve'nin sözü, kötünün ölümünden deðil, ancak kötü adamýn yolundan dönüp
yaþamasýndan zevk alýrým; dönün, kötü yollarýnýzdan dönün; çünkü niçin ölesiniz, ey Ýsrail evi?»
(Hezekiel 33:11). Avutucu Kutsal Ruh, sýkýdüzenle karþýlaþanlarýn O'na boyun eðdiklerini görünce
çabuk davranýr. Sýkýdüzen süresi uzarsa bile, Yargýç'ýn saptadýðý bir ceza biçiminde deðil,
sevecen Baba'nýn çocuðu için uygun gördüðü geliþtirme ve yetiþtirme yöntemi olarak sürdürülür
(Ýbraniler 12:10).
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Avuntu bulmanýn koþullarý
1. Günah kaldýrýlmalý (Nehemya 1:9).
Yahuda'nýn günahý iki kat ödendi. Ne var ki, bu bildiriyi izleyen ayet «Rabbin yolunu
hazýrlayýn» der. Tanrý'yla yeniden doðru iliþkide bulunmak için yargýnýn tümüne katlanmak tek
koþul deðildir. Yahya'nýn bildirdiði gibi günahtan dönmek, günahý yaþamdan uzaklaþtýrmak ve
günahlý yaþam biçimi yerine kutsal ilkeleri koymak gerekir (40:3'le ilgili nota bakýn). Günahta
yaþamayý sürdürenlere avuntu sunulmaz. Günahtan kurtulmak isteyenler avutulur. Tanrý yolu
kutsallýk yoludur.
2. Günah için Tanrý'dan baðýþlama dilenmeli (Nehemya 1:6,7).
3. Tanrý'nýn saptadýðý sýkýdüzenin uygun ve adil olduðu itiraf edilmeli (Nehemya 1:8).
4. Tanrý'nýn acýmasýna baþvurulmalý (Nehemya 1:9).
Avuntunun yöntemleri
1. Tanrý Kendini avutucu olarak tanýtýr:
a. Tanrý Baba (51:3; 66:13; 2. Korintliler 1:3,4)
b. Tanrý Oðul (Luka 4:18-21)
c. Tanrý Kutsal Ruh (Yuhanna 15:26; 16:7)
2. Tanrý Kutsal Söz aracýlýðýyla avutur.
3. Tanrý ruhsal önderler aracýlýðýyla avutur.
4. Tanrý, kiþinin arkadaþlarýyla onu avutur. Eyüp'ün dostlarý bu iþi baþaramadýlarsa da, her
arkadaþ bu denli beceriksiz deðildir.
Avuntunun sonuçlarý
1. Tanrý'ya karþý iyilik bilirlik.
2. Ýyilik yapmakta dayanýklýlýk: Bu Tanrý'ya þükretmek için en inandýrýcý araçtýr.
3. Övgü sunmak (Mezmur 116:12,19; Ýbraniler 13:15).
4. Esenlik ve sevinç (51:3; Yeremya 31:13).
doldu, baðýþlandý, aldý: Bu fiillerin geçmiþ zaman olarak yazýlmalarý, baþka yerlerde de
görüldüðü gibi (9:1; 14:27; 24:16; 32:10; 34:6; 37:25) peygamberliðin gerçekleþeceðine iliþkin
güveni vurgular. Yeþaya tüm peygamberlik sözlerini Tanrý'nýn tasarýsýnda tamamlanmýþ olarak
gördüðü için bildirileri bitmiþ bir olay olarak duyurdu.
savaþ zamaný doldu: Bir gün Mesih inanlýlarýna da «Savaþ zamaný doldu» denilecektir. Pavlus'la
birlikte «Saðl2kl2yar2þ2yar2þt2m, koþu alan2n2n sonuna ulaþt2m, iman2korudum » (2. Timoteos
4:7) diyebilenler en mutlu kiþiler sayýlýr.
(Yerusalem'in) fesadý baðýþlandý: Yerusalem'dekiler günahlarýnýn karþýlýðýný kendileri
ödeyemediler. Yalnýz Tanrý, kiþiyi günahtan arýndýrabilir, günahlýyý baðýþlayabilir ve günahýn yol
açtýðý zararý onarabilir (54:7,8,10).
bütün suçlarý için Rabbin elinden iki kat karþýlýk aldý: Yasa'ya göre çalýnmýþ malýn iki katý
ödenecekti (Çýkýþ 22:7-9). Baþka suçlar için de iki kat karþýlýk saptanýrdý (Yeremya 17:18; Vahiy
18:6).
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Ýsrailliler'i yalancý ilahlara tapýnmaktan arýtmak için sürgün döneminin kat kat yeterli olduðu
söylenir. Çünkü sürgünden dönenler arasýnda putperestlik artýk duyulmamýþtý. Ne var ki, sürgüne
gidenlerin sayýsýna göre dönenlerin sayýsý çok azdý. Neden? Dönmeyen Ýsrailliler, onlarý sürgüne
gönderenlerin geleneklerini, dinini ve yaþam tarzýný benimsediler mi? Bu sorunun kesin yanýtý
yoktur.
iki kat: «Ýki kat» neyi anlatýr? Birkaç olasýlýk þunlardýr:
1. Hem Ýsrail('in on oymaðý), hem de Yahuda sürgüne götürüldü.
2. Ýsrailliler hem Asur ve Babil tarafýndan sürüldü, hem de Roma Ýmparatorluðu altýnda
baðýmsýzlýðýný yitirdi. Roma Ýmparatorluðu, önceleri Yahudiler'e özel haklar tanýdý. Ne var ki,
sonradan Roma'nýn Yahudiler'e baský yapmasý, uluslar arasýna daðýlmalarý için önemli bir
neden oldu (Markos 13:2; 1. Petrus 1:1).
3. Günahlýlarýn yerine ölen Ýsa Mesih günahýn borcunu öylesine ödedi ki, çaðlar boyunca iþlenen
tüm günahlarýn karþýlýðýnýn iki kat ödendiði söylenebilir (Romalýlar 5:15-17).
40:3 çaðýranýn sesi: «Rabbin büyük ve korkunç günü gelmeden önce Ben size peygamber Ýlya'yý
göndereceðim ...» (Malaki 4:5,6). Ýlya'nýn geliþi Rabbin korkunç gününden önce olacaktý (Vahiy
11:3; Ýsa Mesih'in ilk geliþi Rabbin korkunç yargý günü deðildir!). Yahya bu peygamberlikleri bir
bakýma tamamladý, bir bakýma tamamlamadý (Matta 3:3). Mesih Ýsa'nýn dediði gibi: «⁄lkin ⁄lyas
gelir ve her þeyi düzene koyar. Gerçi ⁄lyas gelmiþ bulunuyor. Ama size derim ki, onu tan2mad2lar
» (Matta 17:11,12). Ýlyas, Vaftizci Yahya'nýn kiþiliðinde simgelenmiþ olarak gelmiþti r . Yahya
Kurtarýcý'nýn günahtan kurtuluþ getirdiðine tanýklýk ederek ve halký günahtan dönmeye çaðýrarak
Ýsa Mesih'e düz yol hazýrlýyordu (Luka 1:12-17). Ne var ki, ayrýca dünyanýn sonunda Ýlyas kendisi
dönecek ve Rabbin yargý gününü bildirecektir.
Çölde: Yahya'nýn vaaz ettiði ortam, ahlaksal bir çöldü. Onu dinleyenler, bu çölde Tanrý'ya düzgün
bir yol hazýrlamaya çaðrýldýlar (Matta 3:2-12; Luka 3:10-14). Bu yolu hazýrlamak için tek bir yöntem
vardý: Yahya'nýn çaðýrdýðý gibi, her insan günahýndan dönerek yaþamýný Tanrý'nýn denetimine
teslim etmeliydi (Luka 1:16). Rabbin yolu kutsallýk yoludur (35:8).
Ne yazýk ki, Ýsa Mesih dünyaya gelince O'nun için yer bulunamadý. Ýsrailliler Roma egemenliðinin
zincirlerini koparan bir Kurtarýcý'yý hoþ karþýlardý, ama Roma'ya baðýmlý oluþlarýnýn ulusal
günahlarýnýn sonucu olduðunu Söyleyen'in yetkisini kabul etmezlerdi. Ölümden Kurtaran'a
dönerlerdi, eðer O ölümü gerektiren günahtan dönmelerini koþul koþmasaydý. Ama Ýsa günahla
ilgili gerçeði gizlemeyerek Ýsrailliler'i sürekli gücendiriyordu. Onlar da günahtan özgür edilerek
Mesih için düz bir yol yapmaya hazýr deðillerdi.
Günümüzdekiler de onlardan pek farklý deðiller. Cezadan, günahýn olumsuz sonuçlarýndan,
ölümden, cehennemden onlarý kurtaracak bir Kurtarýcý'yý isterler; ama onlarý gururdan, yetki
tanýmazlýktan, aþýrý isteklerden, tutkunluklardan arýtmak Ýsteyen'e düþman gözüyle bakarlar.
Rahat bir geleceði garanti edeni alkýþlarlar, ama taþtan yüreklerini ete Döndüren, onlardan günah
iþleme sevgisini Arýtan, onlarda temiz yüreði Yaratabilen'i hor görürler.
Allahýmýz: Ýbranice, «Yahve». Bu ayet Ýsa Mesih'in Yahve olduðunu kanýtlar (Matta 3:3,11).
40:4 her dere yükseltilecek ... : Tanrý'ya yaklaþmak için her engel kaldýrýlmalý. Bazýlarý, günahlarýnýn
aðýrlýðýný anladýklarý için kurtulmalarýný olanaksýz görürler. Gözleri ümitsizlikten Tanrý'nýn acýmasýna
doðru yükseltilmelidir. Bazýlarý ýrklarýna, yasalarýna, geleneklerine güvenerek Tanrý katýnda doðru
sayýlacaklarýndan kuþku duymazlar (Romalýlar 9:31,32). Böyleleri alçaltýlmalýdýr (Efesliler 2:8,9).
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O'na gelmek isteyen her kiþi düz yolda, yani ayný düzeyde olmalýdýr (Romalýlar 11:32). Tanrý'ya
yaklaþmak isteyen her kiþi, hakký olmadýðýný, kurtuluþu elde etmek için kendisinin hiçbir katkýda
bulunamadýðýný ve günahlarý býrakmak gerekliliðini kabul etmelidir (Titus 3:5,6).
Þöyle bir benzetme yapýlabilir:
1. Ýmansýzlýðýn çukurlarý Kutsal Yazý'nýn bilgisiyle doldurularak düzlensin.
2. Tanrý'nýn Sözü'nde bildirilen istemine uymayan bütün gurur daðlarý alçaltýlsýn. Ýman yaþamýna
aykýrý olan her sözdinlemezlik tepesi yerle bir edilsin.
3. Tökez taþlarý kaldýrýlsýn.
4. Engelleri yenen araçlarla -- dua ve dayanýklýlýkla -- Kurtarýcý'ya yaraþýr biçimde yol yapýlsýn.
40:5 Rabbin izzeti: Tanrý'nýn yüceliði cennette sürekli görünür. Dünyada zaman zaman belirli tarihsel
olaylarda açýklanmýþtýr. Örneðin:
1. Gündüz bulut olarak, gece de ateþ olarak görünmüþ sütunda (Çýkýþ 13:21).
2. Antlaþma sandýðýnýn üzerinde (Çýkýþ 25:22; Levililer 16:2; Hezekiel 10:4)
3. Yýldýzbilimcilere görünen yýldýzda (Matta 2:2,9,10)
4. Ýsa Mesih'te
a. «Tanrýsal Söz beden oldu ... aramýzda yaþadý» (Yuhanna 1:14).
b. «Tanrý yüceliðinin parýltýsý, Tanrý'nýn öz varlýðý niteliðinde olan ...» (Ýbraniler 1:3).
c. «Ýsa bu ilk belirtiyi Galile'nin Kana kentinde gösterdi ve yüceliðini açýkladý» (Yuhanna 2:11).
ç. Lazar'ýn mezarýnda, «Sana, iman edersen Tanrý'nýn yüceliðini göreceksin demedim mi?»
dedi (Yuhanna 11: 40).
d. «Yahuda dýþarý çýkýnca Ýsa, ‹Þimdi Ýnsanoðlu yücelendi›» dedi, ‹Tanrý da O'nda yücelendi›»
(Yuhanna 13:31).
e. Ölmeden önce bahçede dua ederken, «Þimdi, ey Baba, dünya olmadan önce yanýnda
taþýdýðýn yücelikle katýnda beni yücelt» (Yuhanna 17:5).
bütün beþer O'nu hep birden görecekler: «Çaðýranýn sesi» (40:3) hem Yahya'yý hem de Ýlyas'ý
anlattýðý gibi «bütün beþer O'nu hep birden görecekler» cümlesi ikili anlam taþýr. Hem Mesih
Ýsa'nýn ilk geliþini hem de Yargýç olarak gelecek oluþunu içerir (35:2,4; 52:10; Matta 24:27,29,30;
Luka 3:6; 17:24,25). Ne var ki, bu ayette ikinci geliþi daha çok vurgulanýr.
Rabbin aðzý söyledi: Kutsal Yazý'da Yeþaya'dan baþka hiçbir yazar bu deyimi kullanmaz;
Yeþaya bunu iki kez daha kullanýr (1:20; 51:8:14). Böylece Tanrý Sözü'nün deðiþmezliðini vurgular
(14:24,27; 40:8; Sayýlar 23:19).
Tanrý'nýn vaatleri iki çeþittir: Koþullara baðlý olan ve baðlý olmayan. Koþullara baðlý olmayan
vaatler þunlar gibidir:
1. Tanrý tüm insanlarý dünyasal tufanla bir daha yok etmeyecektir (Tekvin 9:11).
2. Yerin gelecek tüm günleri süresince ekme, biçme, soðuk, sýcak, yaz, kýþ, gündüz, gece
kesilmeyecektir (Tekvin 8:22).
3. Ölüler ülkesinin güçleri kiliseyi alt etmeyecektir (Matta 16:18).
4. Ýsa Mesih ikinci kez dünyaya geldiðinde uluslarý yargýlayacaktýr (Matta 25:31-45).
5. Kötüler sonsuz cezaya, doðru kýlýnmýþ olanlar sonsuz yaþama gönderilecekler (Matta 25:46).
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Koþullara baðlý olan vaatler, en çok Tanrý'nýn belirli bir kiþi ya da belirli bir insan grubuyla yaptýðý
antlaþmalardýr (Örneðin, Tesniye 11:26-28; Levililer 26:27,28,32,33). Eðer bu kiþi antlaþmanýn
koþullarýný yerine getirmezse, Tanrý onun antlaþmanýn maddelerini yerine getirmeyiþini
görmezlikten gelmez. Tanrý'nýn doðruluk ve adalet gibi diðer nitelikleriyle orantýsýz bir biçimde
sevecenliðini vurgulayarak O'nun günahý cezalandýrmayacaðý sanýlmamalýdýr. Günahlýyý yola
getirmek için onu kýracak bir davranýþta bulunmaktan çekinmez. Tanrý bu kiþinin belirli eylemlere
baðlý olan vaatleri hak etmediðini bildirmelidir. Bunu yapmazsa Tanrý Kendi Sözü'ne karþý gelmiþ
olur, ki bu kesinlikle olanaksýzdýr (Sayýlar 23:19; Titus 1:2).
40:6 söyleyenin sesi: «Çaðýranýn sesi» Yahya'nýn (Ýlyas'ýn), söyleyenin sesi Tanrý'nýndýr. Ne
sevindiricidir ki, «Baðýr» buyruðuna karþýlýk olarak «Ne baðýrayým?» diye soruldu. Bu soru hem
ademoðlunun bilgi eksikliðini hem de tek gerçek kaynaðýnýn Tanrý olduðunu vurgular.
Peygamberler yalnýzca Tanrý'nýn o an için söylemek istediði haberi bildirmeliydi (Tesniye 18:20).
Örneðin, göðün üçüncü katýna götürüldüðünde Haberci Pavlus öðrendiði bilgileri insanlarla
paylaþamazdý (2. Korintliler 12:2-4). Ama Tanrý'nýn onun bildirmesini istediði konular Ýncil'in dörtte
birini oluþturur.
bütün beþer ottur ...: Ýnsanlar kendilerini beðenmeye, yüksek görmeye çok eðilimlidir. Kendi
geleneklerini ve felsefelerini Tanrý'nýn gerçeðinden üstün tutarlar . Tanrý görününce (40:5)
insanlarýn bu gibi akýlsýzlýklarý açýða vurulacaktýr. Kalýcý olan, kýrlarýn otuna benzeyen insan deðildir
(37:27; 40:15,17,23,24; Eyup 5:25; Mezmur 90:5,6; 92:7; 103:15; Yakup 1:10-11). Kalýcý olan Tanrý
Sözü'dür. Bu nedenle insanlar O'na inanmalý, O'na uymalý, kendi görüþlerine duyduklarý
hayranlýktan vazgeçmeliler (Markos 7:6-8; Koloseliler 2:20-23; 1. Petrus 1:23-25).
40:7 ot kurur: Yahuda'nýn güvendiði tüm uluslarýn yardýmý boþa çýkacaktý, çünkü insanlarýn gücü ancak
kuru otun gücü gibidir (2. Krallar 18:21). Ama Yahve, Ýsrail'e verdiði tüm vaatleri yerine getirir
(44:26; 45:19; 52:6; 53:1; Yeremya 44:28-30).
çiçek solar: Tüm doða otun öðretisini yansýtýr. Kýþ mevsiminde karýn bembayaz oluþu parýltý
saçar. Ama çok olmadan kirle kaplanýr, erir, ortadan kaybolur. Ýlkbaharýn çiçekleri yaz güneþi
altýnda yanar, yaz çiçekleri sonbahar serinliðine dayanamaz. Sonbaharda meyveler kopar,
rengarenk yapraklar dökülür. Ademoðlunun gücü, bilgeliði, zenginliði, güzelliði, bilgisi, sanatý
çürümeye baðýmlýdýr. Güve ile pas insanýn tüm baþarýlarýný yiyip bitirir, hýrsýzlar da emeðinin
ürünlerini çalar (Matta 6:19). (Efraim, solan kýr çiçeðine benzetilir [28:1]).
ot, çiçek: Ot insanýn bedenini besler. Çiçek insanýn canýný sevindirir.
Rabbin soluðu eser: «Rabbin soluðu» ve «Tanrýmýz'ýn Sözü» (40:8) eþ anlamlýdýr (Mezmur 33:6;
Yuhanna 1:1,3'ü karþýlaþtýrýn). Tanrý aðzýndan çýkan soluk gibi Sözü'nü bildirdi. Yazýldýðý gibi
«Tüm Kutsal Yazý Tanrý Vahiysidir» (2. Timoteos 3:16). Bu ayetin devamý, Vahiynin amacýný
bildirir: «Gerçeði öðretmeye, yüreði eleþtirmeye, yaþamý düzeltmeye ve doðruluk yolunda
eðitmeye yarar.» Bir kiþi Kutsal Yazý aracýlýðýyla öðretilmeye, eleþtirilmeye, yaþamýný düzeltmeye
ve doðrulukta eðitilmeye gönüllü deðilse, Tanrý Sözü'nün yargýlayýcýlýðýyla karþý karþýya gelir.
Sýcak bir esinti çiçekleri ve otlarý nasýl kurutursa, Tanrý Sözü de insanlarý öyle yargýlar (11:4; 30:33;
40:24; Eyup 4:9; Yuhanna 12:48).
40:9 Sion'a müjde getiren, yüksek daða çýk: (52:7; Romalýlar 10:15) «Sion'a müjde getiren»,
«Yerusalem'e müjde getiren» cümlesine koþuttur.
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yüksek daða çýk: Eski günlerde halka önemli bir haberi duyurmak isteyen kimse, daða çýkardý
(Hakimler 9:7; Matta 5:1).
sesini ... yükselt, korkma: (Süleyman'ýn Meselleri 29:25; Efesliler 6:19)
Yahuda þehirleri: Hem Yerusalem hem de Yahuda kentleri yýkýntý durumunda olacaktý (44:26;
64:10).
Yahuda þehirlerine de: Ýncil'de buyrulan sýraya göre müjde ilk baþta Yerusalem'de, sonra
Yahuda'da, daha sonra Samiriye'de ve en sonunda dünyanýn bütün uluslarýna duyurulacaktý
(Luka 24:47,49; Haberciler’in Ýþleri 1:8).
Ýþte Allahýnýz: Gelecek olan Ýsa Mesih'tir (Zekarya 12:10; 14:5). Bundan kuþku yoktur. Gelecek
olan Yahve'dir (40:10). Bundan da kuþku yoktur. Böylece Mesih Ýsa'nýn Yahve olduðu apaçýktýr.
Tanrý aramýzda, ne sevindirici bir gerçek!
40:10 Kendisi için bazusu saltanat sürecek: «Rabbin kolu», «Rabbin eli» Yeþaya'nýn sýk sýk
kullandýðý deyimlerdir (5:25; 9:12,17; 10:4; 11:11; 31:3; 51:9; 53:1; 62:3, v.s.). «Rabbin kolu»
Tanrý'nýn her güce sahip olduðunu simgeler. Rabbin bazusu kimdir? Ýsa Mesih olduðu 53.
bölümden öðrenilir (Hezekiel 34:24).
mükâfatý kendi önündedir: (62:11; Vahiy 22:12). «Ücreti kendisiyle beraberdir» cümlesi
«mükâfatý kendi önündedir» cümlesine koþuttur» (Yukarýda «Sion» ve «Yerusalem» ile ilgili nota
bakýn, 40:9).
40:11 sürüsünü çoban gibi güdecek : (49:9,10; Mezmur 23:1; 77:20; 78:52; 80:1; Hezekiel 34:23;
Yuhanna 10:2-4,11,14-15; Ýbraniler 13:20; 1. Petrus 2:25). Tanrý'nýn sevecenliði vurgulanýr. Þöyle:
1. Tanrý sürüsünü sever.
2. Tanrý sürüsünün gereksinimini saðlar (40:11; 49:9,10; Yeremya 31:10; 50:19; Hezekiel 34:1116).
3. Tanrý sürüsünün önünden giderek ona en yararlý yolu gösterir (49:10; Mezmur 78:52; Yuhanna
10:3,4).
4. Tanrý sürüsünü korur; hiç kimse koyunlarý elinden koparamaz (Yuhanna 10:11-13,28).
5. Tanrý koyunlarý tek sürüde birleþtirir (Yuhanna 10:16).
6. Tanrý sürüden kaybolanlarý arar (Matta 18:11; Luka 15:4,5; Yuhanna 10:16; Ýbraniler 13:20;
1. Petrus 2:25; 5:4).
7. Tanrý çoban niteliklerini ve görevlerini koyunlara verir (Yuhanna 21:15-17).
8. Tanrý yaþamlarýnýn sonunda koyunlarý cennetteki «aðýllara» getirir (Matta 25:32-34).
kolu ile kuzularý toplayacak: Bu ayet, Tanrý'nýn Ýsrailli sürgünleri daðýtýldýklarý yerlerden
toplayacaðýný da içerir (46:3-4; Mezmur 126; Yeremya 23:3,4).
baðrýnda taþayacak: Sürüden yaþlý bir koyun ayrýlýnca Çoban, kopeðini yolu þaþýranýn ardýndan
gönderir. Bir üzüntü aniden diþ gösterir ve Çoban'ýn sevincini kapar. Bir sýkýntý hýrlayarak saldýrýr.
Karþýlaþtýðý bu saldýrý, koyunu Çoban'ýnýn yanýna dönmeye iter. Çoban ise, koyunu omzuna alýr.
Koyunun ayaklarýndan tutulmasý, baþýnýn bir aþaðý bir yukarý kýmýldamasý rahat bir durum deðildir.
Ne var ki, koyun böylece sürüdeki güvenliðe kavuþur (Luka 15:5). Kuzulara gelince Çoban onlarý
omuzlarýnda deðil, baðrýnda taþýr, kollarý onlarý sarar. Çoban'ýn baðrýnda olan kuzular O'nun
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sevgiyle atan yüreðini duyar, yüzüne sürekli bakarlar. Çoban kuzularýn korktuklarýný hemen ilk
belirtide anlar, onlarý okþar, avutur. Ýsa Mesih, sevecenliðine özel gereksinimleri olanlarý -çocuklar, imanda yeniler, zayýf inanlýlar, yaþlýlar, üzüntülüleri -- baðrýnda taþýr. Çoban'ýn bu denli
zarif bakýmý ne denli çok özveri ister.
emzikli olanlarý yavaþ güdecek: (Tekvin 33:13,14)
40:12-25 Bu parçada Tanrý'nýn büyüklüðü ve bilgeliði insanlarýn küçüklüðü ve bilgisizliðiyle karþýlaþtýrýlýr.
Ýsrail Tanrý'nýn özniteliklerini O'na yaraþýr bir biçimde anlamalýydý. Bu nedenle Yeþaya Tanrý'nýn
ululuðunu, gücünü ve acýmasýný açýklamaya koyuldu. Ayný zamanda Tanrý'yý bu þeylerle
karþýlaþtýrýr:
1. Ýnsanla (40:15-17,23,28-31)
Yeþaya Tanrý'yý insanla karþýlaþtýrdýðýnda O'nun insanlara acýmasýný, gösterdiði sevecenliði,
onlarla paylaþtýðý gücü vurgular.
2. Yalancý ilahlarla (40:19-20)
3. Maddesel nesnelerle (40:21,22,26)
Tanrý'nýn deðerini önceden anlamayan bir kiþi bile, bu ayetleri okuduktan sonra O'nun ululuðuna,
bilgeliðine hayran kalýr. O'na gönül borcunu bilir ama Libnan'daki ormanlarla koyunlarýn O'nun
görkemine yaraþýr bir kurban sunmak için yetersiz olduðunu anlar (40:16).
40:12 avucunun çukuru içinde sularý ölçen ...: Yukarýda «Rabbin kolu»nda olduðu gibi «avucunun
çukuru» anlatýmý da bir antropomorfizmdir (insan biçimciliktir).
Tanrý'nýn gücü ve yüceliði özellikle yaradýlýþta açýkça görülmektedir (Eyup 38:4-6; Mezmur 19:1,2;
Süleyman'ýn Meselleri 30:4; Romalýlar 1:20).
1. Yaradýlýþýn erki
Yaradýlýþ nedir? Hiçten yaratmaktýr (Ýbranice, bârâ, 4:5; 40:26;41:20; 45:8,12,18).
2. Yaradýlýþýn uzamý
3. Yaradýlýþýn düzeni
4. Yaradýlýþýn uyumu
Tanrý'nýn gücü ve yüceliðiyle birlikte yaradýlýþta O'nun sevecenliði görünür. Yaradýlýþýn hiçbir öðesi
O'ndan gizli deðildir (Mezmur 139:7-12). Tanrý yaradýlýþý kendi haline býrakmadý. Her bir parçasý
varlýðýný O'nda sürdürmektedir (Koloseliler 1:17).
karýþla gökleri ölçen: (48:13; 40:22'le ilgili nota bakýn).
40:13-14 öðütçüsü olup O'na öðreten kimdir ... O'na anlayýþ veren ... : Tanrý'nýn Kendisinin dýþýnda
hiçbir öðütçüsü yoktu (40:25; Romalýlar 11:34; 1. Korintliler 2:16).
40:15 milletler kovadan düþen bir damla gibi: Önceki ayetlerde örneklerin doðadan veriliþi gibi,
þimdi de tarihten seçilmektedir.
40:16 yakmak için Libnan yetmez ... onun hayvanlarý yetmez: Ýnsanlar Tanrý'ya gelmiþ geçmiþ tüm
sunularýn sýnýrlarýný aþan bir sunu getirse bile yine de O'na borçlarýný ödemiþ olmazlar; Tanrý da
onlarý kabul etmek için herhangi bir zorluk altýnda olmaz (Mezmur 50:8-14). Tanrý'ya sunulan
törenler, dualar, hizmetler, insanýn kendine çektirdiði yoksunluklar, ne denli çok olursa olsun,
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deðersizdir (Efesliler 2:8,9). Ýsa Mesih'in aracýlýðýyla sonsuz yaþamý kabul etmemiþ kiþinin hizmeti
ya batýl inançtan doðar, ya dinsel zorunluluða baðlý biçimsel bir davranýþtýr, ya da kiþisel yarar
görmek ümidinden kaynaklanýr.
40:17 O'nun önünde tüm milletler bir hiç gibidir: Tanrý önünde uluslar þöyle tanýmlanýr:
1. «Bir hiç gibidir» (Ýbranice, «'ayin», «hiç olmak, varlýðý olmamak, yok, hiç [bir yerde]»)
2. «Hiçten az», (Ýbranice, «eh'fes», «son, durdurulma, en uzak parça, [ayak bileði]»)
3. «Boþ þey» (Ýbranice, «tohu», «yýkýntý, çöl, kýr, deðersiz þey, kargaþalýk, boþ yer, biçimsiz, hiç»)
(Mezmur 62:9; Daniel 4:35)
40:18 Allah'ý kime benzetiyorsunuz: Yeþaya Tanrý'nýn görkemini bir oyma ya da dökme heykelle
sýnýrlamaya koyulanlara karþý öfkesini alayla belirtti. Tanrý bu denli alçak hakaretlerle küçültülmez.
40:18-26'da Yeþaya þu noktalarý vurguladý:
1. Tanrý'nýn gücüyle görkemini
a. Yarattýðý tüm varlýklardan yüce oluþunu (40:22).
Tanrý'nýn yaradýlýþý O'nun niteliklerini bildirir (Romalýlar 1:19,20). Ne var ki, hiçbir yaratýk
O'nun biçimini yansýtmaz. Eðer insanlar Tanrý'yý O'nun yarattýðý bir maddeye benzetmeye
kalkarlarsa, Mýsýrlýlar'ýn yaptýklarý gibi güneþle baþlarlar, yýlanlarla sona erirler (Romalýlar
1:23).
b. Tanrý'nýn dünyayý yaratmasýnýn O'nun için çok kolay bir iþ olduðunu (40:22).
c. Ademoðullarý arasýndaki en güçlülerin de Tanrý'nýn sýký denetimi altýnda olduðunu
(40:23,24).
ç. Evrenin düzenini kurmak ve korumak için sahip olduðu bilgi ve bilgeliði (40:26).
2. Tanrý'yý tanýmayanlarýn O'nu betimleme çabalarýnýn aptallýðýný (40:18-20).
Tanrý insanlarýn düþüncelerinden daha yüksektir, ellerinin yaratabildiði her þeyden görkemlidir
(40:13,14,25). Sanatýn kültürde önemli rolü vardýr. Bir sanatçý ustalýkla soyut düþüncelerini
somutlaþtýrýr. Ama oluþturduðu somut eser ruhsal gerçeklik olarak kabul edilirse, deðer
kazanacaðý yerde bir alay nesnesi olur.
40:19 iþçi dökmüþtür: Yeþaya önceki bölümlerde bir iki kez yalancý ilahlara tapýnma konusuna deðindi
(2:8; 31:7), ama kitabýn son bölümlerinde bu alçaklýða sýk sýk saldýrýr (41:7; 44:9-17;46:6,7).
Kullandýðý panzehir alaydýr.
altýnla kaplar: Putun görünüþü ne aldatýcýdýr! Dýþý altýnla kaplý ama içi kurþun, bakýr ya da aðaçtýr
(Mezmur 115:4-8; 135:15-18).
gümüþ zincirler: Yalancý ilahlara deðerli süs eþyalarý takýlýrdý.
40:20 böyle bir takdimeye gücü yetmeyen adam: Yalancý ilahlara tapýnanlar, Tanrý baðlýlarýný bazen
utandýrýr (Malaki 3:8). Yoksul adam, yalancý ilahýný ulu bir biçimde onurlandýramazsa bile, elinden
geldiðince onu onurlandýrýr. Mesih inanlýlarý Tanrý'yý var güçleriyle onurlandýrýrlar mý, O'na yaraþýr
hizmet sunarlar mý? Tanrý inanlýlarýn en üstün emeklerine layýktýr (Mezmur 19:14; Süleyman'ýn
Meselleri 21:2,3; Romalýlar 12:1-2; 14:17-18; Efesliler 5:8-10; 1. Timoteos 2:1-3; 5:4; 1. Petrus
2:20).

Yeþaya, 40. Bölüm, sayfa 9

˜˜˜ 362 ˜˜˜
40:21 Bilmediniz mi?: Bu soru, sorulan kiþilerin sorunun yanýtýný kesinlikle bildiklerini vurgular
(Romalýlar 1:19-23).
baþlangýçtan: (48:16)
40:22 içinde oturanlar çekirgeler gibidirler: (Sayýlar 13:33; Mezmur 33:13,14; 113:4-6)
gökleri perde gibi geren: Orta Doðulular'ýn sýcaklýða ya da yaðmura karþý avlularýna tente
germelerini akla getirir (42:5; 44:24; 45:12; 51:13; Eyup 9:8; Mezmur 104:2; Yeremya 10:12; 51:15;
Zekarya 12:1).
40:23 emirler, hakimler: (Mezmur 2:10-12). Kiþi Tanrý'nýn tükenmez gücü üzerinde düþünmelidir.
Kalýcý sandýðý geleneklere, hükümetlere, dinlere, fiziksel sistemlere tutunmamalýdýr. Bu gibi
þeylerin kalýcýlýðý aldatýcýdýr. Yalnýzca sonsuz çaðlar boyunca gücü sürekli olan tek Tanrý'ya
güvenilebilir.
40:24 sanki yere dikilmemiþler: Emirler sýk sýk uzun boylu aðaçlara benzetilir (Mezmur 37:34-36;
Daniel 4:10-15,20-26).
soluðu: (40:7)
anýz: (5:24; Mezmur 83:13)
40:25 Beni kime benzeteceksiniz ki: (40:13,14,18). Bu ayet 19.-24. ayetlerin özetidir.
Kuddûs: (57:15; 1:4'le ilgili nota bakýn).
40:26 onlarýn hepsini adlarýyla çaðýrýr: Adem hayvanlarýn her birini özel niteliklerine göre adlandýrdý
(Tekvin 2:19,20a). Tanrý yarattýðý her varlýðýn içyüzünü tanýr, ona göre her birini adýyla çaðýrýr
(Mezmur 147:4). Acaba her bir Mesih inanlýsý için hangi adý seçmiþtir? Asýl niteliklerini yansýtan
hangi adý uygun bulmuþtur? Mesih inanlýsý bunu bilseydi üzülür müydü, O'nun benzerliðinde
bulunmayý daha çok önemser miydi?
40:27 ey Yakup ... ey Ýsrail: Yeþaya sýk sýk ayný ayette Yakup ve Ýsrail sözlerini kullanýr (9:8; 10:21,22;
14:1; 27:6; 29:23; 41:8,9; 42:24; 43:1,22,28; 44:1,5,23; 45:4; 46:3; 49:5,6).
Rab benim yolumu görmüyor: Sergilenmiþ gerçeklerin karþýsýnda (40:22-26) «Tanrý benimle
ilgilenmiyor, benim için araya girmiyor, bana rehberlik yapmýyor» denilmez (42:16; 49:14 [40:1516, yanýtý!!!]; Mezmur 32:8,9; 37:5). Ne var ki, þöyle durumlarda insanlar Tanrý'nýn
güvenilirliðinden kuþkulanmaya eðilimlidir:
1. Son bulmaz eziyet, siyasal bir güç ya da bireyler tarafýndan görünen baský
2. Topluluk, aile, para ile ilgili bitmez zorluklar
3. Onmaz hastalýk, dinmez sancýlar
4. Tanrý'ya baðlý hizmette ürünsüzlük
Tanrý'nýn güvenilirliðinden kuþkulanmak bilgisizlikten deðil, Tanrý'nýn özyapýsýný bile bile
anýmsamamaktan doðar. Gönüllü bir cahillikten beslenir (28:12; 30:15; Yeremya 29:19; Matta
23:37).
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40:28 bilmediniz mi: «Kutsal Yazý'yý kendiniz için araþtýrmadýnýz mý?»
iþitmediniz mi: «Babalarýnýzdan atalarýnýzdan duymadýnýz mý (Tesniye 6:6,7)?»
ebedî Allah: Yakýnan Ýsrail Tanrý'yla ilgili þu gerçekleri anýmsamaya çaðrýlýr:
1. Sonsuz olduðunu
Ölümlülük beraberinde deðiþkenlik ve dönekliði taþýr. Tanrý sonsuz olduðu için tüm
niteliklerinde ve amaçlarýnda en ufak bir deðiþiklik oluþmaz (Ýbraniler 13:8; Yakup 1:17). Tam
güvenilirdir.
2. Yaratýcý olduðunu
Tanrý'nýn Yaratýcý olmasý O'nun da yaratýklarý üzerine egemenlik sürmesini içerir.
3. Yorulmaz olduðunu
Gece gündüz yaratýklarýna yardým etmeye hazýrdýr (Çýkýþ 13:21; 1. Krallar 8:29; Mezmur
121:3,4)
4. Anlayýþýnýn derinliðinin eriþilmez olduðunu (Mezmur 147:5; Vaiz 3:11)
5. O'nu bekleyenleri güçlendirmesini (Mezmur 103:5)
«Güç» sözcüðü aslýnda Tanrý'nýn saðladýðý her þeyi içerir (Filipililer 4:19).
dünyanýn uçlarýný yaratan zayýflamaz ve yorulmaz: Tanrý yorulmak nedir bilmez. Hem Kendisi
yorulmaz hem de yorulanlara güç verir, bitkinliklerini giderir (2. Korintliler 12:9,10). Kutsallýðýyla
birlikte Tanrý'nýn sýnýrsýz gücü ve sonsuzluðu en önemli nitelikleridir. Bu nitelikleri anlayan kiþi,
O'nda sarsýlmaz bir ümit, yýkýlmaz bir güven bulur.
O'nun anlayýþýnýn derinliðine erilmez: Her þeyin en ufak ayrýntýsýný bilen Tanrý yargýlarýnda hiç
hata yapmaz (Eyup 11:7-9).
40:29 zayýf, takati kalmamýþ olan: «Zayýf» ve «yorulmak» sözleri bu bölümün son üç ayetinde sýk sýk
geçer. Zayýf, takati kalmamýþ olanlar kimlerdir?
1. Sevinç duymayanlar -- «Rab sevinci gücünüz odur» (Nehemya 8:10).
2. Yarým yürekliler -- Ýsa Mesih'e baðlýlýklarý tartýþýlýr olan, «Tüm yüreðimle sana hizmet ettim»
diyemeyenler (Mezmur 119:2,10,34,58,69; Yeremya 24:7; Luka 10:27)
3. Yüreksizler -- Ne Tanrý ne de insanlar için yararlý bir giriþimde bulunan, inisiyatif (öncecilik)
göstermeyenler (35:3,4)
4. Denemelere karþý direnmeyenler
kudretini (erkini) artýrýr: Tanrý'nýn insanlarýn canlarýyla doðrudan iliþkisi vardýr, amacýný hemen
gerçekleþtirebilir. Ne var ki, insanýn yapýlýþý, düðmelerle kontrol edilen bir robotun yapýlýþýyla
karýþtýrýlmamalýdýr. Bir robotun yönünü, hareketini deðiþtirmek isteyen teknisyen gereken
düðmelere basar, hemen bir sonuca ulaþýr. Tanrý kiþiyi buna benzer yöntemlerle denetimi altýnda
tutmaz. Tanrý, kiþinin O'nun kutsal ilkelerini benimsemesini ve uygulamasýný ister. Kiþide etken
bir isteði görünce Tanrý onu güçlendirir, onda þu nitelikleri oluþturur:
1. Günaha karþý direnme gücünü (Romalýlar 7:14-15, 18-25)
2. En acý ve uzun süren denemelerde bile dayanma gücünü (Yakup 1:2-4; 1. Petrus 1:6,7; Vahiy
2:9-10)
3. Kutsal bir yaþam sürdürme gücünü (1. Korintliler 15:58; 2. Korintliler 3:3; Galatyalýlar 6:9)
4. Sevinci (1. Petrus 1:6,8)
5. Gerçeði bildirme gücünü (1. Petrus 2:15)
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40:30 gençler, yiðitler: Belirli görevler için kendilerine güvenilen seçkin adamlar bile, yenemedikleri
engellerle karþýlar (Romalýlar 12:3).
40:31 Rabbi bekleyenler...: Bu cümlecikte ne denli çok iman, ümit, dayanýklýlýk ve güç gizlenmektedir!
kuvvetlerini tazeler: Ham maddeden güç neden üretilir? Belirli bir iþ görmek için gereken
enerjiyi saðlamak amacýyla; örneðin, bir makinanýn çalýþmasý için, bir binanýn ýsýtýlmasý ve
aydýnlatýlmasý için, bir aracýn hareket etmesi için, eþyalarýn yerden yere taþýnmasý için, v.s.
Kullanýlmayacak gücü üretip depolamak, zaman, para ve enerjiyi savurur. Tanrý insanlarý
amaçsýzca mý güçle donatýr? Kesinlikle hayýr! O, kutsal iþler yapmalarý için insanlarý güçlendirir.
Ýsa Mesih, «Kutsal Ruh sizlere geldiðinde güç ile kuþanacaksýnýz» dedi. Öðrencilerinin Kutsal
Ruh'un gücüyle donatýlmalarýnýn amacý neydi? Bu hemen bildirildi: «Yerusalem'de, tüm
Yahudiye'de, Samiriye'de ve dünyanýn en ýrak köþesine dek benim tanýklarým olacaksýnýz»
(Haberciler’in Ýþleri 1:8). Tanrý O'nu bekleyenlerin gücünü neden tazeler? Onlar rahat bir yaþam
sürdürsünler diye deðil! Onlar günahý yenme gücüne sahip olarak (Romalýlar 6:6-7,12-14,18,22)
Mesih'in benzerliðinde bulunsunlar diye (Romalýlar 8:29; Koloseliler 3:10). Böylece O'nun
egemenliðinin ilerlemesinde etkin iþçiler (Haberciler’in Ýþleri 8:12; 19:8; 20:25; 28:23,31; Kolseliler
4:11) olsunlar diye.
kartal gibi: Tüyleri dökülmüþ bir kartal kýsa bir süre güçsüz kalýr. Ne var ki, yeniden tüylenince
gücü tazelenir. Zayýf düþen bir Mesih inanlýsý Tanrý'yý beklerse, yeniden «tüylenecek»,
güçlendirilecektir.
seðitirler ve yorulmazlar, yürürler ve zayýflamazlar: Dua eden, Tanrý'nýn rehberliðini bekleyen
her Mesih inanlýsý Tanrý'da güçlü olur (Mezmur 84:7; Mika 4:5; Ýbraniler 12:1-4).
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