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Yeþaya, kýrk birinci 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)

A. Yerusalem avutulacaktýr (40:1-11).

B. Yerusalem'in avuntusu Tanrý'nýn eþsizliðidir (40:12-27).

 C. Yalancý ilahlarýn güçleri ve bilgileri Tanrý'nýnkiyle kýyaslanamaz (41).
1. Yalancý ilahlarýn üstünlüðünü kanýtlamak için uluslar Tanrý önüne

çaðrýlýr (41:1-7).
2. Tanrý'nýn dostu olan Ýbrahim'in soyu, Ýsrail, kurtuluþ için O'na

güvenebilir (41:8-20).
3. Tanrý'dan güç ve bilgide üstün olduklarýný kanýtlamak için yalancý

ilahlar, geçmiþi ve geleceði bildirmeye çaðrýlýr (41:21-29).
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41:1 yaklaþsýnlar:  Tanrý Ýsrail'i kurtaracaktýr.  O’nun hemen yakýnda görüneceði konusuna yeniden

dönülür (40:9-11).  Buna tanýk olmak için uluslar çaðrýlýr.  Bu olay karþýsýnda uluslar korkar ve

titrer.  Ama Tanrý'ya dönecekleri yerde yalancý ilahlara sýðýnýrlar (41:5-6).

birlikte muhakeme için yaklaþalým:  Yalancý ilahlara tapýnanlar ilahlarýný savunmaya çaðrýlýr.

Tanrý onlara, en inandýrýcý kanýtlarýný göstermeleri için zaman tanýr; davalarýný da adaletli koþullar

altýnda inceler.  Buna karþýn, yargýnýn sonucu baþtan bilinir (41:29).

Yalancý ilahlara tapýnanlar davalarýný en uygun koþullar altýnda sunabilsinler diye

1. Adalar susmalýydý. (Adalar, deniz ötesinde bulunan tüm bölgeler demektir.)

2. Uluslar güçlerini tazelemek üzere yüreklendiler.

Ýnsanlar Tanrý'dan ne denli farklýdýrlar.  Kiþi rakibinin güçsüz kalmasýný ister, böylece kendisinin

davayý kaybetme olanaðýnýn azalmasýna sevinir.  Tanrý'nýn böyle bir korkusu yoktur.  Düþmanlarý

istedikleri gibi güçlensinler.  Tam hazýrlýklý olarak O'nun karþýsýna çýksýnlar.  Onlarýn kendi güçlerini

tazelemeleri, Tanrý'nýn O'nu bekleyenleri güçlendirmesiyle bir olur mu (40:29,31)?

41:2 kendi ayaðýna çaðýrdýðý adam:  Söz edilen adamýn kiþiliði tam bir kesinlikle saptanamaz.  Þu

olasýlýklar vardýr:

1. Tanrý Ýbrahim'i çaðýrýrken «seni büyük ulus edeceðim, seni kutsayacaðým, senin adýný büyük

edeceðim» demiþti (Tekvin 12:2).  41:9'da «dostum Ýbrahim» der.  Tanrý'nýn «dostu Ýbrahim»in

yalancý ilahlara tapýnanlar arasýndan tek Tanrý'ya tapýnmaya çaðrýldýðý anýmsanmalýdýr (Yeþu

24:2; Tekvin 15:7).  Bu nokta özellikle, yalancý ilahlara tapýnmanýn boþ olduðunu vurgulayan

bu bölümde önem kazanýr.  Ýmaný yüzünden Ýbrahim doðru sayýldý (Tekvin 15:6; Romalýlar

4:2,3; Galatyalýlar 3:8,9).  Ev halkýný da Tanrý'nýn yolunda yürümesi için teþvik etti (Tekvin

18:19).

þarktan: Tanrý Ýbrahim'i Kildaniler'in Ur kentinden çaðýrdý, Haran'da kalmasýna izin vemeyip

onu Kenan bölgesine götürdü.  Onu doðuda býrakmadý.

kendi ayaðýna çaðýrdý: Tanrý, Ýbrahim'i sarsýlmaz bir imanla O'nu izlemeye çaðýrdý.  Ýbrahim,

gideceði yolu görebildiði için deðil, Tanrý'ya güvendiði için O'nun yol göstericiliðine güvenerek

ulusundan ayrýldý.  «⁄brahim çaðr2ld2ð2nda miras alacað2 yere gitmek için imanla Tanr2
buyruðuna uydu ve nereye gittiðini bilmeden ülkesinden ayr2ld2.» (Ýbraniler 11:8).  Kiþi

Tanrý'nýn ayaklarýna kapanmalýdýr yoksa O'nun ayaklarýnýn altýna bir basamak olur (Mezmur

110:1; Matta 5:35; 22:44; Ýbraniler 10:12,13).

milletleri onun önüne koyuyor: Kenan bölgesinde çeþitli uluslar oturuyordu ama Ýbrahim'in

soyuna onlarý kovalama görevi verildi (Tekvin 15:18-21).

kýrallarýn üzerine onu hakim kýlýyor: Ýbrahim'in gücü oturduðu bölgenin krallarýnkinden çoktu.

Yeðeni Lut'u sürgüne yollayanlardan kurtarýrken yenilgiye uðramýþ o bölgenin krallarýný da

düþmanlarýnýn pençesinden özgür etti (Tekvin 14).  Ýbrahim savaþtan dönünce en büyük kral

Melkisedek onu kutsadý (Ýbraniler 6:20; 7:1-28; Mezmur 110:4).
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2. Þarktan çaðrýlan adam, Fars kralý Koreþ de olabilir.  Tanrý, Koreþ'in uluslarý yenmesine, onlarýn

üzerine egemen olarak yükselmesine izin verdi (41:25; 44:28; 45:1-6,13; 46:11).  Böylece

Ýsrailliler onun buyruðuyla sürgünden kendi ülkelerine dönebileceklerdi (Ezra 6:3).

kýrallarýn üzerine onu hakim kýlýyor: Koreþ'in izlediði politikaya göre, yendiði krallarýn yerine

Med ya da Fars egemenleri görevlendirildi.

onlarý bir toz gibi: Bu deyim, Koreþ'in düþmanlarýný kolaylýkla ve bütünüyle yendiðini vurgular.

yay: Farslar yaylarý kullanmakta ün kazandýlar (22:6).

3. Koreþ, Ýsa Mesih'i anýmsatan bir ilkörnek olmuþtur:

a. Tanrý'nýn mesihiydi (45:1).

b. Tanrý onun için yollarý düz yapacaktý (45:2).

c. Uluslarý yenecekti (Ezra 1:2; Vahiy 19:15,16; 2:26,27).

toz, anýz gibi: (17:13; 29:5; Mezmur 18:42)

41:3 hiç ayak basmamýþ: Asur krallarýnýn övünmeleriyle kýyaslayýn.  Örneðin, «Hiçbir adamýn ayaðý

basmamýþ ormanlarýn en iç taraflarýna ve çetin daðlarýn doruklarýna ben çýktým» (Records of the

Past, V.Cilt, sayfa 13'ten alýnan The Pulpit Commentary, II.Cilt, sayfa 96'ya aktarma).

41:4 bunu kim iþledi ve yaptý: Bildirilen bu olaylarýn ýþýðýnda Tanrý'yla ilgili kanýtlanacak olan gerçekler

þunlardýr:

1. «Ben Rab» diyen tek Tanrýdýr (41:20).

2. O, seçtiði Ýsrail'i dünyanýn dört bir yanýnda korur (41:8).

baþlangýçtan nesilleri çaðýrarak: Tanrý uluslarýn arasýna sýnýr koydu.  Ancak O'nun izniyle Koreþ

baþka ülkeleri yenebildi (Tesniye 32:8; Haberciler’in Ýþleri 17:26).

birinci ve sonuncularla beraber, Ben O'yum: Yalnýz ilk ve son Olan, birinci ve sonuncularla

birlikte olabilir (43:10,13; 44:6; 48:12; Tesniye 32:39; Vahiy 1:8,17; 2:8; 21:6; 22:13).

41:5 adalar gördüler ve korkuyorlar: Bu cümle tarihsel açýdan yorumlanýrsa, Koreþ'in Medler'i

yendiðini duyan uluslarýn dehþete kapýldýðýný anlatýr.  Lidya kralý Kresus, Babil kralý Nabonidus ve

Mýsýr kralý Amasis bu yüzden birleþerek saldýrma ve savunma iþbirliði oluþturdular.  Bu cümlenin

ruhsal açýdan anlamý ise, Tanrý'nýn yalancý ilahlara tapýnanlarýn davalarýný kanýtlamak için

duyurduðu çaðrýyý iþiten ülkelerin bunun sonucunu sezerek korkuya kapýlmalarýdýr.  Yine de,

duruma tanýk olmak için korkudan titreyerek yaklaþtýlar.

41:6 herkes komþusuna yardým ediyor: Yalancý ilahlara tapýnanlar Tanrý'ya karþý davayý

kaybedeceklerini bildiler.  Buna karþýn, birbirlerinin yardýmýna koþtular.  «Yürekli ol» diyorlardý,

sanki boþ yerde yüreklenerek Tanrý'ya karþý sürdürdükleri davayý kazanma þanslarý artacakmýþ

gibi!  Bu durumda akla Efesliler gelir: Pavlus'un vaaz ettiði müjde yüzünden tanrýçalarý Diana'nýn

tehlikeye düþtüðünü görünce onu savunmaya kalkýþtýlar (Haberciler’in Ýþleri 19:23-34).  Dagon,

antlaþma sandýðýnýn önünde düþmüþ olsa da yine yerine dikilecektir (1. Samuel 5:2-5)!
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41:7 dülger: Yalancý ilahlar birçok ustanýn emeklerinin ürünüydü (40:19,20).

dülger kuyumcuya ... cesaret veriyor: Yalancý ilahlara tapýnanlarýn günahtan dönerek gerçek

Tanrý'ya teslim olmalarý ne denli kolay olurdu.  Ama hayýr! Kendilerini dizginlemeyip kötü sona

doðru hýzla yol alýyorlardý.

«Ýyi oldu» diyor ve sarsýlmasýn diye onu çivilerle pekiþtiriyor:  Ancak çivilerle yerine

tutturulabilen bir ilah nasýl «iyi» olur?  Her bir çivi yalancý ilahlara tapýnanlar için bir uyarý olmalýydý:

«Bu çivi olmadan yaptýðýn ilah yýkýlýr.  Çaktýðýn bu çiviler ne zamana dek putun sarsýlmasýný

önleyecek?  Put bu denli kolay yýkýlabiliyorsa inanç sistemin bütünüyle temelsizdir.  Tüm inancýn

ellerinin hünerine baðlýdýr.  Kendine çok güveniyorsun.  Aslýnda kendine tapýnýyorsun.  Henüz

günahtan dönmek için zaman varken ölüme götüren bu beladan kaçýnýn!»

Yalancý ilahlara güvenenleri alaya alanlarýn kendileri baþka þeylere sýðýnmazlar mý?  Bu kiþiler

sýkýntý ve tehlike içinde bulununca, yürekleri korkuyla çarpýnca, sorunlarýna çözüm bulamayýnca,

yalancý ilahlar kadar az yardým saðlayabilen baþka þeylere baþvurmazlar mý?  Örneðin,

1. Sigara, içki, uyuþturucu maddelere

2. Heyecan yaratan kiþisel iliþkiler, toplantýlar, partilere

3. Meslekleriyle ilgili yoðun uðraþlara

4. Ýnsan sevgisine

Buna benzer sýðýnaklar gönül doyuramaz, çünkü:

1. Her biri geçicidir, her an ortadan kaldýrýlabilir.

2. Her birinin etkisi zaman geçtikçe azalýr.

3. Hiçbiri ruhsal gereksinimleri karþýlayamaz.

Tanrý'nýn benzerliðinde yaratýlan insanlarýn dinmek bilmez ruhsal gereksinimleri vardýr.  Tanrý

insaný, ruhsal gereksinimlerine ve yaþam sorunlarýna doyurucu yanýtý ve yardýmý yalnýz O'nda

bulabileceði biçimde yarattý.

Tek sýðýnak Tanrý'nýn Kendisidir.  Bunun kanýtý þöyle özetlenebilir:

1. Tanrý'nýn insanlarýn yardýmýna koþtuðuna iliþkin sayýsýz örnek vardýr.

Kýzýl Deniz'i Ýsrail için Açan (Çýkýþ 14:13-31), Koreþ'i Ýsrailliler'i sürgünden kurtarmak için

harekete geçirecekti (41:2,3; Ezra 6:3, v.s.).

2. Tanrý yarattýðý insanlarla yakýndan ilgilenir, tarih boyunca onlarla ilgili olup bitenleri

yönlendirmektedir (41:4).

3. Tanrý'nýn öznitelikleri O'nun güvenilirliði konusunda bir güvencedir.

a. O insanlarla sürekli birliktedir (Matta 28:20).

b. O hiç deðiþmez (Yuhanna 13:1; Ýbraniler 13:8; Yakup 1:17).

cesaret veriyor: Ýnsanlar birbirlerini günaha teþvik eder.  Mesih inanlýlarýndan buna bütünüyle

ters düþen bir giriþim beklenir.  Kardeþlerini iyilik yapmakta yüreklendirmelidir (Ýbraniler 10:24).

Günaha sapan kiþiyi görürse, onu geri çaðýrmalý ve gereken yardýmda bulunmalýdýr (Galatyalýlar

6:1; Yakup 5:19,20; 1. Yuhanna 5:16).

41:8 Fakat!: Ýsrailliler'in durumunun, yalancý ilahlara tapýnanlarýnkiyle karþýlaþtýrýlýnca ne denli göz alýcý

bir karþýtlýðý vardý.  Ýsrailliler'in davasýný gören, onlarý koruyan Tanrý'nýn Kendisidir («dünyanýn
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uçlarýndan tuttuðum ve köþelerinden çaðýrdýðým» [Romalýlar 11:1-2a]).  Bu «fakat» sözcüðü,

okurun ilgisini bu deðerli gerçeðe çekmek amacýný taþýmaktadýr.

1. Tanrý Ýsrail'i býrakmaz (41:8,9,10a).

2. Tanrý Ýsrail'i güçlendirir, ona yardým eder (41:10b,13-16).

3. Tanrý Ýsrail'in düþmanlarýnýn gücünü yok eder (41:11,12).

4. Tanrý, en çetin sýkýntýlar sýrasýnda bile Ýsrail'i ruhça tazelendirir (41:17-20).

41:9 kulumsun: Ýsrail için kullanýlan «uþak»unvaný Yeþaya kitabýnýn son bölümlerde sýk sýk geçer

(44:1,2,21; 45:4; 48:20; 49:3-6). Bunun amacý, Babil sürgünü sýrasýnda Ýsrail'i yüreklendirmekti.

Babil kralý Ýsrailliler'i kendi uþaklarý (2. Tarihler 36:20) olarak gördüyse de, onlarýn gerçek Efendisi

Tanrý'ydý.  Yalnýz O'na hizmet ediyorlardý.

seni seçtim:  Tanrý, Ýsrail'i seçmeye zorlanmadý.  Onlara sevgisini dökmek için isteyerek Ýsrailliler'i

baþka uluslardan ayýrdý (Tesniye 7:6-8; 10:15; Mezmur 135:4).  Tanrý Ýsrail'i seçmekten vaz

geçmez (Romalýlar 11:1,28-29).

dost: Ýbrahim Tanrý'yý sevdi, sevgisini de Tanrý'ya boyun eðmekle gösterdi.  Bunun için Tanrý'nýn

arkadaþý olarak bilinir (2. Tarihler 20:7; Yakup 2:23).  Bu ayrýcalýk tüm Mesih inanlýlarýna tanýnýr

(Yuhanna 15:15).  Tanrý'nýn dostlarý

1. O'nun kutsallýðýna uygun bir yaþam sürdürür (Romalýlar 6:19,22; 2. Korintliler 7:1; Efesliler 4:24;

1. Selanikliler 3:13; 4:7; Ýbraniler 12:10,14).

2. O'nun öðrettiði ilkeleri benimser ve baþkalarýna öðretir (Matta 28:19; Haberciler'in Ýþleri 5:42;

1. Timoteos 3:2; 4:11; 6:2; 2. Timoteos 2:2,24,25; Titus 2:4,5).

3. O'nun egemenliðinin yetki kazanmasý amacýyla çalýþýr (Koloseliler 4:11; 1. Selanikliler 2:12;

2. Selanikliler 1:5).

4. Doðru ve deðerli eylemlerde bulunmak için güvenilir kiþilerdir (Luka 16:10; 19:17; 1. Korintliler

4:2; Koloseliler 1:7; 4:7,9; 1. Timoteos 1:12; 3:11; Vahiy 2:10).

5. O'nunla sürekli paydaþlýk eder (Filipililer 3:10; 1. Yuhanna 1:3).

6. O'nun sevgisinden ve kayrasýndan sürekli pay alýr (Efesliler 2:2; 4:7,29; Ýbraniler 4:16; 12:15;

13:9; Yakup 4:6; 1. Petrus 5:5,10; 2. Petrus 1:2).

41:10 sen korkma: Bu parça derin bir sevecenlik belirtir.  «Sen korkma» sözü üç kez yinelenir

(41:13,14).  Özellikle Ýsrailliler'in sürgün sýrasýnda korkmamasý için yazýlýr. Bu söz ne denli teþvik

edicidir! Hangi çaðda yaþarsa yaþasýn bütün inanlýlar bu ayetle yüreklenebilir.  Ýnanlýlar niçin

korkmayabilir?

1. Endiþenin kaynaklarý çoktur.

a. Kiþisel güçsüzlük -- «ey Yakup, toprak kurdu» (41:14)

1). Tanrý'nýn verdiði sorumluluk aðýrdýr.

2). Tanrý'ya hizmet etmek isteyen bir kiþi, yüklendiði sorumluluðu doðru biçimde yerine

getiremeyeceðinden korkabilir.  Kuþkuya düþen can Tanrý'ya güvensin (1. Korintliler

1:8,9; 1. Selanikliler 5:24; 2. Selanikliler 3:3,4; 2. Timoteos 1:12).

3). Ýyiliðe karþý koyanlar çoktur.

a). Ýnsanýn kendi kötüye eðilimli doðasý (Romalýlar 7:19-23)

b). Düþmanca davranan baþka insanlar -- Pavlus'un dediði gibi «Karþý direnen çok»tur

(1. Korintliler 16:9).

c). Karanlýðýn evrensel çaptaki baþkanlýklarýyla yetkilileri (Efesliler 6:12)
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2. Tanrý destekler.

a. O insanlardan ayrýlmaz. Tanrý onlarý her yandan kuþatýr.  «Ben seninle birlikteyim» (41:10).

Ýmmanuel (7:14)!

b. Ýnanlýlarla birlikte Olan tek Tanrý'dýr.  O'nun gücü her doðruluk eylemi için yeterlidir.  O

insanlara yardým eder, onlarý güçlendirir.  «Tanrýn benim, seni pekiþtireceðim» diyerek söz

verir (41:10; Mezmur 37:23-26).

1). Ya Mýsýr ordusunun boðulmasýný saðladýðý gibi zorluklarý yok eder.

2). Ya da zorluklarý yenmek için insanlarý yüreklendirir, yetenek ve dayanma gücü saðlar.

3). Verdiði sözü tutar.

Ýman ve dayanýklýlýðý denenmeye sokan durumlarda Tanrý'ya güvenenler bile güçlerinin

tamamen tükendiðini hissederler.  Yine de ne fark eder?  Tanrý, inanlýlarý

destekleyeceðine söz vermiþtir (Mezmur 73:22-26; 2. Korintliler 9:8; 12:9,10).

Allah'ýn Ben'im:

1. O, yarattýðý insanlarý içten tanýr (Mezmur 139:23,24).

2. O, insanlarýn gereksinimlerini karþýlar (Luka 12:22-31).

3. O, insanlarý günahtan kurtarýr (Yuhanna 3:16,18).

4. O, inanlýlarý gereken sýkýdüzene sokar (Ýbraniler 12:6).

5. O, inanlýlarý yönlendirir (Süleyman'ýn Meselleri 3:5-6).

6. O, inanlýlarý savunur (Romalýlar 8:31; 1. Yuhanna 5:18-20).

41:11 sana karþý alevlenenlerin hepsi utanacak: (41:12; 54:17; Mezmur 37:36).  Ýsrail'in düþmanlarý

þöyle betimlenir:

1. Sana karþý alevlenenlerin hepsi

2. Davacýlarýn

3. Seninle çekiþenler

4. Sana karþý savaþan

41:12 seninle çekiþenler:  «Kötü olan doðru adama karþý düzen kurar.»  Tanrý karþýtlarý, Mesih

inanlýsýnýn günaha düþmesine, imandan ayrýlmasýna «oh oh» diye sevinirler.  Doðrulukta süreklilik

gösterenlere karþý savaþ açarcasýna düþmanca davranýrlar (Mezmur 37:12-15; Matta 10:24,25;

Ýbraniler 12:1-4; 1. Petrus 4:12-16).

arayacaksýn ve bulmayacaksýn: (Mezmur 37:9,10,17,20,22,28,35-36,38)

41:13 Ben sana yardým edeceðim:  (41:10; Mezmur 37:34,39-40)

41:14 ey Yakup, toprak kurdu: Ýsrail çok ezilmiþti, sanki bir toprak kurduymuþ gibi herkes onun üzerine

basýyordu.  Ýsrail buna þaþmamalýydý, çünkü onun Kralý da ayný durumda oldu.  Ýsa Mesih þöyle

dedi, «Toprak kurduyum ben ve insan deðilim.  Ýnsanlarýn yüzkarasýyým, kavmýn hor gördüðü.

Beni görenlerin hepsi benimle eðleniyor; sýrýtýp baþ sallayarak diyorlar: Rabbe dayandý, onu azat

etsin.  Mademki ondan zevk alýyor, onu kurtarsýn» (Mezmur 22:6-8).

Toprak kurdu olmak, Tanrý'nýn düþmanlarý gibi birer engerek olmaktan kat kat iyidir (Matta 3:7;

12:34: 23:33-35; Romalýlar 3:13).
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Kurtaran: «Kurtaran» için kullanýlan Ýbranice sözcük, «goêl», (Mezmur 19:14; 78:35; 103:4;

Yeremya 50:34) Yeþaya'da ilk kez bu ayette kullanýlýr.  Sonraki bölümlerde ise sýk sýk karþýlaþýlýr

(43:14; 44:6,24; 47:4; 48:17; 49:7,26; 54:5,8; 59:20; 60:16; 63:16). «Goêl» yapýlý bir ortaçtýr;

Levililer’in Yasasý'nda «en yakýn akraba» ve «kan dökerek öç alan» anlamýna gelir.  «Goêl»'in

kaynaklandýðý fiil; «kurtarmak», «kurtulmalýk vermek», «tehlike, sýkýntý, sürgünden özgür kýlmak»

anlamýný taþýr (Çýkýþ 6:6; 15:13; Levililer 25:25,33,48,49; 27:13,19).

Ýsrail'in Kuddûsu: Yeþaya'nýn Tanrý için en çok sevdiði bu unvan, kitabýnýn ilk bölümünde (1-35)

on bir kez, tarihsel bölümde (36-39) bir kez ve son bölümlerde (40-66) on üç kez kullanýlýr.

Yeþaya'nýn yazýsýndan baþka bu söz yalnýz beþ kez geçer (Mezmur 71:22; 78:41; 89:18; Yeremya

50:29; 51:5).

41:15 daðlarý, tepeleri: Ýsrail'in az çok güçlü olan düþmanlarý anlatýlmak istenir (2:14).  Daðlarla

tepelerin harman döveniyle  ufalanacaklarý bir abartmadýr.  Bu abartma, Tanrý'nýn gücünü aþan,

hatta Tanrý'nýn güçlendirdiði çocuklarýnýn gücünü aþan hiçbir þey olmadýðýný vurgulamak için

kullanýlmýþtýr (Hakim 7:2; 1. Samuel 14:6; 1. Krallar 20:27,28; Romalýlar 8:31; Filipililer 4:13).

41:16 saman ufaðý gibi edeceksin, onlarý savuracaksýn, yel de onlarý götürecek: Tanrý, bedeninde

sert bir kemik bile bulunmayan bir toprak kurdu olan Yakup'tan bir harman döven yapacaktý.  Bu

harman döven, ekini dikkatlice dövmeyecekt i .   Tanrý, Ýsrail'i harman yerinde dövdüðü zaman

buðday tanelerini kabuk ve samandan ayýrmak, yani halkýný günahlarýndan uzaklaþtýrmak için,

onlarý sýkýdüzene soktu (21:10; 28:7,28).  Ama Ýsrail aracýlýðýyla düþmanlarýný dövdüðünde (Mika

4:13) onlarýn içinde buðday taneleri gibi koruyacak nitelikte hiçbir iyilik bulamadýðý için bütünüyle

parçalayacaktý.  Öyle ki, yel onlarýn her kalýntýsýný savuracaktý.  Yakup kurdunun harman dövene

dönüþümü o denli olanaksýz bir dönüþümdü ki, herkes bunu yalnýzca Tanrý'nýn yapabileceðine

tanýklýk etmeye zorlanacaktý.

Ýsrail'in Kutsalý'yla övüneceksin: Tanrý'nýn gücü Kendisine teslim edilmiþ güçsüzlükte yetkinlik

bulur (2. Korintliler 12:9).

1. Tanrý gücünü güçsüz insanlarda göstermekten hoþlanýr, böylece de yüceltilir.  Örneðin:

a. Mýsýr'ý kurbaðalar, tatarcýklar ve çekirgelerle dize getirdi (Çýkýþ 8:2-6; 16-18; 10:4-6).

b. Midyanlýlar’ý, eliyle aðzýna su getirerek içen 300 kiþiyle yendi (Hakim 7:5-22).

c. Davut'un bir taþý sapanýna koyarak Golyat'ý öldürmesini saðladý (1. Samuel 17:41-51).

ç. Asa'nýn imanýný ödüllendirerek Zerah'ýn ordusunu vurdu (2. Tarihler 14:9-12).

d. Ben-hadad'la 32 kralýn 100.000 kiþiyi aþan ordusu Ahab'ýn 7.000 kiþilik ordusu önünde

yenildi (1. Krallar 20:1-30).

e. Ýsa Mesih söz söyleyerek, tükürüðünü sürerek mucize yaptý (Yuhanna 5:8; 9:6).

2. Kendi gücünün baþarýlý olmasý için yetersiz olduðunu bilmek insanýn yararýnadýr.

Ýnsanýn gururu, Tanrý'nýn sýkýdüzenini gerektiren en önemli nedenlerden biridir.  Ýnsan

kendisinin Tanrý elinde araç oluðunu anýmsarsa, kendini kolay kolay yüceltmez, böbürlenmez.

Tam tersine, Tanrý'nýn yardýmýna dayanýr (Tesniye 33:25b), O'nu yüceltir.

41:17 düþkünlerle yoksullar:  Düþkünlerle yoksullar öncelikle sürgünde bulunan Ýsrail'i anlatýr.  Ýkinci

anlamýyla ise ruhta yoksullarý, her çaðda her yerde Tanrý'nýn kayrasýna gereksinim duyan herkesi

içerir.

su arýyorlar: Su bile bulunmadýðý için Ýsrailliler çok acýnacak bir durumdaydý.  Tanrý, Musa'nýn

önderliðinde Mýsýr'dan kurtulup çölden geçen Ýsrailliler için kaç kez su saðladý (Çýkýþ 15:22-27;
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17:1-6; Sayýlar 20:1-13; 21:5,16; 33:9; Tesniye 8:7-10; 11:10,11).  Tanrý Ýsrailliler için bir kez daha

araya girecekti.  Bu olaylar, Ýsa Mesih'in sonsuz yaþamý saðlamasýnýn bir önbildirisiydi (44:3;

Yuhanna 4:13,14; 7:37-39; Vahiy 21:6; 22:1,17).

41:18 çölü su havuzu: Tanrý'nýn kayrasý 35:7'de ve 30:23-25'te olduðu gibi su (Mezmur 107:35; 63:1)

ve yeþillik benzetmeleriyle betimlenir. Saðlanacak suyun (ruhsal bereketin, 41:17) bolluðu dört

tane su kaynaðý sýralanarak belirtilir:

1. Çýplak tepeler üzerinde ýrmaklar

2. Vadilerde kaynaklar

3. Çölde su havuzu

4. Kurak bölgede su pýnarlarý

En uygunsuz görünen durumlar bile Tanrý'nýn insanlarý kutsamak için kullanacaðý yöntemleri

engelleyemez.  Bu nedenle Tanrý «Ey sizler, her susayan ve parasý olmayan, sulara gelin» (55:1)

diyebilir, çünkü kendisi «Vereceðim su sonsuz yaþam saðlamak için onun iç varlýðýnda

kaynaklanan bir pýnar olacaktýr» diye söz verendir (Yuhanna 4:14).

41:19 erz aðacý, v.s.: Sýralanan aðaçlar Suriye ve Filistin'in en seçkin aðaçlarýdýr.

41:20 görsünler, bilsinler, düþünsünler ve hep birden anlasýnlar ki, bunu Rabbin eli yapmýþtýr:
Tanrý, insanlarýn O'nu yakýndan tanýmalarý için ilgiyi Kendisi üzerine çeker.

41:21 davanýzý ileri sürün: 41:1'de uluslarýn yaklaþmalarý ama susmalarý buyrulmuþtu.  Þimdi

konuþmalarý gerekiyordu.  Tanrý yalancý ilahlara tapýnanlara yeniden seslenerek onlarý savlarýný

en inandýrýcý biçimde sunmaya çaðýrdý.  Onlar savlarýný ileri sürerken, kendi aðýzlarý onlarý yalancý

ilahlara tapýnmanýn yararsýzlýðý ve iðrençliðine ikna edecekti (1. Yuhanna 3:19-20).  Kiþi günahýný

savunduðunda nedenlerinin boþ olduðunu fark eder.  Utanmadan, afallamadan doðru dürüst bir

tek neden bile gösteremez.

Yakup'un Kralý: Uluslarýn yalancý ilahlarýnýn adlarý onlarýn kral olarak niteliðini yansýtýr.  Örneðin,

Molok = «kral» (Haberciler’in Ýþleri 7:43), Melkart = «kentin kralý», Adrammelek = «yüce kral»

(2. Krallar 17:17:31), Baal = «rab» (Sayýlar 22:41), Adonis = «rabbim».

41:22 olacak þeyi bize bildirsinler ...: Yalancý ilahlar birer tanrý iseler, bilgileri ve güçleri sonsuz olmalý.

Onlara tapýnanlar, bu nitelikleri gösteren kanýtlar getirmeye çaðrýldýlar: «Bundan sonra gelecek

þeyleri bize bildirin de ilahlar olduðunuzu bilelim (41:23).  Yalancý ilahlar görünmeyen alemden

haber verince, birçok anlama gelebilen belirsiz vahiyler iletirlerdi.  Ama Tanrý deðerlendirilebilen,

kesin, somut bildirileri koþul olarak verdi.

41:23 iyilik edin yahut kötülük edin: Yalancý ilahlar, eðer olacak bir þeyi bildiremiyorlarsa (41:22), bir

etkide bulunsunlar!  Sanki þöyle deniliyordu: «Niteliklerinizi gizlemeyin.  Ýyi niyetli ya da kötü niyetli

olup olmadýðýnýz daha anlaþýlmadý.  Ýnsanlarý size tapýnmaya çaðýrdýðýnýza göre, özyapýnýzý,

amacýnýzý ve insanlarýn sonunu belirgin edin.  Kimsenin körü körüne kendini size teslim etmesini

beklemeyin.  Gölgelerden çýkýn.  Kendinizi tanýtýn.»

Rekabette bulunan tüm ilahlar arasýnda hangisi insanlarýn güvenine ve tapýnýþýna layýktýr?

Ýnsanlar hangi yetkiye boyun eðsinler?  Maddesel güçlere mi?  Ýnsansal doðaya mý?  Yaþamýnýn

yönetimini hangi tanrýya teslim etsin?
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41:24 siz bir hiçsiniz: 41:23'le 41:24 arasýnda bir ara býrakýldýðý düþünülebilir.  Bu arada yalancý ilahlara

kendilerini ikna edici kanýtlarla tanýtmalarý için olanak tanýnýr.  Ne var ki, gölgeden çýkýp kendilerini

tanýtmak için ýþýkta göründükleri an yalancý ilahlarýn bir hiç olduklarý anlaþýlýr (41:29; Mezmur

115:2-8).

sizi seçen mekruhtur: Gerçekte temeli olmayan inanç sistemlerinin anlamsýzlýðý ve deðersizliði,

insanlarýn onlarý candan kabul etmelerini engellemez.  Geçmiþte olduðu gibi günümüzde de

sayýsýz varsayýmlar ve inançlar insanlarý saptýrmaktadýr.

1. Epikurosçuluk

a. Temel düþünceleri

Evrenin þöyle olduðunu ileri sürerlerdi:

1). Sonsuzluktan bu yana var olan atomlarýn rastgele birleþtiklerini ve ayrýldýklarýný

2). Bu sürecin oluþturan bir etki, amaç ve denetleyecinin olmadýðýný

3). Yaþamýn, zekânýn, düþünüþün atomlarýn çeþitli biçimlerde birleþmelerinden rastgele

oluþtuðunu

b. Geliþimi

1). Ý.Ö. 430-400 yýllarýnda Demokritus ve Lekippus bu kavramý inceledi ve açýkladýlar.

2). Ý.Ö. 300-270 yýllarýnda Epikuros bunu benimsedi.

3). Ý.Ö. 75 yýlýnda deha Lukretius'un onaylamasý bu felsefenin eski Yunanlar ve Romalýlar

arasýnda çok tutulmasýna neden oldu.

4). Pavlus rahat bir yaþama önem veren Epikurosçular'la Atina'da karþýlaþtý (Haberciler’in

Ýþleri 17:18).

2. Panteizm

Temel düþünceleri:

Tanrý'dan baþka hiçbir varlýk yoktur.  Bireyler Tanrý'dýr, O'nun birer parçasýdýr.  Düþüncelerinde

kendilerinin Tanrý'dan ayrý olduðunu sanýrlar, ama bu sadece bir kuruntudur.  Maddesel

dünyanýn varlýðý hiç yoktur; nesnelerin tümü, görünen ve duyulan þeyler sadece kuruntunun

aldatýcýlýðýdýr.

3. Evrim kuramý

Temel düþünceleri:

Yaþamýn cansýz maddeden aniden oluþtuðunu; protoplazmanýn moleküllerden oluþtuðunu;

bitkisel yaþamýn protoplazmadan, hayvansal yaþamýn bitkisel yaþamdan ve insanlarýn geliþmiþ

hayvanlar cinslerinden oluþtuðunu ileri sürer.

Tek Tanrý'dan baþka herhangi bir ilahý ya da inanç sistemini seçen kiþi yok oluþa yöneldiðini

bilmelidir (Tesniye 18:12).

41:25 kaldýrdým: Yahve, yalancý ilahlara olanak tanýdýktan sonra, kendisinin tek Tanrý olduðunu kanýtlar.

Sunduðu kanýt, Koreþ'i harekete geçirecek olmasý ve bu olayý önceden bildirmesidir.

þimalden (kuzeyden) birini ayaða kaldýrdým, gündoðusundan ...: Koreþ'in babasý Med ve

annesi Fars olduðu için onun egemenliði kuzeye düþen Medler'in ve doðuya düþen Farslar'ýn

ülkeleriydi.  Bundan baþka, Koreþ Med kralý Ýstevigu'yu (Astyages'i) yendikten sonra baþkentini

Ekbatana'da kurdu.  Buradan, Arbel ve Sippara'dan geçerek Akkad bölgesinden Kildani

baþkentine varýrken Nabonidus'a karþý savaþ açtý.  Demek ki, Koreþ Babil'e kuzeyden saldýrdý.

Tanrý, bu peygamberliði bildirdikten 150 yýl sonra Koreþ'i tarihin sayfalarýnda görünmeye çaðýrdý.
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ismimi çaðýrýyor: Koreþ, Göklerin Tanrýsý'nýn Yahve olduðunu bildi (Ezra 1:2,3).

beyler: Koreþ'in yendiði beyler arasýnda Medler'in Astyages'i, Lidia'nýn Kresus'u ve Babil'in

Nabonidus'u vardý.  Koreþ yendiði krallarla karþý aðýr davranmadýysa da, onlarý tüm yetkilerinden

etti.

41:26 bildiren yok, iþittiren yok: Yalancý ilahlar ne Koreþ'in kuzeyden geleceðini ne de baþka hiçbir

þeyi önceden bildirebilirlerdi.

41:27 iþte, iþte onlar, diyen Ben'im: Tanrý, yalancý ilahlarýn bilemedikleri þeyleri kendisi tasarlamýþtý.

Uygun gördüðü bilgiyi de insanlara bildirmiþti (42:9; 44:7,8; 46:9,10).

Yerusalem'e Müjdeci: Tanrý bundan önce (40:9-11) Yerusalem'in kurtulacaðýný kendisine

bildirmiþti.

41:29 dökme putlarý bir yeldir: «Ýþte onun için, sevgili kardeþlerim, yalancý tanrýlardan sakýnýn»

(1. Korintliler 10:14).

Bütün bu yalancý ilah üretimi, gerçek Tanrý'ya gereksinimi tanýmamak ve O'ndan kurtulmak için

bir çabadýr.  Ýnsanlarýn Tanrý'yla sonsuz bir baðlantýda bulunmak istemeyiþlerinin nedenleri þunlar

olabilir:

1. Tanrý'ya maddesel bir nitelik vermeye çalýþmak, bu yönde ilþkiler kurmak yasaktýr.  O ruhtur.

Kiþi, O'nunla paydaþlýk etmek için ruhça temiz ve diri olmalýdýr.  Ruhça temiz, Ýsa Mesih'in

kanýyla günahý baðýþlanmýþ demektir.  Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarýcýsý olarak kabul etmekle

sonsuz yaþam vaadini almýþ kiþi, Tanrý'nýn Kendisini yansýtan doðaya sahiptir.  Bu kiþi ruhça

diri sayýlýr.  Bu koþullara uygun bir biçimde Tanrý'yla baðlantýda bulunmak istemeyen kiþi O'nun

yerine koyabileceði bir þey arar.  Birçok insan bunu sanatta bulur.  Ellerinin güzel bir eserine

tanrý derler.  Böylece tapýndýklarý ilah güzellik olur.

2. Bazýlarý Tanrý'nýn beklediði yaþam koþullarýný çok dar bulur.  O insanlara, günahý sürdürmeye,

kendi istemini izlemeye hak tanýmaz.  Bu nedenle onlar, insanlarýn yeteneklerini aþmayan bir

ahlak sistemi uydururlar.  Böylece ahlaklarý, tapýndýklarý ilah olur.

3. Tanrý'nýn huzuruna girmek çok zordur.  O'nun bulunduðu kente «bayaðý hiçbir þey girmeyecek.

Ýðrençlik yapan, yalan söyleyen de oraya girmez.  Yalnýz Kuzu'nun yaþam kitabýnda yazýlý

olanlar girecek» (Vahiy 21:27).  Tanrý kiþide gerçek ve doðruluk ister (Mezmur 51:6; 1. Petrus

2:24; 1. Yuhanna 3:10) ama insanlar iç kötülüðü açýða vurmayan dinsel törenleri yeðler.

Böylece ayinler, tapýndýklarý yalancý tanrý olur.


