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Yeþaya, kýrk ikinci 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).

Ç. Tanrý'nýn seçkin Uþaðý tanýtýlýr (42:1-7).
1. Tanrý O'nu destekleyecektir (42:1).
2. Tanrý Ruhu O'nun üzerinde olacaktýr (42:1).
3. Dünyada adaleti pekiþtirecektir (42:4).
4. Karanlýkta oturanlarý aydýnlatacaktýr (42:7).
5. Tutsaklarý özgür kýlacaktýr (42:7).
6. Ýsrail'le antlaþma olacaktýr (42:7).
7. Uluslara ýþýk olacaktýr (42:7).

D. Tanrý'nýn kiþiliði açýklanýr (42:5,8,24).
1. Yaratýcý (42:5)
2. Yahve (42:8).
3. Yargýç (42:24).

E. Tanrý'ya yeni bir övgü söylenecek (42:10-12).

F. Tanrý, düþmanlarýný yenecek, körlere ýþýk ve rehber olacak (42:13-16).

G. Tanrý'nýn uyarýlarýna aldýrýþ etmeyenler yargýlanacaktýr (42:17-25).
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42:1 Ýþte: Hem Yahudiler'in hem de uluslarýn ilgisi yeni bir vahye yönlendirilir.  Önceki bölümde «iþte»

sözcüðü yalancý ilahlarýn boþ ve hiç olduðunu vurguluyordu (41:24,29).  42:1'de «iþte» sözcüðü

insanlarý, tapýlmaya tek yaraþýr Olan'a yönlendirir.

destek olduðum: (Yuhanna 5:26)

kulum: Bir bakýmdan, bilerek ya da bilmeyerek Tanrý'nýn amaçlarýný yerine getiren herkes

Tanrý'nýn uþaðý sayýlýr.  Örneðin,

1. Yeremya Nebukadnetsar'ý Tanrý'nýn uþaðý olarak adlandýrdý (Yeremya 25:9; 27:6).

2. Tanrý Nebukadnetsar'ýn Sur'a karþý çýkmakla büyük hizmet ettiðini söyledi (Hezekiel 29:18).

3. Tanrý özgün tasarýsýna göre Ýsrail'i uþaðý olmasý için seçti (49:3).  Ýsrailliler Kutsal Yazý'yý

katkýsýz olarak hem kendilerinden sonra gelen kuþaklara hem de diðer uluslara bildirmeliydiler

(Tesniye 4:5-9; 6:6,7; 29:24-28; 1. Tarihler 16:24,31; Mezmur 67:2; Yeþaya 56:6,7; Yeremya

1:5,10; 25:15-28; Yunus 1:2; Nahum 1:1; [Zekarya 8:20-28]; Romalýlar 2:17,23,24).  O'nun Ýsrail

için bu amacýný yerine getirmek için bilinçli olarak yaþayanlar vardý.  Bazýlarý da kendileri için

yabancý efendiler seçtiler (26:13,14).

4. Ýsrailliler'in görevleri sonradan Mesih inanlýlarýna emanet edildi (Matta 24:14; 28:19; Markos

13:10; Romalýlar 1:5).

5. Bütün bu uþaklarýn hizmeti eksik kaldý.  Ne var ki, bu parçada söz konusu olan Tanrý'nýn Uþaðý

yetkinlikle O'nun istemini yerine getirdi.  Bu uþaðýn Ýsa Mesih olduðu Matta 12:17-21'de kesin

olarak bildirilir (Filipililer 2:7; Mezmur 40:6-8'i Çýkýþ 21:6'yla karþýlaþtýrýn; Yuhanna 6:38).

a. Tanrý O'ndan hoþnuttur (42:1).

b. Uþak adaleti pekiþtirecektir (42:3,4).

c. Uluslara bir yasa verecektir (42:4,7).

ç. Gücü ve cesareti tükenmez (42:4).

d. Tanrý O'nu koruyacaktýr (42:6).

e. Tanrý'nýn istemini severek yapar (Luka 2:49; Yuhanna 4:34; 5:17).

Tanrý'nýn gerçek uþaðý Ýsa Mesih'tir (Okuyucu Ýsa Mesih'i 53. bölümde yeniden Tanrý’nýn Uþaðý

olarak görür [53:11]).  Bu bölümde Eski Antlaþma'daki inanlýlar, gelecek olan Kurtarýcý'yla

tanýþtýlar.

seçme kulum: Mesih Ýsa'dan baþka hiç kimse insanlarýn günahýn yargýsýndan kurtuluþunu

saðlayamazdý (Haberciler’in Ýþleri 4:12).  O, dünyanýn kuruluþundan önce insanlarýn sonsuz

yaþama sahip olabilmelerini Kendi ölümüyle saðlamak için seçilmiþti (1. Petrus 1:20; Vahiy 13:8).

Mesih'in aracýlýðýyla insanlara sunulan bu kurtuluþ, günah dünyaya girdikten sonra tasarlanmadý.

Beklenmemiþ bir felaketi düzeltmek için telaþ içinde hazýrlanmýþ bir çözüm deðildi.  Kutsal Yazý,

bu çarenin «zamansýz çaðlardan bu yana saklý tutulan giz» olduðunu bildirir (Romalýlar 16:25,26;

Efesliler 3:9,11; 2. Timoteos 1:9,10; Titus 1:2,3).

canýmýn kendisinden razý olduðu: (Matta 3:17; 17:5)

Ruhumu O'nun üzerine koydum: Tanrý Ruhu'nun doluluðu Ýsa Mesih'te bulundu, çünkü Mesih'in

O'nu engelleyen hiçbir günahý yoktu (11:2; 61:1; Luka 2:40; 3:22,34; 4:18-21; Yuhanna 1:32,33;

3:34).  Bazýlarý Ýsa'nýn vaftizinde Kutsal Ruh'un üzerine iniþini yanlýþ yorumlar.  Bu olgu Tanrý

Baba'nýn Ýsa Mesih'i ilk kez Kutsal Ruh'la donatmasý deðildi.  Tam tersine, O'nun Ruh'la ölçüsüz

bir biçimde sürekli dolu olduðunu göstermek için bir belirtiydi.
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milletler için hakký meydana çýkaracaktýr:  Simon, bebek Ýsa'yý kucaðýna alarak «Gözlerim

kurtar2þ2n2 gördü.  Tüm insanl2ð2n önünde haz2rlad2ð2n bu kurtar2þ uluslara Tanr2 aç2klamas2n2
saðlayan 2þ2k ve halk2n ⁄srail'e yüceliktir» dedi (42:7; Luka 2:30-32).   Ýsa Mesih'in kurtuluþ tasarýsý

yalnýz Yahudiler için deðil, tüm dünya içindir (Matta 20:19; Romalýlar 15:10-12; Efesliler 3:6;

2. Timoteos 4:17).  Yeþaya bunu önceden bildirmiþti (2:2; 11:10; 19:22-25; 25:6; 27:13; v.s.).

42:2 baðýrmayacak: (53:7)

sesini yükseltmeyecek: Bazýlarý dinsel inançlarýný zorla yayar.  Mesih Ýsa da insanlarý kendine

kabadayýca boyun eðdirebilir ya da bir politikacý olarak tumturaklý demeçlerle halký ipnotize

edebilirdi.  Ne var ki, bu adi yöntemleri kullanmakla Kendini aþaðýlatmaz, tanrýsal özniteliklerini

yalanlamazdý.  Ýsa Mesih'in yaþamý ve hizmetini bir gösteriþsizlik karakterize ediyordu (Matta 8:4;

9:30; 12:15a; 14:13; Yuhanna 5:12,13; 6:15; 7:2-4,6; 8:59; 10:40; v.s.).  Ýnsanlarýn ruhsal

bilgisizliðini gerçeði öðreterek gidermeyi amaçladý.  Onlar Kutsal Söz'le aydýnlatýldýktan ve daha

derin bir anlayýþa sahip olduktan sonra, kendileri bilinçli olarak Tanrý'ya baðlý olmak isteyip

istemediklerine karar verebilirlerdi.  Baský altýnda alýnan bir karar ya da birinin dediðini körü körüne

kabul etmek, Tanrý önünde deðer taþýmaz.  Ýsa Mesih, insanlara yaklaþým biçimiyle tanrýsal

gerçekleri doðru biçimde temsil etti.  Bunu yapmakla, göz boyamak deðil, insanlarý Gerçek'e

kavuþturarak onlarý sonsuzluk için kazanmak istedi (Yuhanna 8:32).

42:3 ezilmiþ kamýþý kýrmayacak, tüten fitili söndürmeyecek: Sanherib Mýsýr'ý kýrýlmýþ kamýþa

benzeterek (36:6) onun güçsüzlüðünü ve güvenilmezliðini belirtmek istedi.  Ama bu bölümde

«ezilmiþ kamýþ» sözleriyle, ruhsal yardým bulamayan, güçsüz, cahil, ümitsiz olanlar anlatýlmak

istenir.  Ýsa Mesih güçsüzlere sevecenlikle davranacak, imanlarýnýn güçlenmesine zaman

tanýyacaktý.  Daha kývýlcým küçüklüðündeyken onu söndürmeyecek, ama alevlenmesine fýrsat

verecekti (Markos 9:24; Yuhanna 3:1; 12:42,43).  Bir Yahudi, Ýsa Mesih'in bir vergi memuruyla ya

da kötü bir kadýnla oturup ruhsal konularý neden konuþtuðunu kavrayamazdý (Markos 2:16; Luka

5:30).  Ne var ki, Mesih Ýsa günahlýlarý kurtarmaya geldi (Markos 2:17; Luka 5:31,32), kimseyi

ümitsiz bir vaka olarak görmez.  Ýsa Mesih bir kiþiden ümit kesinceye dek O'nun inanlýlarý da ümit

kesmemelidir.

hakký hakikate erdirecek: Tüm bu sevecenlikle birlikte (yukarýdaki nota bakýn) gerçek

çarpýtýlamaz, çamura batýrýlamaz, yenilmiþçesine güçsüz bir durumda kalmaz (Ýsa Mesih'in

sevecenlikle adaletini birleþtirmesine iliþkin örneðe bakýn, Yuhanna 8:8-11).  Ýsa Mesih kötülüðü

yener.  Kutsallýktan daha düþük bir ölçüyü kabul etmez, salt adaletten eksik bir ölçüte izin vermez

(42:4).

42:4 zayýflamayacak, kýrýlmayacak: Ýsa Mesih'in ýþýðý titrek yanmaz, fitili sönmez; tersine görkemle

yanar (Luka 2:32; Yuhanna 1:4-9).  Gücü de kamýþ gibi kýrýlmaz.

Ýsa Mesih insanlar tarafýndan hor görüldü (53:3).  Öðretisi düþmanca karþýlandý (Yuhanna 8:31-

47).  Ne var ki, ölüm tehlikesinde bulunmasýna karþýn (Yuhanna 8:40; 10:31,32) Ýsa Mesih

sorumluluklarýný tamamlayýncaya dek onlardan vazgeçmedi.

Mesih'in iþlerini sakin bir biçimde tamamlayýþý (42:2), O'nun sevecenliði (42:3), O'nun dayanýklýlýðý

(42:4) görülür («Kadar» sözü dayanýklýlýk gerektiren uzun bir süreyi anlatýr).  Bu peygamberlikten

þu ilkeler öðrenilebilir:
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1. Ýmanda geliþmeyi ve Tanrý'nýn istemini yerine getirmeyi engelleyen zorluklar çoktur.

a. Baþarýsýzlýða uðrandýðý izlenimi veren (baþarýsýzlýk olup olmadýðýna iliþkin son karar Tanrý

verecektir) birçok olay gerçekleþir.

b. Ýnsansal gücü tüketen birçok durumla karþýlaþýlýr.

2. Mesih'in yetkinliði, inanlýnýn iman yolunda baþarýlý oluþunu saðlama baðlar (Filipililer 1:6;

2. Timoteos 1:12).

a. Bunu okuyan kiþi, Mesih'in zayýflamadýðýný, yüreksiz olmadýðýný kendisinin çabuk güçsüz

ve ümitsiz olduðuyla karþýlaþtýrýr.  Bu, inanlýyý Mesih'e dayanmak için uyarýr ve yüreklendirir.

b. Mesih'e güvenen kiþi yüzeysel etkenlerle yýpranmaz, her durumunu Sonuçlandýran'a bakar

(2. Timoteos 1:23; Ýbraniler 12:12a).

c. Tanrý'nýn, düþ kýrýklýklarýndan bile yararlý bir þey yapacaðýna güvenerek olumsuz olaylarý

ümitle görür.

3. Tanrý'nýn ölçütleri dünyada uygulanacaktýr.

4. Uluslar (adalar) Mesih'in yasasýný beklerler, çünkü

a. Bilinçsiz olarak gerçeði aramaktadýrlar.

b. Baþka bir Kurtarýcý yoktur.

adalar O'nun þeriatini bekleyecekler: Dünyada pekiþtirilecek adalet ve gerçek, Tanrý'nýn

buyruklarýdýr (Mezmur 119:142,151; Matta 12:20).  Gerçekten sapan günah iþler (Yakup 5:19,20).

Adaletsizliðin nedeni günahtýr.  Günah iþleyenler birbirlerinin hakkýný yerler.  Kutsal Ruh'un baþlýca

görevi, insanlarý her gerçeðe yöneltmektir, Tanrý Sözü'yle onlarý kutsal kýlmaktýr (Yuhanna 16:13;

17:17; Romalýlar 10:4).

bekleyecekler:  Ýbranice'de «beklemek» için kullanýlan sözcük olan «yâkhal», özlemek anlamýna

gelir (Romalýlar 8:19).

42:5 Rab Allah:  Tanrý Kendini nasýl tanýtýr?  Yetkisini neyle kanýtlar?

1. Gökleri yaymýþ Olan'dýr (40:12,22).

2. Yeryüzünü ve ondan çýkanlarý sermiþ Olan'dýr.

3. Ademoðullarýna soluk ve ruh Veren'dir.

Varlýðýnýn kaynaðý baþkasýnda -- baþka hiçbir kimsede, baþka hiçbir þeyde -- bulunmayandýr

(42:8).  Oluþturulmamýþ Var Olan, baþka her þeyin varlýðýný oluþturdu/oluþturur.  Bu varlýklarýn

her biri ancak «Yapýldým, yaratýldým» diyebilir.  Ama Tanrý «Ben'im, Var Olan'ým» der.

þöyle diyor: Tanrý, yetkisini kanýtladýktan sonra Uþaðý'ný üstün gücüyle destekleyeceðini (42:6)

ve Uþaðý'na vereceði görevi belirtir (42:7).

42:6 Ben, Rab, seni ... çaðýrdým: Ýsa Mesih bu görevi Kendi baþýna üstlenmedi.  Tanrý Baba, O'nu

çaðýrdý (Ýbraniler 5:4,5).

doðrulukta seni çaðýrdým: Tanrý zaten doðruluktan baþka bir biçimde çaðýrmazdý.  Tüm iþleri

doðrulukta yetkindir (2. Samuel 22:31a).

elini tutacaðým ve Seni koruyacayým:  (Matta 4:11; Luka 22:41-44)

42:7 kör gözleri açasýn: Ýsa Mesih hem bedensel hem de ruhsal körlüðü giderecekti (29:18; 32:3;

35:5; v.s.).  Bu ayette ruhsal körlük anlatýlýr (42:16,19).
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mahpuslarý zindandan ve karanlýkta oturanlarý hapishaneden çýkarsýn: Ýsa Mesih, kurtuluþ

müjdesiyle iki ayrýcalýðý sunar: Iþýk ve özgürlük.  Bu müjde, Tanrý'nýn insanlardan beklediði

koþullarý bildirerek zihinlerini aydýnlatýr, kavrama yeteneklerini artýrýr (2. Korintliler 3:14-16).  Dahasý

var!  O'nun müjdesini kabul edenleri günahýn tutsaklýðý altýnda yaþamaktan özgür kýlar (Romalýlar

6:6,7; 2. Korintliler 3:17-18).  Koreþ, sürgünleri özgür etti, ama onlarýn özgürlüðü deðerlendirmeleri

için akýl, istek ve güç saðlayamadý (41:2,25).  Ýsa Mesih, hem günahlýyý günahýn yargýsýndan özgür

eder, hem de onu günahýn köleliðine dönmekten korur.

kavma ahit: (49:8; Yeremya 31:33: 50:5; Ýbraniler 8:6)

milletlere ýþýk: (49:6; 51:4; Mezmur 119:105; Luka 2:32; Yuhanna 8:12; Efesliler 5:8; 1. Petrus

2:9)

42:8 Ben Yahve'yim, ismim odur: Yahve'nin adý Kendine özgü nitelikleri içerir.

1. Varlýðýnýn kaynaðý baþkasýnda -- baþka hiçbir kimsede, baþka hiçbir þeyde -- bulunmayandýr.

2. Öncesizdir.

3. Tüm gereksinimleri Kendisinde tamamlanandýr.

4. Baðýmsýzdýr.

5. Var olan tüm güce sahiptir.

6. Özdeþi olmayandýr.

7. Adý, söz verdiði tüm þeyleri (42:6-8) yapacaðýna güvencedir.  (Tanrý adýnýn gücüyle ilgili

Yuhanna 17:11,12'yi karþýlaþtýrýn.)

izzetimi bir baþkasýna ... vermeyeceðim:  (Yuhanna 1:14; 17:5,24; Vahiy 4:11; 5:12; 7:11,12)

Mesih Ýsa'nýn kiþiliði konusu, bazýlarýný rahatsýz eder.  Tanrý, «Tanrýn Yahve Ben'im.  Karþýmda

baþka ilahlarýn olmayacak» (Tesniye 5:6,7) ve «Yüceliðimi de baþkasýna vermeyeceðim» (Yeþaya

48:11) diyerek sonsuz önem taþýyan bir ilkeyi açýkladý.  Tanrý kýskanç bir Tanrý'dýr (Tesniye 5:10).

Bu nedenle kiþinin sevdiði, güvendiði, övdüðü, peþinden koþtuðu varlýk, yalnýzca Tanrý olmalý.

«Tanrýn Rabbi tüm yüreðinle, tüm canýnla, tüm anlayýþýnla seveceksin» (Matta 22:37).

Ne var ki, ademoðlu birçok þeyi Tanrý'nýn yerine koyabilir.  Örneðin, kiþinin gelecekle ilgili alabildiði

bilgi, «kaderine» yapabildiði etki, elde edebildiði servet, tapýnýrcasýna sevdiði insan, iþ

yaþamýndaki baþarý, vb., eliyle yaptýðý bir ilah gibi tüm yüreðiyle, tüm canýyla ve tüm anlayýþýyla

güvendiði nesneler olabilir.  Böylece bu nesneler Tanrý'yla rekabet içinde olur.  Kiþi Tanrý'ya özgü

yücelik, övgü ve güveni bu nesnelere yönlendirir.  Ne var ki, Tanrý Kendi yüceliðini baþkasýyla

paylaþmaz.  O'nun yüceliðini baþka bir þeye mal eden kiþi, ister Yahuda ve Yerusalem, ister bu

satýrlarýn okuru olsun, er geç yargýlanacaktýr.

Tanrý kesinlikle yüceliðini baþkasýna vermez (Yeþaya 48:11).  Bu gerçekle ilgili önemli ve çarpýcý

bir ilke gözden kaçýrýlamaz.  Ýsa Mesih için þöyle yazýlýr: «O'nun yüceliðini, Baba'dan gelen biricik

Oðul'un yüceliði niteliðinde gördük» (Yuhanna 1:14).  Ölümünden hemen önce Ýsa Mesih þöyle

dua etti: «Ey Baba, dünya olmadan önce yan2nda taþ2d2ð2m yücelikle kat2nda beni yücelt.»  Bu

yücelik Mesih Ýsa'ya özgü, Babasý'nýnkinden ayrý bir yücelik miydi yoksa Babasý'nýn yüceliðinin

aynýsý mýydý?  «Þimdi, ey Baba, dünya olmadan önce yanýnda taþýdýðým yücelikle katýnda beni

yücelt....  Bana vermiþ olduðun yüceliðimi görsünler» der Ýsa (Yuhanna 17:5,24).  Bu ayetten Ýsa

Mesih'in yüceliðinin, Babasý'nýn O'na verdiði yücelik olduðu kesindir.  Ama birkaç satýr yukarýda

«Tanrý, yüceliðini baþkasýyla paylaþmaz» denmiþti.
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Vahiy 4:11'de yirmi dört ihtiyar, taht üzerine oturan Tanrý'ya «Rabbimiz ve Tanrýmýz!» diyerek

tapýnýrlar.  «Yüceliði, onuru, gücü almak sana yaraþ2r» (5:11-12'ye de bakýn).  Birkaç ayet sonra

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

almaya yaraþand2r» diyerek O'nu överler.  Bundan az önce « Gökteki, yeryüzündeki, yeralt2ndaki,

denizdeki her yarat2ð2n ve bunlardaki her þeyin þöyle dediðini duydum: ‹Tahtta oturana ve

Kuzu'ya çaðlar çað2 kutluluk, onur, yücelik ve güçlü egemenlik olsun!› » (5:12,13) diye yazýlmýþtýr.

Bu ayetler, Ýsa Mesih'in ve Tanrý'nýn yüceliðinin birbirlerinden ayrý olmadýðýna hiç kuþku býrakmaz.

Tanrý Baba'nýn ve Ýsa Mesih'in yüceliði ayný ve eþtir.  Öyleyse, bu gerçek Ýsa Mesih'in kiþiliðiyle

ilgili bize ne öðretir?  Tanrý yüceliðini baþkasýna vermediðine göre, Ýsa Mesih Tanrý'dan ayrý

deðildir, Tanrý'nýn Kendisi'dir.  (1. Timoteos 1:17; Ýbraniler 13:21).

42:9 öncekileri vaki oldu ve yenileri Ben bildiriyorum: Tanrý, hem Kendisi'nin Yahve olduðuna hem

de Uþaðý'nýn aracýlýðýyla tutuklulara özgürlük ve karanlýktakilere ýþýk vereceðine iliþkin bir kanýt

daha sunmaktadýr.  Önceden bildirdiði olaylar son ayrýntýya dek gerçekleþti (43:12; 44:8).  Gelecek

için bildirdiði peygamberlikler de gerçekleþince O'nun bildirilerinin güvenilirliði daha da çok aðýrlýk

kazanýr (Sanki geçmiþteki kanýtlar yetmezmiþ gibi!).

yenileri: Bir egemen genellikle üzerlerinde egemenlik sürdüðü halklarýn ona olan hizmetini

yitirmek istemezdi (Çýkýþ 5-14).  Koreþ'in gönüllü olarak Ýsrailliler'i ülkelerine göndermesi bir

«yenilik» niteliðinde sayýlabilir (41:25'le ilgili nota bakýn).

meydana çýkmadan önce: «Filiz sürmek» anlamýndaki bu söz, bitkiler dünyasýndan bir benzetme

olarak kullanýlýr (43:19; 45:8).

42:10 adalar:  Yeþaya sýk sýk uluslar anlamýndaki adalara seslenir (41:1,5; 42:10,12; 49:1; v.s.).

yerin ucundan O'nun hamdini terennüm edin: Tanrý'yý yüceltmek için burada sunulan dört

neden vardýr:

1. Tanrý'nýn gücü (42:5),

2. Tanrý'nýn hem Yahudiler’i hem de uluslarý kurtaracak oluþu (42:7),

3. Tanrý'nýn Yahve oluþu (42:8),

4. Tanrý'nýn güvenilirliði (42:9).

yeni bir ilahi: Bu yeni ilahi Tanrý'nýn bildirdiði «yeniler»den (42:9) kaynak bulur.  Tanrý'dan bir

gerçeði yeni ya da yeniden öðrenen kiþi, O'nu yüceltirken bir olgunluk, bir üstünlük, bir tazelik

ortaya koyar (Mezmur 33:3; 96:1; 98:1; 144:9; 149:1).  Kutsal Söz aracýlýðýyla gün günden Tanrý'nýn

yüceliðine hayran kalmayan insanýn dualarý, kýsa bir sürede kendi kulaðýna bile tekdüze ve

bayatlamýþ gelebilir.  Bu o kiþinin, Tanrý'yla iliþkisini savsakladýðýna bir kanýttýr.

Yeni bir ilahidir, çünkü Ýsa Mesih'in tüm insanlarýn günahlarýnýn bedelini ödeyeceði ve Tanrý'yla

Baba-Oðul iliþkisinin uluslara da sunulacaðý Yahudiler için düþünülemez bir yenilikti.  Buna göre

yalnýz Yerusalem'de deðil, tüm dünyada her kuþaktan Tanrý'ya tapýnanlar olacaktý (24:16;

Romalýlar 15:9-11).  Hele yeni Yerusalem'de söylenecek ilahiler (Vahiy 5:9,10; 14:3)!

42:11 çöl ve onun þehirleri: Çöldeki vahalarýn çevresinde yerleþim merkezleri oluþurdu.  Örneðin,
1Tadmor, 1Petra, 1Kadeþ (Sayýlar 20:1).  Konutlarý büyük olasýlýkla yerden yere taþýnan çadýrlardý
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(Mezmur 120:5).  Yerleþik olanlar da, göçebeler de Tanrý'yý yeni bir övgüyle yüceltmeye çaðrýldýlar.

Adalar (42:10,12) Yerusalem'in batýsýna düþüyordu ama Kedar onun doðusunda bulunuyordu.

Güneþin doðuþundan batýþýna dek Tanrý yüceltilsin (Mezmur 113:3).

Kedar: (21:16-17; Mezmur 120:5)

Sela: Diðer adý Petra olan 1Sela, 1Edom'un baþkentiydi (16:1'deki nota bakýn).  Ýsrail'in sürgünden

dönüþünün komþu ülkeleri sevindireceði kuþku duyulmadan kabul edilir.  Baþkasýnýn baþarýsýna

candan sevinmek nadiren bulunan ama Mesih inanlýsýný karakterize etmesi gereken bir erdemdir

(Romalýlar 12:15).

42:12 Rabbe izzet versinler: Tanrý'yý yüceltmek, bir avuç dolusu dindar kiþiye verilen bir ayrýcalýk

deðildir.  Dünyanýn tüm insanlarý Tanrý'yla kutsal bir iliþkide bulunmaya, layýk olduðu biçimde O'nu

yüceltmeye çaðrýlýr.  Yeni dünyada hem canlýlar hem de cansýz doða, günahýn etkisinden

bütünüyle arýndýrýlacaktýr (Romalýlar 8:19-23).  Bu uyumdan kaynaklanan yücelik sözleri, Adem'in

günahýndan sonra bu yana dünyada duyulmamýþtýr.

42:12'de Tanrý'yý yüceltme çaðrýsý sona erir, 42:13'ten baþlayarak yüceltmelerin nedenleri bildirilir.

42:13 Rab yiðit gibi çýkacak ...: Bu peygamberliðin de iki yönü olabilir.

1. Tanrý Ýsrail'i sürgünden özgür kýlmak için Babil'i cezalandýracaktý.  Halkýný terk etmeyeceðine

söz vermiþti (41:17).

2. Tanrý dünyanýn sonunda þeytaný ve tüm düþmanlarýný yenecektir («düþmanlarýna karþý

yiðitlikler yapacak» ile ilgili nota bakýn).

cenk adamý gibi: (Buna benzer baþka insanbiçimci sözler için 13:5 ve 40:12'ye bakýn.)

düþmanlarýna karþý yiðitlikler yapacak: Tanrý, iblisin egemenliðini yýkacaktýr.  Ýlkin Müjde

aracýlýðýyla onu yener (Tekvin 3:15), çünkü «Tanrý'nýn Oðlu iblisin iþlerini daðýtmak için belirgin

oldu» (1. Yuhanna 3:8).  Elçiler ve Mesih inanlýlarý «savaþ sürdürerek» müjdeyi yaydýlar

(2. Korintliler 10:4; 1. Timoteos 1:18).

Tanrý, düþmanlarýný da yenecektir.  O'nunla Ýsa Mesih'te barýþanlara O'nun çocuklarý olma

yetkisini saðlar (Yuhanna 1:12; Koloseliler 1:21).  Ama bu iliþkiyi reddedenler aðýr yargý görür

(Yuhanna 3:17,18).  Kayra çaðý sona erince Tanrý, beyaz ata binmiþ Olan, yengi kazanmaya

çýkacak (Vahiy 6:2).  Bu yengi, uluslarý saptýran iblisin ateþ ve kükürt gölüne atýlmasýyla sonuçlanýr

(Vahiy 20:10).

42:14 uzun zamandan beri: Ýbranice'de «'ôlâm» sözcüðü geçer.  Bunun asýl anlamý, «bir sonsuzluk

kadar»dýr.  Tanrý'nýn Ýsrail için belirlediði yetmiþ yýllýk sürgün O'na bir sonsuzluk gibi uzun geldi.

sustum: (Haberciler'in Ýþleri 14:16; 17:30)

doðuran kadýn gibi feryat edeceðim: Pavlus da «Mesih sizde benzerliðiyle belirinceye dek yeni

baþtan sizinle birlikte bir ana gibi doðum sancýlarý çek»iyorum dedi (Galatyalýlar 4:19).

42:15 daðlar ve tepeler harap edeceðim: Dünyanýn sonunda tüm düþmanlarýný yeneceðine bir öndelik

(güvence) olarak Tanrý, Babil egemenliðini yýkýma uðratacaktý (2:14,16).
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42:16 körler: Söz edilen körler ilk anlamýyla sürgünlükte olan Ýsrail'dir.  Ýkincil olarak Tanrý'nýn gerçeðine

karþý direnen herkesi içerebilir.  Örneðin, Pavlus Mesih inancýna þiddetle karþý gelenlerdendi.

Tanrý onu, ruhunun durumunu yansýtan körlükle vurdu.  Bu ruhsal (ve bedensel) körlük üzerinden

kalkýnca ancak o zaman Tanrý, Pavlus'a kutsallýkta yol gösterebildi (Haberciler’in Ýþleri

9:1-9;16-22).  Ýlahide yazýldýðý gibi, «Bir zamanlar kör idim, ama þimdi görüyorum: Dünyanýn Iþýðý

Ýsa'dýr.»  Tanrý'nýn sürgünlere yol göstererek Babil'den olaðanüstü bir güvenlik içinde getirmesi,

bunun bir simgesidir.

bilmedikleri yoldan getireceðim: Ýnsanlarýn geçiciliði ve Tanrý'nýn zamanýn dýþýnda oluþu, onlarýn

cahilliði ve Tanrý'nýn sýnýrsýz bilgeliði düþünülürse, O'nun insanlara yol göstermesi gerektiði açýkça

gözükür.

Tanrý'nýn tasarýsý çoðunlukla insanlar tarafýndan ilk baþta belirgin biçimde anlaþýlmaz (Romalýlar

11:33-36).  Örneðin, Tanrý'nýn kilise çaðýnda Ýsrail için olan tasarýsý.  Örneðin, evrensel inanlýlar

topluluðunun baský görme nedenleri, Mesih'e inanmayanlardan gördüðü baský ve saldýrýlar, O'na

inananlar arasýnda kutsal bir yaþam sürdürme, tanýklýk etme, tapýnma konularýndaki soðukluk ve

dünyada artan ruhsal ilgisizlik gibi kaygýlar acaba Tanrý'nýn tasarýsý mý diye sorulabilir.  Anlamadýðý

noktalara karþýn, Mesih inanlýsý Tanrý'ya olan baðlýlýðýný sýkýntýda da O'na güvenerek göstermelidir

(1. Petrus 3:13-18; 4:12-14; 5:7,10).

Ýnsanoðlu «Neden yaþýyorum?» diye sorar.  «Benim harcadýðým emek baþkalarýnýn emeðiyle

birleþip tarihe nasýl bir katkýda bulunur?»  Bunu ancak Tanrý bilir.  Kiþi tam kavramadýðý bir tasarýyý

yerine getirmek için onun bir parçasý üzerinde çalýþýr.  Mesih inanlýsý bu tasarýnýn ayrýntýlarýný

anlamasa bile, asýl yaþam amacýný kavrayabilir: Kutsal olmak ve baþkalarýnýn kutsal olmalarý için

olumlu bir etkide bulunmak (2. Korintliler 7:1; Efesliler 5:26,27; Ýbraniler 12:14; 1. Petrus 1:15,16;

1. Yuhanna 3:3).

eðri yerler: Eðri yerler, her tür zorluðu ve Tanrý'nýn kutsallýðýna uymayan her þeyi içerir.

kendilerini býrakmayacaðým:  Tanrý, sürgünleri Babil'den getirirken onlarý tüm yol boyunca

korudu.  Ezra'nýn bildirdiði gibi, «Tanrýmýz'ýn eli üzerimizde idi; düþmanýn ve yolda pusuya yatanýn

elinden bizi kurtardý» (Ezra 8:31).  Mesih inanlýlarýnýn da Tanrý'nýn yönlendirmesine ve bakýmýna

haklarý vardýr (Ýbraniler 13:5b).

1. Ýnsanlarýn gereksinimleri «yenilenme» baþlýðý altýnda toplanabilir. Yaþamasý için hava, su,

yemek, uyku, güç, bilgi yüreklilik ve sevgi yenilenmeli.  Tanrý bunun her birini saðlar.  O

olmadan hiçbiri elde edilmez.

2. Ýnsan yaþamýna gelenleri denetleyemez.  Eyup yaþamýna dokunan tersliklere nasýl

direnebilirdi?  1Þebalýlar onun hayvanlarýný alýp götürdü.  Güçlü fýrtýnalar evlerini kýzlarýyla

oðullarý üzerine indirdi.  Hastalýðý onu sancý içinde býraktý.  Ne yapabilirdi?  (Eyup 1:6-19).  Buna

benzer aksiliklere karþýn, Tanrý halen Tanrý'dýr, her þeyi denetimi altýnda tutar.  Eyup'u

desteklediði gibi (Eyup 42:11-17) Tanrý Mesih inanlýlarý için de her þeyi olumlu bir biçimde

sonuçlandýrýr (Romalýlar 8:28).

42:17 oyma putlara güvenenler ... geri döndürülecekler: Tanrý'nýn körleri getireceði yolda yalancý

ilahlara güvenenler için yer yoktur.  Çünkü

1. Ýnsanlarýn yalnýz Tanrý'ya inanmalarý için Tanrý yeterince kanýt vermiþti.

2. Kiþi kutsallýk koþullarýný yalnýz Tanrý'ya iman baðlamakla yerine getirebilir.

Bu nedenle, yalnýz Tanrý baðlýlarýna bu yolda yürüme ayrýcalýðý tanýnýr.
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42:18 ey saðýrlar, ey körler: Peygamber þimdiye dek iman eden Yahudiler'i yüreklendiriyordu, ama

sürgünler arasýnda Tanrý'ya ümit baðlamayanlar da vardý (Yeremya 24:8-10).  Yeþaya þimdi

onlara seslenir.

Ýsrail'in kör olmasý Kutsal Yazý'da sýk sýk geçen bir konudur (Tesniye 28:28,29; Romalýlar 11:25).

1. Ýsrailliler körlüklerinin nedenini kendilerinde aramalýydýlar.  Tanrý'nýn onlara saðladýðý ýþýk

karþýsýnda çoðunlukla gözlerini yumdular.  Algýlama yeteneklerini kullanmadýklarý için ruhsal

konularý anlayamadýlar (29:9-13; 59:9-14)).

2. Tanrý, kendilerine tanýdýðý ayrýcalýðý hor görenleri yargýlar (6:10; 29:10; Yuhanna 12:35-41;

Romalýlar 1:28 [«Tanr2'y2 bilme aþamas2na gelmeyi onaylamad2klar2ndan, Tanr2 onlar2
uygunsuz iþler yapmalar2 için onaylanmayan düþünceye teslim etti»!])

3. Ýsrail'in kör olmasý geçici bir süre içindir (Romaýlar 11:25).  Ayrýca her dönemde kör olmayanlar

da vardý.  Örneðin, Yahudiler'in Fenikeliler'in yalancý ilahlarýna tapýnmayý geniþ çapta

benimsedikleri bir dönemde Baal'a diz çökmemiþ 7000 kiþi kaldý (1. Krallar 19:18).  Yeþaya'nýn

gününde de Tanrý'ya baðlý kalan bir kalýntý, az sayýda insan vardý (1:9; 10:20:46:3).

4. Körlükten iyileþmek isteyen þifa bulabilir (42:7; Mezmur 119:18; Haberciler'in Ýþleri 26:18).

iþitin, görmek için bakýn: Saðýrlar iþitemediler, körler de göremediler.  Yine de saðýrlar iþitmeye

ve körler görmeye çaðrýldýlar.  Bu adaletsizlik miydi?  Eli sakat bir adam, kendi arzusu üzere elini

uzatýrsa þifa bulur mu?  Ne var ki, Mesih Ýsa eli büzüþmüþ adamý elini uzatmaya çaðýrdýðýnda,

adam da Mesih'in buyruðunu yapýnca Tanrý'nýn gücüyle eli iyileþtirildi (Luka 6:6,10).  Felçli bir

adam, dört arkadaþý tarafýndan damdan Mesih Ýsa'nýn önüne indirildi.  Ýsa onun kalkmasýný

buyurdu.  Kalkabilir miydi?  Kendiliðinden kalkabilseydi zaten çoktan kalkardý!  Ama yapamadýðý

þey buyrulunca Tanrý'nýn gücüyle kalktý (Markos 2:11,12).  Tanrý insanlarý «yapamadýklarýndan»

kurtararak O'nun istemini yerine getirmeleri için güçlendirmek ister.  Ýsrailliler'in ruhsal gerçekleri

algýlama yetenekleri bütünüyle uyuþmuþ deðildi.  Ýman ederek söz dinleyenler güçlendirilir.  Gözü

görmeyenler, isterlerse, görebilirler.  Kulaðý duymayan, isterse (Mezmur 58:4), iþitebilir.

42:19 kul: Tanrý'nýn özgün tasarýsýna göre Ýsrail O'nun uþaðý olacaktý.  Ýsrail bu görevi tamamlamayýnca,

Mesih inanlýlarýnýn evrensel topluluðu Tanrý'nýn uþaðý olarak atandý.  Ne var ki, Yeþaya bu satýrý

yazdýðýnda Ýsrail'in uþaklýk görevi 500 yýl daha sürecekti.

kör olan: Körlüðün çeþitleri vardýr.

1. Tanrý'nýn önemli saydýðý þeyleri önemsememek

2. Yüzeysel anlayýþ: Mesih inanlýlarýnýn bazýsý

a. Tanrýsal öðretinin üstün deðerini incelemez.

b. Mesih inanlýsýna tanýnan ayrýcalýðý düþünmez.  Örneðin,

1). «Mesih Ýsa baðlýlýðýnda olanlara suçlu çýkarýlma yoktur (Romalýlar 8:1). 

2). «Tanrý Mesih Ýsa baðlýlýðýnda bizleri O'nunla birlikte diriltti, O'nunla birlikte göksel

yerlerde oturttu» (Efesliler 2:6).

3). «Göksel çaðrýnýn paydaþlarý» (Ýbraniler 3:1).

c. Mesih'e inanmayanlarýn can sýkýntýsýný algýlamaz.

ç. Günahlýlarýn yalancý özgürlüðünü gerçek özgürlükle karýþtýrýr (Mezmur 73).
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42:20 çok þeyler görüyorsun fakat dikkatle bakmýyorsun: Tanrý Ýsrailliler'e, sürgüne gönderilmelerinin

adaletsiz olmadýðýný anýmsatýyordu.  Ýsa Mesih de, Yahudiler'in ruhsal alanda gönüllü olarak kör

kalmalarýndan söz etti (6:9,10; Matta 13:11-15).

«Çok þeyler görüyorsun fakat dikkatle bakmýyorsun» cümlesi, Mesih inanlýsý için de bir uyarýdýr.

Bir inanlýlar topluluðunun çobaný saatlerdir, yýllardýr Kutsal Söz'ü incelemesinin sonucu olarak

vaaz verir ya da nasihatta bulunur ve karþýsýndaki Mesih inanlýsý anýnda «Ben baþka

düþünüyorum», «Ben onu kabul edemem», «Sen dar kafalýsýn» gibi bir karþýlýk fýrlatýr.  Onun karþý

gelmesi Tanrý Sözü'nü inceleyerek kabul edilebilir baþka bir görüþ açýsýný bilmesinden deðil, kendi

kafasýna uymayan öðretiyi öðrenmeye hazýr olmayýþýndandýr.  Ona göre öðretilebileni Tanrý Sözü

deðil, kendisi saptayacaktýr.  Tanrý Sözü'nü iyi bilmezken, «Ben biliyorum» tutumu yargýya yaraþýr

(Yahuda 10).

42:21 þeriati büyütmek ve onu izzetli kýlmak ... Rabbin hoþuna gitti: Tanrý'nýn buyruklarýnýn doðru

olup olmadýðý, insanlarýn onlarý yerine getirmelerine baðlý deðildir.  «Ýçlerinden bazýlarý iman

etmediyse, ne olmuþ?  Onlarýn imansýzlýðý Tanrý'nýn vermiþ olduðu Söz'ü geçersiz mi kýlar?  Hiçbir

zaman!»  (Romalýlar 3:3,4).

Tanrý Yasa'yý nasýl yüceltir?

1. O, Yasa'yý (tanrýsal ilkeleri) uygulayan kiþiyi kutsar.

2. O, Yasa'ya baþkaldýran kiþiyi sýkýdüzene sokar (Süleyman'ýn Meselleri 11:21).

42:22 hapishanelerde kapanmýþlardý: Ýsrailliler'in bu durumda kalmalarý için kendi isteklerinden baþka

bir neden yoktur (42:7).

kurtaran yok, yaðma edilmek içindirler: Gönüllü ruhsal körlüðünden  Tanrý'ya dönmeyen

Yahudiler, sürekli bir sürgüne teslim edileceklerdi. Birçok Ýsrailli sürgünden dönmedi; bugün de

onlarýn sonu bilinmemektedir.  Tarih sayfalarýndan silindiler.  Ýþte, «kurtaran yok, yaðma edilmek

içindirler.»  Çünkü «soygunculara Ýsrail'i veren» Tanrý'dýr (42:24).

Ýmanlý kardeþlerden büyük bir miktar parayý çalan ve kendisini Mesih inanlýsý olarak tanýtan bir

hilebaz, sonunda mahkemeye çaðrýldý.  Paralarý çalýnan kardeþlerin dürüst bir avukatý vardý.

Davalarýný ustalýkla sundu.  Soyguncuyu temsil eden kimse yoktu, ne bir avukat ne de kendisi.

Onun avukatýnýn mahkemede onu savunmaya gelmesi için çaðrý koridorda yüksek sesle

duyuruldu.  Ama gelen yoktu.  Yargý sýrasýnda onu savunan yoktu.  Bir an için suçlunun

periþanlýðý, davasýnda haklý olanlar için bile çok üzücüydü.  Onu koruyan, kurtaran yoktu.  Son

yargýda Mesih inanlýlarýnýn dürüst, yasalarýn içini dýþýný bilen Avukatlarý onlarý kurtaracaktýr.  Ama

Mesih Ýsa'yý reddedenleri kimse savunmaz.

42:23 aranýzda kim var ki ... gelecek vakit için iyi dinleyip iþitsin?:  Kulaðý olan iþitsin.  Tanrý'nýn

geçmiþte verdiði uyarýlarý, uyguladýðý yargýlarý gören ve duyan kiþiler, O'nun gelecekte de ayný

biçimde davranacaðýndan kuþku duymasýnlar.  Ders alsýn, gelecek yargýdan kaçsýnlar.

Günahlarýndan Tanrý'ya dönsün (42:24), onu haklý çýkarabilecek tek Avukat'a, Ýsa Mesih'e

sýðýnsýnlar (1. Timoteos 2:5).
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42:24 soygunculara Ýsrail'i kim verdi, Rab deðil mi?:

1. Ýþlenen suçla uygulanan sýkýdüzen arasýnda kimi zaman açýk bir baðlantý kurulabilir.  Þu

örnekleri inceleyin:

a. Þimþon (Hakimler [14:1-] 16:4-27)

b. Saul (1. Samuel 15:26)

c. Nebukadnetsar (Daniel 4:25 [3:1-7; 4:4-37])

2. Kimi sýkýdüzenler uygulandýðýnda hiç kimse, onlarý çekenler bile, bunun Tanrý'dan bir ceza

olduðunu anlamaz.

3. Anlaþýlmayan sýkýdüzen en ciddisidir.  Ruhsal uyuþukluðu gösterir.

Kendisine karþý suç ettik, ve O'nun yollarýnda yürümek istemediler:  Yeþaya, Tanrý'ya karþý

suç iþleyenler arasýnda kendisini de saydý (6:5; 59:9-13; Daniel 9:7,8).  Ama O'nun yollarýnda

yürümek istemeyenler arasýnda kendisinin bulunmadýðýný iyi biliyordu.  Bu nedenle sözünü üçüncü

þahýsla sürdürdü: Onlar «yürümek istemediler.»

42:25 onu çepçevre alevlendirdi, ama o bilmedi: Tanrý kayrasý inanlýlarý nasýl kuþatýrsa O'nun yargýsý

da iman etmeyenleri öyle sarar (Yuhanna 3:18).

onu yaktý: Tanrý'nýn hafif sýkýdüzeni altýnda yola gelmeyenler, O'nun daha aðýr yargýsýný gözlemeli,

çünkü Tanrý baþladýðý yargýyý sonuçlandýrýr!

yüreðine koymadý: Tüm sýkýntý, acý, eziyet Tanrý'nýn izniyle ve O'nun bildiði amacý oluþturmak için

gönderilir.  Bunu kabul etmeyen, sýkýntýda Tanrý'nýn amacýný aramaz, zor durumlarda ruhça

geliþmek için bir olanak görmez.  Bu ayette sözü edilen «yargýlanacak olanlar» yargýda Tanrý'nýn

elini görmedi.  Tanrý'ya aldýrýþ etmedi (9:13; Yeremya 5:3), zor durumlar konusunda Tanrý'dan

baþka bir nedeni görmeyi yeðlediler.  Bunun göze çarpan bir örneði þudur: Yerusalem Ý.S. 70

yýlýnda Romalýlar tarafýndan yerle bir edildi.  Bu olay Yahudiler’in Mesih'i reddettikleri için oldu

(Luka 19:41-44).  Oysa Yahudiler bu iki olay arasýnda hiçbir baðlantý kurmaz, Yerusalem'in

yýkýlýþýný nedeni bilinmeyen, ulusal bir felaket olarak kabul ederler.


