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Yeþaya, kýrk üçüncü 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).
D. Tanrý'nýn kiþiliði açýklanýr (42:5,8,24).
E. Tanrý'ya yeni bir övgü söylenecek (42:10-12).
F. Tanrý, düþmanlarýný yenecek, körlere ýþýk ve rehber olacak (42:13-16).
G.
Ð.

Tanrý'nýn uyarýlarýna aldýrýþ etmeyenler yargýlanacaktýr (42:17-25).
Tanrý, Ýsrail'i dünyanýn dört bir yanýndan toplayacaktýr (43).
Tanrý Ýsrail'i yarattý (43:1).
Tanrý Ýsrail'i kurtulmalýkla kurtardý (43:1-4).
Tanrý Ýsrail'i dünyanýn dört bir yanýndan çaðýracaktýr (43:5-7).
Bu eylemleri yapan herhangi bir yalancý ilah deðil, Tanrý Yahve'nin
Kendisidir (43:8-15).
5. Tanrý'nýn
yaptýðý
önceki
mucizeler,
bundan
sonra
gerçekleþtirecekleriyle kýyaslanamayacaktýr (43:16-20).
6. Buna karþýn, Ýsrail Tanrý'yý yüceltmedi (43:21-24).
a. Tanrý Ýsrail'i barýþa çaðýrdý (43:25-26).
b. Tanrý Ýsrail'i suçlarý için yargýlayacaktýr (43:27-28).

1.
2.
3.
4.
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43:1 ve þimdi: Bu sözler önceki bölümle bu bölüm arasýndaki karþýtlýðý vurgular. Yeþaya sýk sýk yaptýðý
gibi (1:25-27; 4:2-6; 9:1-16; v.s.) bu bölümde de sert bir paylamadan sonra (42:18-25) avuntu
sunar:
1. Tanrý Ýsrail'i sýkýntýda býrakmayacak (43:2).
2. Ýsrail sürgünden geri getirilecek (43:3-7).
Geçmiþte Tanrý, Ýsrailliler'i günahlarý için cezalandýrdý. Ne yazýk ki, onlar sýkýdüzen olarak
gösterilen bu sevgiden ders almadýlar (42:25). Ama «þimdi»! Tanrý þimdi yeni bir döneme
bakýyordu. Geçmiþteki kara günler geride kalarak þimdi aydýnlýk, kurtuluþ ve barýþ günleri doðmak
üzereydi. Tanrý kayra göstermekten hoþlanýr. Eðer bir Mesih inanlýsý günahlarýnýn karþýlýðý olarak
Tanrý'nýn elinin aðýrlýðýný üzerinde duyarsa, ümidini kesmesin. Tanrý'ya boyun eðerek «þimdi»
O'nun acýmasýna ümit baðlasýn (54:7,8; Mezmur 30:5a).
Tanrý, Ýsrail'i niçin korur? Ýsrailliler (ve Mesih baðlýlarý!) Tanrý'ya þu iki nedenle güvenebilir:
1. Tanrý onlarý yarattý.
Tanrý, Ýsrail'e emanet ettiði Yasa'da, tapýnma görevlerinde, Tanrý'yý dünyaya tanýtma
sorumluluðunda tasarýlarýna biçim verdi.
2. Onlarý kurtulmalýkla kurtardý.
seni yaratan: Tanrý Ýsrailliler'e «hamdimi beyan etsin diye onu kendim için teþkil ettim» dedi
(43:7,21; 44:2,21,24). Ayný biçimde Mesih inanlýlarý da iyi iþler için yaratýlmýþtýr, Tanrý'nýn
erdemlerini ilan etmek için seçilmiþlerdir (Efesliler 2:10; 1. Petrus 2:9). «Kýr hayvanlarý, çakallar
ve deve kuþlarý [Tanrý'yý] yüceltecekler»se (43:20) insanoðlu O'nu yüceltmesin mi?
sana þekil veren: Ýnsanlarýn dünyayý hiçten Oluþturan'a, kendilerini diri canlar olarak Yaratan'a
ne büyük borcu vardýr (Mezmur 139:13-18).
Korkma, çünkü seni fidye ile kurtardým: Kýrk ikinci bölümde Ýsrail'in Kutsal Yasa'yý dinlemeyiþi,
böylece de Tanrý'ya karþý suç iþleyiþi anlatýlýr. O'nun öfkesinin hedefi oldular. Buna karþýn,
uyarýlara aldýrýþ etmediler ve günahlarýndan dönmediler (42:24-25). Bundan daha ümitsiz bir
durum düþünülebilir mi? Tanrý'nýn Ýsrail'i büsbütün yok edeceði beklenirken «Korkma, çünkü seni
fidye ile kurtardým ... sen benimsin» diye sesleniþi duyulur! «Günahýn arttýðý yerde, kayra da her
ölçüyü aþan bir artýþla çoðaldý» (Romalýlar 5:20). «Yargýlama karþýsýnda acýma üstün çýkar»
(Yakup 2:13).
fidye: Fidye [kurtulmalýk], «tutsak veya rehine olan birini kurtarmak için verilen para, ya da
tutsaðýn veya rehinenin deðerini karþýlayan ve para yerini tutan baþka bir ödeniþ» demektir.
Günahlýlarýn ne deðeri var ki?! Ama onlar evrende en deðerli varlýklarmýþ gibi Tanrý, günahlýlarýn
borcunu ödemek için Kendi kanýný kurtulmalýk olarak sundu. Bu sevgi borcu nasýl ödenebilir?
seni adýnla çaðýrdým: Tanrý her insanýn adýný bilir (45:3,4; Çýkýþ 33:12; Yuhanna 10:3). Tanrý'nýn
kiþiyi adýyla çaðýrmasý, onu seçtiðini ve kutsal olmak üzere ayýrdýðýný belirtir (45:4; Çýkýþ 31:2;
33:12,17); Tanrý'nýn sahipliðini vurgular («sen benimsin»).
çaðýrdým: Adem'le Havva günah iþledikten sonra Tanrý onlarý aradý (Tekvin 3:9). Benzer bir
biçimde O, her bir kiþiyi Kendine çaðýrýr (2. Selanikliler 2:14; 2. Petrus 3:9).
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sen benimsin: Ýsrail dört nedenle Tanrý'nýndýr:
1. Tanrý Ýsrail'i yarattý.
2. Ona biçim verdi.
3. Onu kurtulmalýkla kurtardý.
4. Onu adýyla çaðýrdý.
43:2 sularýn içinden: Tarihlerinde Ýsrailliler bu görüngüyü en azýndan iki kez gördü (Çýkýþ 14:21-31;
Yeþu 3:7-17). Ayný zamanda genel anlamda «sular», her tür sýkýntý anlamýna gelebilir (Mezmur
66:12). Örneðin, Babil'in eline düþtüðünde Ýsrail sýkýntýda boðulmuþtur. Ayrýca, Babil'den Kenan
bölgesine dönmek için yorucu ve tehlikeli bir yolculuk gerekirdi (Ezra 8:22,31). Sonra Kenan
bölgesine vardýktan sonra da Ýsrailliler'i kýskanan, düþmanca davranan komþularýndan da baskýlar
gördüler (Ezra 4; Nehemya 4-6).
geçerken: Ne zaman? Herkesin sýkýntýlardan geçeceði bellidir, ama zamaný bilinmez. Ne var ki,
þu gerçekler bilinir:
1. Sýkýntý ilerlemeyi engellemez.
Sularýn içinde kalýnmaz, içinden geçilir. Sýkýntý Tanrý'nýn insan için tasarýsýnýn bir parçasýdýr.
2. Sýkýntý inanlýnýn Tanrý'yla paydaþlýðýný artýrýr.
«Ben seninle birlikte olacaðým» diyen gökte ve yerde tüm güce sahip Olan'dýr.
«Mesih'in çektiði iþkencelere paydaþ olduðunuz için sevinin» (1. Petrus 4:13).
3. Sýkýntý yýkýma uðratmaz.
«Senin üzerine taþmayacaklar» diyerek vaat Veren, çocuklarýna yarar saðlar. Sular ölümü
anlatmak istiyor olsa bile, yine de sularýn ötesinde Mesih inanlýlarý için sonsuz yaþam vardýr.
Ben seninle beraber olacaðým: Bu vaat her adam için deðildir. Tanrý'nýn koþullarý þunlardýr:
1. Tanrý yardým edilenin kiþisel Tanrýsý, Ýsa Mesih de onun kiþisel Kurtarýcýsý olmalýdýr. Tanrý
çocuklarýna bu vaadi verir (Süleyman'ýn Meselleri 14:26), Kendisine sýðýnanlara yardým eder
(Mezmur 33:18).
2. Yardým isteyen, Tanrý'nýn istemine boyun eðmelidir (Yuhanna 7:17; Romalýlar 12:2; Efesliler
6:6; Koloseliler 4:12; 1. Selanikliler 5:18; Yakup 4:6,7; 1. Petrus 3:17; 4:1,2).
3. Tanrý'nýn yardýmýný isteyen onu dilemelidir (30:19'la ilgili nota bakýn; Mezmur 50:15; Yakup
4:2c).
ateþin içinden yürürken yanmayacaksýn: Bu benzetme, yýkým ortasýndaki güvenlik için çok
güçlüdür (2. Tarihler 16:9; Daniel 3:14-27). Ruhsal yaþamýn yýkýma uðramayacaðýný simgeler.
Bir kiþinin en iyi arkadaþlarýnýn düþmana dönüþmeleri ne kötü bir olay! Ateþle su -- onlarý
denetleyebildiði sürece -- ademoðlunun en yararlý dostlarýndandýr. Ýbranice'de su ve ateþ, en aþýrý
tehlikeleri anlatmak için kullanýlan bir deyimdir. Davut, yaþamýný tehdit eden sýkýntýlarda Tanrý'nýn
sað elinin onu kurtaracaðýný biliyordu. «Kendi ellerinin iþlerini býrakma» diye yalvardý (Mezmur
138:7,8; 2. Selanikliler 3:3). Hem Davut hem de Yeþaya Tanrý'nýn insanlarý yaratmasýný onlarý
korumasý için bir neden olarak gösterdi.
43:3 Ýsrail'in Kutsalý: (41:14,20)
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senin Kurtarýcýn: Tanrý Ýsrailliler'i kaç kez kurtarmýþtý? Örneðin:
1. Firavun'dan (Çýkýþ 14:23-31)
2. Yabin'den (Hakimler 4)
3. Midyan'dan (Hakimler 7)
4. Filistliler'den (2. Samuel 8:1)
5. Zerah'tan (2. Tarihler 14:9-15)
6. Sanherib'den (37:36)
Ýlkin Davut Tanrý için «kurtarýcý» unvanýný kullandý (2. Samuel 22:3). Bu unvan bir kez Yeremya'da
(14:8), bir kez de Hoþea'da (13:4) geçer. Yeþaya'da en azýndan yedi kez kullanýlýr (43:3,11;
45:15,21; 49:26; 60:16; 63:8).
fidyen olarak Mýsýr'ý ... verdim: Mýsýr 400 yýl süreyle Ýsrailliler'in köleliðinden yarar saðladý. Tanrý,
Ýsrailliler'i Mýsýr'dan kurtarmak için Mýsýrlýlar'ý Ýsrailliler üzerindeki egemenlik arzularýndan
vazgeçirmeliydi. O, Ýsrailliler'i tüm felaketlerden korurken, komþularý olan Mýsýrlýlar'ý her tür
sýkýntýyla vurdu (Çýkýþ 7:1-14:30). Ýsrail'in kölelikten özgür edilmesi için Tanrý Mýsýr'ýn canýný
yakýyordu.
Tanrý, gelecekte Ýsrailliler'i sürgünden özgür edecekleri için Persler'e Mýsýr'ý, Etiyopya'yý ve Seba'yý
(45:14) ödül olarak vereceðini bildirdi. Bu peygamberliðin olaydan çok önce bildirilmesi çarpýcýdýr.
Adlarý geçen bu ülkeler Koreþ'in döneminde bile Persler'in eline geçmedi. Ancak onun oðlu
Kambises Ý.Ö. 527-526 yýllarýnda bu devletleri yendi.
senin yerine: «Kötü adam salihin fidyesidir, hain adam da doðrularýn» (Süleyman'ýn Meselleri
21:18).
43:4 gözümde deðerli: Tanrý, diðer uluslarýnkinden çok Ýsrail'in yararýna öncelik tanýr.
Tanrý'nýn insanlara verdiði deðer þöyle belirlenir:
1. Tanrý yüksek bir amaçla insanlarý yarattý: «Yücelmem için yarattýðým ... her adam» (43:7).
2. Tanrý, yarattýðý insanlarla yakýndan ilgilenir: «Gözümde deðerli», «seni sevdiðim için» (43:4;
Mezmur 33:13,14; 145:15,19; Ýbraniler 12:5-11; 2. Petrus 3:9).
3. Mesih inanlýlarýný onurlandýrýr (Romalýlar 8:17; 1. Korintliler 3:9; 1. Petrus 2:9, 1. Yuhanna 3:1).
4. Ýnsanlarla paydaþlýðý olanaklý olsun diye özveriyle davranýr (43:1,11,14,25,26; Markos 10:45;
Yuhanna 3:16; 1. Timoteos 2:5,6).
5. Kendisine inananlarý bir araya toplar, rahatlýða kavuþturur ( 43:5,6; Matta 25:34; Yuhanna 14:1-3).
43:5 korkma: (41:10)
þarktan, garptan: Yeþaya'nýn gününde Ýsrail hangi bölgelere dek daðýlmýþtý? Asur kralý Ýsrailliler'i
Mezopotamya'ya ve Med kentlerine sürdü (2. Krallar 17:6; 1. Tarihler 5:26). Oradan Ýsrailliler'in
Asur'a ait olan baþka yerlere, örneðin Babil'e ve Suriye'ye sürülmüþ olmalarý olanaklýdýr. Sanherib
200.000 Yahudi'yi Nineve'ye sürdü ve büyük olasýlýkla onlarý egemen olduðu diðer bölgelere de
gönderdi. Batýya doðru Kilikya ve Kýbrýs'a, kuzeye doðru (bugünkü) Erzincan ve Erzurum
bölgesine, doðuya doðru Medler'in Egemenliðine, güneye doðru Ýran Körfezi'nin kýyýlarýna dek
daðýlmýþ olmalarý olanaklýdýr. Ama bundan ilersine, Mýsýr'a, Etiyopya'ya, Elam'a ya da Çin'e (eðer
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Sinim [49:12] Çin anlamýna gelirse) dek Yeþaya'nýn zamanýnda sürülmediler. Yeþaya Ýsrailliler'in
daha da uzak yerlere daðýlacaklarýný yalnýz vahiy yoluyla bilebilirdi.
43:6 oðullarýmý uzaktan ve kýzlarýmý yerin ucundan ... getir, diyeceðim: Tanrý geleceðe bakarak
Ýsrailliler'in O'na karþý çok aðýr suç iþleyeceklerinden sürgüne gönderilmeleri gerekeceðini
önceden bildirdi. Ne var ki, sýkýdüzeni bildirmekle birlikte Musa'ya verdiði sözü, acýma ve ümit
vaadini de yineledi. «Eðer sürülmüþ olanlarýn göklerin ucunda olsa bile, Tanrýn Rab seni oradan
toplayacak, oradan seni alacak» (Tesniye 30:4; Nehemya 1:9; Mezmur 106:47; Yeremya 30:10;
Amos 9:9; Zekarya 2:6-12). Eril ve diþil sözler bir açýklamada birleþince anlatýlan þeyin tümü
vurgulanýr. Burada Tanrý «oðullarýmý uzaktan ve kýzlarýmý yerin ucundan ... getir» dediðinde tüm
Ýsrail'in dünyanýn dört bir yanýndan toplanacaðýný vurgular.
yerin ucundan: Yeþaya açýsýndan «yerin ucu» Hindistan, Arabistan, Etiyopya, Ýskitya (Ýskitler'in
güney Rusya'da yerleþtikleri bölge) gibi yerlerdi.
getir: Uluslar Ýsrailliler'i yalnýz özgür kýlmakla kalmayacak, ülkelerine giderken onlarý yolda
koruyacaklardý.
43:7 izzetim için yarattýðým ... ve ismimle çaðrýlan her adamý getir: Kimler toplanacak?
1. Kendisini yüceltsinler diye Tanrý'nýn yarattýðý insanlar (ki herkesi içerir!)
Tanrý'nýn yücelmesi bilinçli ya da bilinçsizce gerçekleþebilir.
a. Güneþ, ay, yýldýz, sular, tepeler, hayvanlar gibi zihinsiz yaratýklar bilinçsizce Tanrý'yý yüceltir
(43:20; Mezmur 148:3-10).
b. Bilinçli olarak Tanrý'yý yücelten iki tür yaratýk vardýr:
1). Melekler (Mezmur 148:2)
2). Ýnsanlar (Mezmur 148:11-13; Vahiy 4:11)
c. Tanrý, yer yüzünde O'nu en uygun biçimde yüceltsinler diye insanlarý Kendi benzeyiþinde
yarattý (Tekvin 1:27). Günah iþleyerek insanlar bu benzerliði yitirdiler. Ne var ki Tanrý,
insanlarý günahtan kurtararak onlarýn O'nu yüceltmelerini yeniden olanaklý kýldý (1. Korintliler
6:20; 10:31).
2. Tanrý'nýn adýyla çaðrýlanlar (44:5; 1. Yuhanna 3:1).
Ne yazýk ki, Tanrý'nýn Kendisinin yücelmesi için yarattýði insanlarýn çoðu O'nu yüceltmek
istemez ve adýyla çaðrýlmaktan kaçýnýr. Böylece Tanrý'nýn sonsuz iyiliðine paydaþ olmak
konusunda kendilerini «diskalifiye ederler».
ismimle çaðrýlan her adam: «Ýsrail», «Tanrý'nýn prensi» demektir. Bunun için her Ýsrailli Tanrý'nýn
adýyla çaðrýlýrdý. Kimi Ýsrailliler'in kendi adlarý da Tanrý'nýn adýný içerirdi. Örneðin, Yeþaya «Rabbin
kurtuluþu» (1:1'le ilgili nota bakýn), Yeþu «Yahve Kurtarýcý», Daniel «Tanrý yargýcýmdýr», Yoel
«Yahve Tanrý'dýr» demektir. Moab taþýnda, 18. satýrda Ýsrailliler «Yahve'ye tapýnanlar» olarak
adlandýrýlýr.
43:8-13 Uluslara, yalancý ilahlarýnýn savlarýný Yahve'nin kanýtlarýyla karþýlaþtýrmalarý için bir kez daha
meydan okundu (43:9; 41:1,21-24). Bir yandan Ýsrail çaðrýldý (43:8), öte yandan uluslar (43:9).
Uluslar eski olsun, yeni olsun kanýt olarak peygamberlik sunabildi mi? Ýsrailliler ise, Yahve'yi
yücelten sayýsýz örnek verebildiler (43:10). Yahve de Kendisi için tanýklýk ederek kim olduðunu
bildirdi (43:11-13).
43:8 gözleri olan kör kavm: Yalancý ilahlara tapýnmayý sürdürenler, Tanrý'ya aldýrýþ etmeyenler
anlatýlmak istenilir (29:18; 42:7,18,19)
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43:9 bütün milletler bir araya gelsinler: Yalancý ilahlara tapýnanlar yeniden ilahlarýnýn üstünlüðünü
kanýtlamaya çaðrýldý (41:5-7,21-24; 42:17). Bu olay, Ýlyas'ýn Baal'ýn 450 kahinine meydan
okuyuþunuu anýmsatýr (1. Krallar 18:22).
bunu: «Bunu» sözcüðüyle 43:1-7 ayetlerinde bildirilen Ýsrail'in sürgünden dönmesi anlatýlýr.
aralarýnda bunu kim bildirebilir: Ýsrail'in sürgünden döneceðini yalancý ilahlardan bildirebilen
var mý? Üstelik hangi ilah bunu gerçekleþtirebilir? Yapabilen varsa, kendini göstersin! Hak
kazansýn! Ama yapabilen yoksa, kimse ilahlarý övmesin, herkes Tanrý'ya hakkýný versin! Yalancý
ilahlara tapýnanlar yenildiklerini kabul etsinler; böylece de Tanrý'nýn kutsamasýndan pay alsýnlar!
Doðrudur, desinler: Ýnsanlar kendilerini yalancý ilahlara tapýnmaya kaptýrmadan önce «Tanrý'dan
baþka doðru olan yoktur» deseydiler, kendilerini ruhsal sapýklýktan koruyan bir ilkeye sarýlmýþ
olurlardý. Baþtan Tanrý'yý tanýmayanlar sonradan zorla tanýyacaklar; yazýldýðý gibi, her diz O'nun
önünde çökecektir (Filipililer 2:10,11).
43:10 Siz þahitlerim: Tanrý'nýn tanýklarý kimlerdir?
1. O'na iman eden Ýsrailliler, «seçtiði kullar» (41:9; 43:11)
Ýsrailliler hangi peygamberlikleri kanýt olarak gösterebilirdi? Örneðin:
a. Beyt-el'deki sunaðýn yýkýlmasý 360 yýl önce bildirildi (1. Krallar 13:2; 2. Krallar 23:15).
b. Natan Davut'un soyunun sonsuzluða dek egemenlik süreceðini bildirdi (2. Samuel 7:11-16).
c. Yehu Tanrý'dan, soyunun dördüncü kuþaða dek Ýsrail'de egemen olacaðýný öðrendi
(2. Krallar 10:30).
Peygamberler
2.
3. Ýsa Mesih (Yuhanna 1:18)
4. Mesih inanlýlarý (Matta 28:19,20).
Tanýk olmakla tanýklýk etmek arasýnda büyük bir fark var. Tanýklýk etmek, bir anlýk olay olabilir.
Tanrý övülür, O'nunla ilgili bir gerçek söylenir. Ne var ki, tanýklýk edenin yaþamý Tanrý'nýn
denetimine uymayabilir. Aslýnda yalnýz Tanrý'yý Kurtarýcý ve Rab olarak kabul etmiþ olanlar O'nun
tanýklarý olabilir. Yaþamlarýný kutsal gerçeklere uygun bir biçimde düzenleyenler, tanýklýklarýnda
Tanrý'yý olduðu gibi yansýtmaya özen gösterirler (Mezmur 51:10,12,13). Diðer kiþilerin özyapýlarý
ve yaþam amaçlarý gerçek tanýk olabilmek için uygun deðildir (52:11; Mezmur 50:16,17; Romalýlar
2:21). Bundan baþka, Tanrý'nýn tek Tanrý olduðunu bilenler ama O'na tanýklýk etmeyenler, O'ndan
utananlar ve susanlarýn (1. Timoteos 1:8) durumu çok tehlikelidir (Matta 10:32,33)!
Tanrý'nýn tanýklarý neyi bildirmelidir?
1. Tanrý'nýn doðasý ve özniteliklerini
Tanrý'yý olduðu gibi tanýyan, O'nunla baðlantýsýný anlar ve deðerlendirir.
a. O'nun tek Tanrý oluþu (43:10)
b. O'nun kutsallýðý (43:3,14)
c. O'nun sevgisi (43:4)
2. Sonsuz yaþamýn hangi koþullara göre elde edildiðini (43:1,11,26; Haberciler’in Ýþleri 4:12).
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Ben'den önce Allah olmadý: Tanrý «son zamanlarda çýkan yeni bir ilah» deðildir (Tesniye 32:17).
Yeni çýkan ilahlar zaten «gerçek olmayan tanrýlardýr» (Galatyalýlar 4:8). Onlara hizmet edenler
aptallýklarýnda yýkýma uðrayacaklardýr.
Ben'den sonra olmayacak: «Ezelden ebede kadar Sen Allah'sýn» (Mezmur 90:2).
43:11 Ben, Ben Rab'im: Tanrý Yahve'dir (42:8'le ilgili nota bakýn).
kurtarýcý: Tanrý, tüm evrende her türlü yetkinin sahibi olmasýna karþýn Kurtarýcý oluþuna sevinir,
iyiliðini insanoðullarýna göstermeyi sever (1. Timoteus 4:10; Hezekiel 33:11; Romalýlar 2:4).
Tanrý'nýn «Kurtarcý» unvanýný, Ýsa Mesih de taþýr (Hoþea 13:4; Haberciler’in Ýþleri 4:12). Kurtuluþ
aslýnda Üçlübirlik'in iþidir (Titus 3:4 - 6 ) . Tanrý Baba insanlarý günahtan kurtararak sonsuz
yaþamalarýný saðlamak için tasarýlar yaptý. Ýsa Mesih bu tasarýlarýn koþullarýný yerine getirdi
(Yuhanna 19:30). Kutsal Ruh Mesih'e iman edeni Tanrý ailesine doðurur, tanrýsal niteliklerle
donatýr, ruhsal yaþamýný besler. Kutsal Yazý'da ne denli çok konu bulunursa bulunsun, kurtuluþ
konusu bunlarýn hepsinden önemlidir; neredeyse her sayfada sözü edilir.
Ben'den baþka kurtarýcý yoktur: Ýnsanlar birbirlerini günahtan kurtaramaz (Mezmur 49:6,7).
Yalnýz Tanrý kiþiyi günahtan arýtabilir. Tanrý zaman zaman kurtarýcýlarý çýkardý (Hakimler 3:9;
2. Krallar 13:5; Nehemya 9:27). Ne var ki, yerel düþmanlarla savaþan bu halk önderleri ancak
ikincil derecede kurtarýcý sayýlabilirdi.
43:12 Ben bildirdim ve Ben kurtardým: Tanrý tek Tanrý olduðunu þöyle kanýtlar:
1. O bildirendir.
Tanrý her þeyi bilir, önceden bildirdiði her ayrýntý gerçekleþir.
2. O kurtarandýr.
Yalancý ilahlar olumlu biçimde nitelenseler bile, kimseyi koruyamaz ve kutaramazlardý. Tanrý
O'na iman ederek sonsuz yaþama kavuþanlarý miraslarýna kavuþturacabilecek güçte olduðu
gibi (2. Timoteus 4:18) kötüleri de yargý gününe dek korumayý bilir (2. Petrus 2:9). «Benim
elimden kurtaran yoktur; Ben iþlerim ve kim engel olabilir?» (43:13).
43:13 kim engel olabilir: (14:27)
43:14-21 Tanrý kimsenin O'nu engelleyemediðini açýkladýktan sonra gücüne iki örnek verdi:
1. Babil'i yenecektir (43:14,15)
2. Ýsrail'i sürgünden geri getirecektir (43:16-21)
43:14 Babil'e ... gönderdim: Tanrý, günahlarý bardaðý taþýrmýþ olan halklara verdiði cezayý uygulamak
için belirli uluslarý çaðýrýr (10:5,6; 13:3-5,17; Yeremya 15:11; 32:27-29; Daniel 5:28).
gemiler: Eskiden Fýrat kýyýsýnda bulunan Babil, gemileri ve deniz ticareti ile tanýnmýþtý. Fýrat
Irmaðý bir kanalla Dicle Irmaðý'na baðlandýðý için Babil gemileri Ýran körfezine ulaþýp oradan
dünyanýn limanlarýný gezebilirdi. Sonra Persler Dicle'yle Fýrat Irmaklarý'nda barajlar yaptýlar. Bu
yöntemle devrim ya da saldýrýlarý önlemek ümidindeydiler.
Kildaniler: Daniel kitabýnda Kildaniler falcýlar, büyücüler arasýnda özel bir sýnýftý (2:2; 4:7; 5:7).
Yeþaya'da Kildaniler sözcüðü tüm Babilliler tanýmlayan genel bir anlam taþýr. Yerel çiviyazýlarýnda
Kildaniler sözü, deniz kýyýsýnda oturanlarý betimlemek için kullanýlýrdý.
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kaçaklar: Babilliler denizciler olarak tanýnýrdý. Çok eski bir dönemde Ur gemileriyle övülürdü.
Asurlular'dan baský gördüklerinde Babil krallarý gemilerine binerek Ýran Körfezi'ne açýlýr, adalarda
ya da uzak bir kentte güvenlik ararlardý. (Körfezin o günlerde yaklaþýk Lagas ve Ur'a kadar
uzadýðý anýmsanmalý.)
43:15 Kuddusunuz: Kutsal Tanrý Ýsrail'in kiþisel Tanrýsý'ydý. Tanrý, insanlarla, özellikle O'na sýðýnanlarla,
ne denli yakýndan ilgilenir (43:1; Yeþu 1:5; Ýbraniler 13:5)!
Ýsrail'in Yaratýcýsý: (43:1,7)
43:16 yol açan: Ýsrail'i kurtarmak için Tanrý üç yol actý:
1. Tanrý, Ýsrailliler'in Mýsýrlýlar'dan kaçmalarý için Kýzýl Deniz'de kupkuru bir yol oluþturdu
(«denizde cadde», Çýkýþ 14:21-29).
2. Ýsrail Babil'den özgür kýlýnsýn diye çölde bir yol açtý (43:5,6,19).
Tanrý Koreþ'in düþüncelerini yönlendirerek bu yolu oluþturdu (44:28).
3. Bireyler günahtan arýndýrýlsýn diye Yol olan Ýsa Mesih kurtulmalýk olarak canýný verdi (Yuhanna
14:6).
43:17 cenk arabasýný ve atý, orduyu ve yiðidi ... çýkaran Rab: Tanrý'nýn Ýsrail'i Mýsýr ordusundan
kurtarýþý imlenir (Çýkýþ 14:5-9,13,14,26-28). Tanrý Mýsýr ordusunu yok etmek için çýkardý (43:3).
fitil gibi söndüler: Bir lambanýn fitili tek bir solukla söndürülür (42:3).
43:18 önceki þeyleri anmayýn: Tanrý'nýn Mýsýr ordusunu yýkýma uðratmasý ne denli göz kamaþtýrýcý
olduysa O'nun gelecekte yapacaklarý, geçmiþtekileri o denli sönük býrakacak ki, eskilerini
anýmsamak bile bir bakýmdan gerekmeyecek.
43:19 yeni bir þey: Bu yenilik, yalnýz Ýsrailliler'in sürgünden özgür kýlýnýþýný (42:9'la ilgili nota bakýn) deðil,
bunun tüm sonuçlarýný -- Mesih'in Egemenliði’ni de -- içerir.
ortaya çýkacak: «Ortaya çýkacak» sözü «filiz sürecek» anlamýna gelir (42:9). Tanrý'nýn tasarýsý
kesinlikle gerçekleþecektir, ama oluþan olaylarýn süresinin uzamasý, bir bitkinin filiz sürmesine
benzetilir (Markos 4:26-28).
yol: «Yol» kimi zaman «doðru iman yaþamýný» anlatýr (Haberciler’in 9:2; 18:26). Dünyanýn dört
bir yanýndan toplanacaðý zaman Ýsrailliler de doðru imana kavuþmuþ olacaklardýr (10:20; Yoel
2:32).
ýrmaklar: «Irmaklar» sözü, Tanrý Sözü'nde sýk sýk «Kutsal Ruhun etkisini» anlatýr (Yuhanna
7:37-39).
kurak yerde ýrmaklar vereceðim: Irmaklarýn içinden kupkuru yollar açabilen Tanrý, kurak
yerlerden ýrmaklar yapabilir (41:17-18). Tanrý Ýsrailliler'i Mýsýr'dan getirirken onlarý ilkin denizin
içinden, sonra uluyan çölden geçirdi (Tesniye 32:10). Ýsrailliler'in Babil'den dönerken hangi
yoldan geçtikleri kaydedilmez. Ne var ki, kurak yerlerden geçmemeleri olanaksýzdý.
43:20 kýr hayvanlar ... Bana izzet verecekler: (Mezmur 148:10)
çölde sular: (35:6; 44:3; Yeremya 25:24,26)
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43:21 hamdimi beyan etsin diye: Tanrý niçin Kildanileri indirecek, halký için çölde yol açacak, kurak
yerde ýrmaklar verecekti? Ýsrailliler yaratýldýklarý amacý yerine getirsinler -- tüm varlýklarýyla Tanrý'yý
yüceltsinler diye (Ezra 3:9-11; Nehemya 12:27; Mezmur 102:18; Yeremya 13:11; Efesliler
1:6,12,14).
43:22-28 Ýsrail'in gelecekte sürgünden kurtulmuþ olarak ülkesine geri getirileceði ve Tanrý'yý yücelteceði
düþüncesi, Ýsrail'in þimdiki ve geçmiþteki durumunun karþýlaþtýrýlmasýna yol açtý. Ýsrail söz
dinlemez, ruhsal görevlerini yerine getirmez, Tanrý'nýn sabrýný deneyen bir ulustu. Böylece
sürgünü hak etti (43:27,28). Ne var ki, Tanrý'nýn sevecenliði O'nu, Kendisine sýðýnanlar için
baðýþlama vaat etmeye yönlendirir (43:25,26).
43:22 böyle olmakla beraber: Tanrý Ýsrailliler'in Kutsalý, Yaratýcýsý, Kralý ve Yahvesi'dir. O onlarý gücüyle
korudu ve kurtardý. O'nu tüm varlýklarýyla yüceltmek, Ýsrailliler'in yaþam amacý olmasý gerekirken
Tanrý'ya boþ verdiler. Bu denli iyilikbilmezlik olur mu? Tanrý'nýn sevecenliði, sevgisi, sorunlara
bulduðu çözümler, baðýþlamasý neden reddedilsin? Piyasada satýlmayan mallar depolarda yýðýn
yýðýn biriktirilir. Tanrý'nýn kayrasý beðenilmeyen malmýþ gibi neden deðerlendirilmez?
Beni çaðýrmadýn, ey Yakup: Yakup, dua adamýydý (Hoþea 12:4), ama onun soyu dua aracýlýðýyla
Tanrý'nýn kayrasýna sarýlmadý. Davut'la Daniel'in dua alýþkanlýklarý büyük olasýlýkla Ýsrailliler'in
genelinde görülmüyordu (Mezmur 55:17; Daniel 6:10). Dua eden kiþi Tanrý'ya baðýmlý olduðunu
belirtir; O'nu çaðýrmayan kiþi, O'na güvenmediðini, O'nunla baðlý olmaktan usandýðýný belirtir.
Ben'den usandýn, ey Ýsrail: Tanrý halký, kutsal hizmetini sevinç ve ayrýcalýk deðil, yorucu bir yük
olarak gördü (Malaki 1:13,14; 3:13,14).
43:23 kurban: Sürgünde Ýsrailliler kurban kesemezdi. Eðer bu sitem sürgün dönemine özgüyse,
dudaklarýnýn kurbaný olarak anlaþýlmalý (Hoþea 14:2). (Dua bir tür sunudur; dua etmemek de
Tanrý'dan istediði sunuyu esirgemek anlamýna gelir.) Ne var ki, Yeþaya sürgünden önceki
durumu da kapsýyor olabilir. Tapýnaðýn hizmetleri savsaklanmýþtý. Hatta bir süre tapýnakta yalancý
ilahlara bile tapýnýldý (2. Krallar 17:7-15; 21:3-7; 23:4-14; 24:4; 2. Tarihler 36:14-16)).
günnükle seni usandýrmadým: Günnük özel kiþilerden beklenmezdi.
43:24 Benim için parayla hoþ kokulu kamýþ satýn almadýn ve kurbanlarýnýn yaðýyla Beni
doyurmadýn: Ýsrailliler, Tanrý'ya gereken sunularý getirmek için para harcamaya razý deðillerdi.
Onlara göre Tanrý para harcanmaya yaraþýr deðildi! Dua etmemekle birlikte sunularý sunmayarak
Tanrý'dan vazgeçtiklerini kanýtladýlar.
hoþ kokulu kamýþ: Ýsrail'de türemediði için kamýþ yabancý ülkelerden satýn almalýydý (Yeremya
6:20). Ondan mesh yaðý yapýlýrdý (Çýkýþ 30:23,25).
Beni doyurmadýn: Ýsrailliler Tanrý'yý kurbanlarýyla doyurmamýþ olsalar da, yalancý ilahlara sunularý
sunmaktan geri kalmadýlar.
Kurbanlarýyla Tanrý'yý doyurmadýlar ama suçlarýyla O'nu
«kusturdular» (Vahiy 3:16).
suçlarýnla beni uðraþtýrdýn: (Tesniye 29:24-28; Malaki 2:17). Sürgünden özgür kýlýnmadan önce
Ýsrailliler suçlarýný itiraf etmeliydi (Nehemya 9:33; Daniel 9:5).
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uðraþtýrmak: «Uðraþtýrmak», «birisine iþ çýkarmak», bir bakýmdan «baþkasýna hizmetini
yaptýrmak» anlamýna gelir. Ademoðlu günahýyla Ýsa Mesih'i bu biçimde uðraþtýrdý (Filipililer 2:7,8;
Ýbraniler 2:14,16).
fesatlarýnla Beni usandýrdýn: Ýsrail'in fesatlarý, Tanrý'ya dua etmemek ve kurban sunmamak,
bunun yerine yalancý ilahlara yalvarmak ve kurban sunmaktý. Ne var ki, bunun arkasýndaki tutum
-- iyilikbilmezlik, ruhsal körlük, Tanrý'ya boyun eðmezlik -- temel fesatlarý idi (1:13-14). Bir Mesih
baðlýsýnýn eylemlerinde eðrilik varsa, baþlýca düþüncelerinde Kutsal Söz'e uymayan bir yön olduðu
kesin sayýlabilir. Tanrý'nýn kutsal özyapýsýný ve tasarýsýný kavrayýþýnda ne denli eksiklik varsa,
Tanrý'ya o ölçüde ayak uydurmaz. Ruhsal konularda isteyerek geliþmeyene yazýk! Öte yandan
Tanrý'yý yakýndan tanýmak isteyene ne mutlu, çünkü Tanrý'nýn istemini bilecektir (30:21; 48:17;
Yuhanna 7:17).
usandýrdýn: (7:13; Mezmur 95:10,11; Amos 2:13; 3:2)
43:25 senin günahlarýný silen Benim: Suçlarýn sayýlmasýnýn tam ortasýnda (43:22-24 ve 27-28), bu
yargý bildirisinin içinden baðýþ ve barýþ olanaðý anýmsatýlýr (Yeremya 31:34). En karanlýk durumda
günahýndan tanrýsal piþmanlýk duyarak Mesih'in adýyla Tanrý'ya seslenen kiþi, Tanrý'nýn onun
günahýný sildiðini anlar. Tanrý günahýný baðýþlar, üzerine silinmez kanla «Baðýþlandý» yazar. Ne
var ki Tanrý, «Ben, Kendi uðruma seni baðýþlýyorum» der (48 :9,11). Ýnsanlarýn günahýný
baðýþlamasý O'nun yararý, adýnýn yücelmesi içindir (Hezekiel 36:21-32).
silen: Her kiþinin eylemleri ve günahlarý bir kitaba yazýlýr (Vahiy 20:12). Baðýþlanan günahýn
kitaptan «silindiði» açýklanmýþtýr (Mezmur 51:1,9).
43:26 beraber muhakeme olalým: Bu buyruk, ya kendini haklý çýkaramayacak olan gururlu dinciye
söylenir ya da suçlarýný bilen ama ayný zamanda Tanrý'nýn baðýþlama vaadini unutmayan ve
günahýndan dönen kiþiye sunulur (1:18; Mezmur 51:3). Kiþinin günahtan arýndýrýlmasý ve Tanrý'yla
barýþmasý için tek çare, O'na davasýný anlatmaktýr. Günahlý kendi aðzýyla suçlarýný itiraf ederse,
kendinin yargýya yaraþýr olduðunu gösterir. Ne var ki, davasý burada bitmez. Günahlý kendine
sunulan haklarý da bilir: Ýsa Mesih'in günah borcunu ödediðini, O'na sýðýn arak günahtan
arýndýrýlmaya da hakký var olduðunu anlar. Davasýnýn iki yönü þunlardýr:
1. Ademoðlu günahlýdýr, yargýya çarptýrýlmýþtýr (Mezmur 143:2).
2. AMA bu yargýyý Kendi üzerine alan Ýsa Mesih günahtan döneni arýndýrýlýr (Romalýlar 3:26).
Tanrý boþuna «Hak kazanasýn diye davaný anlat» demez. Günahlýnýn davasýný kazanmasý için her
koþulu Tanrý'nýn Kendisi tamamladý! Günahlý kiþinin, davasýný sunarken Tanrý'nýn verdiði vaatleri
O'na anýmsatmasý hem yerinde hem de yararlýdýr (Tekvin 32:9,12; Yeþaya 62:6).
43:27 ilk atan suç iþledi: Ezra'nýn dediði gibi, «Atalarýmýzýn günlerinden bugüne dek büyük günah
içindeyiz» (Ezra 9:7). «Ýlk atan» sözü, tüm insanoðlunun günahlý olmasýna neden olan Adem'i
anýmsatýr (Romalýlar 5:12). Ýsrail'in ilk atasý, Ýbrahim'in günahlarý da aktarýlmýþtýr (Tekvin 12:11,18;
20:2).
muallimlerin Bana karþý suç iþlediler: Ýsrail'in dinsel önderleri söz dinlemezlik konusunda
uzmandý (Malaki 2:1,7,8; Yeremya 23:1,2; 50:6; Hezekiel 34:-10).
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43:28 makdisin reislerini murdar edeceðim: Tapýnaðýn önderlerinin Tanrý önünde temiz sayýlmamasýna
karþýn, çoðu Ýsrailliler onlarý saygýyla karþýlardý. Tanrý, özyapýlarýný olduðu gibi ortaya serecekti
(Malaki 2:9).
Yakup'u lanete ve Ýsrail'i rüsvaylýða vereceðim: Bu yargý ne denli kolay önlenebilirdi!
Ýsrailliler'in Tanrý'yý öfkelendirerek gözünden düþmeleri için hiçbir nedenleri yoktu. Onlarýn O'ndan
ayrýlmamalarý için Tanrý her tür olanaðý saðladý, son derece sabýr da gösterdi. Ýsrailliler söz
dinlemezlikte direnecekleri yerde, kutsallýkta ayný dayanýklýlýðý gösterseydiler, Tanrý'dan
sapmazlardý ve yargý söz konusu olmazdý.
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