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Yeþaya, kýrk beþinci bölüm
I.

Yahuda'yla ilgili peygamberlikler (1-12)

II.

Uluslarla ilgili peygamberlikler (13-27)

III.

Efraim ve Yahuda'yla ilgili uyarýcý önbildiriler (28-35)

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.
Tanrý'nýn uyarýlarýna aldýrýþ etmeyenler yargýlanacaktýr (42:17-25).
Ð.
Tanrý, Ýsrail'i dünyanýn dört bir yanýndan toplayacaktýr (43).
H. Kurtulmalýkla kurtaran baþka Tanrý yoktur (44).
I. Tanrý'dan baþka Tanrý ve Kurtarýcý yoktur (45:3,5,6,14,15,18,21,22).
1. Tanrý Koreþ'i meshedecekti (45:1-6,13).
a. Koreþ Tanrý'yý tek Tanrý olarak tanýsýn diye (45:3)
b. Yahudileri bedelsiz ve armaðansýz ülkelerine göndersin diye
(45:4,13)
c. Tüm uluslar Tanrý'yý tek Tanrý olarak tanýsýnlar diye (45:6)
2. Tanrý tasarýlarý açýsýndan sorguya çekilemez (45:7-12)
a. Sonsuz yaþam O'ndandýr (45:8)
b. Dünyayý Yaratan'dýr (45:7,9-12)
3. Tanrý'ya güvenenler rezil olmayacaklar (45:14-25)
a. Tanrý onlarý Babil'den kurtaracak (45:14,20).
b. Tanrý O'na her iman edene sonsuz yaþam verecektir
(45:17,19,22-25).
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45:1 milletler: Koreþ'in egemenliði Mýsýr ve Akdeniz'den Hint Denizi'ne, Etiyopya'dan Kara Deniz'e
uzanýyordu. Kilikyalýlar, Suriyeliler, Babilliler, Lidyalýlar, Likyalýlar, Partlýlar ve Baktrialýlar onun
yendiði uluslar arasýndadýr.
krallarýn belini gevþetmek: (Daniel 5:6). Orta Doðu'da yaygýn bir giysi olan kaftanýn baðlanmýþ
hali bir güç simgesiydi (Eyup 38:3) ama çözülmüþ hali ise bir güçsüzlük simgesiydi (Eyup 12:21).
Tanrý uluslarý güçsüz, Koreþ'e karþý direnmez kýlacaktý.
elini tuttuðum: (Hezekiel 33:24,25 ile karþýlaþtýrýn.)
Koreþ: (41:2,5,25; 44:28'le ilgili notlarý inceleyin.)
mesihine: Bu bölümden baþka tüm Kutsal Yazý'da Tanrý'nýn mesihi sözü ya Ýsrail'in bir kralý ya
da Ýsa Mesih için kullanýlýr. «Mesholunan hükümdar»ýn Ýsrail'i kurtaracaðý bekleniyordu (Daniel
9:25-26). Bu Kurtarýcý Davut'un soyundan (11:1) olup Beytlehem'de doðacaktý (Mika 5:2).
Koreþ'in o Mesih olmasý olanaksýzdýr. Ne var ki, Koreþ'in buyruðuyla Ýsrail'in sürgünden özgür
kýlýnmasý, Mesih'in günahlýlarý günahýn köleliðinden kurtarmasýný simgeler. Bu nedenle Koreþ
Mesih'in bir ilkörneði olarak kabul edilir.
Tanrý Koreþ için «çobanýmdýr» demiþti (44:28). Þimdi onu çok yüksek bir unvanla adlandýrdý:
«Rabbin mesihi», Rabbin istemini yerine getirmek için atanmýþ (mesholunmuþ) olan anlamýna
gelir (44:28; 46:11). Koreþ, Yahudiler'i Ýsrail'e geri gönderer e k v e Yerusalem'de Tanrý'nýn
tapýnaðýný yeniden yaptýrarak Yüce Olan'ýn istemini yerine getirdiði için Ýsa Mesih'i simgeledi. Ýsa
Mesih, Koreþ'in yaptýðý gibi kýsýtlý bir bölümünü deðil, Tanrý'nýn bütün istemini yerine getirmeye
geldi (Yuhanna 4:34; 5:30; 6:38).
Rab þöyle diyor: Tanrý'nýn Yahudi olmayan bir krala seslenmesine Kutsal Yazý'nýn bir baþka
bölümünde rastlanmaz. Firavun'la (Tekvin 41:1) Nebukadnetsar (Daniel 2:1) rüyalarý aracýlýðýyla
uyarýldýlar. Ama Koreþ'ten baþka, uluslardan hiçbir egemen adýyla çaðrýlmadý, Tanrý'nýn mesihi
olarak tanýnmadý.
45:2 tunç kapýlarýn kanatlarýný kýracaðým: «Tarihin Babasý» takma adýyla tanýnan, Ý.Ö. 450 yýllarýnda
ün kazanan Yunanlý tarihçi Herodot'un bildirdiðine göre, Babil'in tunçtan yapýlmýþ (kaplanmýþ) 100
sur kapýsý -- surlarýn dört yanýnda yirmi beþer kapý -- vardý (Mezmur 107:16). Tarihten
öðrenildiðine göre Koreþ Babil'e saldýrmamýþtýr. Babil kralý Nabonidus'un savaþ alanýnda
yenilmesi sonuncunda mý yoksa bir baþka neden yüzünden mi bilinmez; Babil kapýlarý Koreþ'e
açýldý. Ne surlarýn ne de kapýlarýn þahmerdan adlý silahtan zarar gördüklerini gösteren bir iz vardýr.
Tarihsel kanýtlara göre Koreþ Babil'i zorla yenmedi. Bu ayetin önceden bildirdiði gibi Koreþ'in
önünden engellerin kaldýrýldýðý anlaþýlýr.
Mesih inanlýsý engellerle karþýlaþýr. Ne var ki, onlarýn karþýsýndaki tutumu asla «Yapamýyorum,
dayanamýyorum!» olmamalýdýr. Tam tersine, Mesih inanlýsý « Beni güçlendiren Mesih
aracýlýðýyla her duruma göðüs gerecek güce sahibim» (Filipililer 4:13) diyebilmelidir.
45:3 seni adýnla çaðýran: Koreþ (45:1) Tanrý'yý daha tanýmazken (45:4,5) adýný Tanrý'nýn Kendisi taktý
(45:4). Nedeni þöyle belirtilir:
1. Koreþ Ýsrail'in Tanrýsý'nýn Yahve olduðunu bilsin diye (45:3)
2. Tanrý'nýn uþaðý Yakup, seçtiði Ýsrail Koreþ'in egemenliðinden yararlansýn diye (45:4)
3. Dünyada olan herkesin ilgisi Tanrý'dan baþka bir tanrý olmadýðýna yönlendirilsin diye (45:6).
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Tanrý'nýn her insaný adýyla tanýdýðýný söylemeye gerek bile yoktur. Ayný zamanda O Kendisinden
baþka hiçbir Tanrý olmadýðýna herkesi inandýrmak ister, herkesi Kendi istemini yapmaya çaðýrýr.
Her kiþinin etkileyebildiði bir çevresi vardýr. Koreþ gibi ünlü bir egemen olmasa da, her bireyin
egemenlik sürdüðü bir köþe vardýr. Ya anne, baba, abla, aðabeyi olarak sözünü birkaç kiþiye
geçirebilir ya da tanýdýklarýnýn sevdiði bir kiþi olarak düþünceleri dinlenir, kendisine de saygý
gösterilir. Tanrý kiþinin kendi kuþaðýna tanýklýk etmek için etkisini kullanmasýný ister (Mezmur
78:4,6,7).
bilesin diye: Koreþ'in tanýklýðý Ezra 1:2,3'te bulunur.
karanlýðýn hazinelerini ve gizli yerlerin saklý zenginliðini sana vereceðim: Koreþ'in ele
geçirdiði en büyük hazineler Lidya ve Babil'dendi. Lidya kralý Kresus Koreþ'e saldýrdýðý zaman
Koreþ yalnýz Kresus'u geri çevirmekle yetinmedi, ondan öç almaya koyuldu. Zamanla Sardis'i
(Salihli yakýnýnda bulunan bugünkü Sart Mustafa ve Sart Mahmut) yenerek zengin bir krallýk olan
Lidya ile ona baðlý olan eyaletleri kendi egemenliðine geçirdi (Vahiy 3:3). Kresus'un zenginliði
dillere destandý. Koreþ'in ele geçirdiði bu zenginlik, onun çeþitli ülkelerde sürdürdüðü savaþlarýn
giderlerini karþýlamak için çok yararlý oldu. Lidya krallýðýný yendikten on yýl sonra Koreþ, amcasý
Daryus'un Pers ordularýyla birlikte Babil'e saldýrdý. (Yeþaya bu olguyu 210 yýl önce Tanrý'nýn
vahyiyle bildirdi ve Daniel de gerçekleþmesini kaleme aldý [Daniel 5]).
Koreþ, Babil'in ve yendiði baþka ülkelerin hazinelerini -- kilit altýnda korunup gün ýþýðýna
çýkartýlmamýþ altýn, gümüþ ve diðer deðerli servetleri -- ulusal hazineye aktardý. Bu baþarý Koreþ'e
saðlandý. Tanrý'nýn bundaki amacý «Ýsrail'in Tanrýsý Ben olduðumu bilesin diye ... vereceðim»
cümlesinde açýklanýr. Koreþ'in kendi, «Göklerin Tanrýsý Yahve dünyanýn bütün krallýklarýný bana
verdi ve Yahuda'da olan Yerusalem'de Kendisi için ev yapmamý bana emretti» diye açýkladý (Ezra
1:2). Bununla hem Tanrý'yý yüceltiyor, hem de Tanrý'nýn istemini yerine getirmek üzere Tanrý'yla
iþbirliði yapmak için kendini adadýðýný bildiriyordu (44:5,28).
45:4 sana ad taktým: Tanrý Koreþ'e belirli unvanlar verdi: «Çobaným» (44:28), «mesihim» (45:1),
«istemimi yerine getiren» (44:28).
seçtiðim Ýsrail için: (41:9; 44:1,26-28)
45:4,5 sen Beni tanýmazken: Koreþ daha Tanrý'yý tanýmazken Tanrý onun için sayýsýz kutsamalar
hazýrladý. Her insan Tanrý'nýn kendisine gösterdiði iyilikten söz edebilir (Matta 5:45).
1. O, haberleri olmadan insanlarý kayýrýr.
2. O, karþýlýk almadan insanlarý sever.
3. O, deðeri bilinmeden bilgelikle egemenlik sürer (Romalýlar 11:33).
sana kuþak baðladým: Tanrý diðer krallarýn gücünü yitirecek ama Koreþ'in gücünü artýracaktý
(45:1'le ilgili nota bakýn).
ki: Bu iki harflý sözcük büyük bir gerçeði -- Tanrý'nýn amacýný -- içerir. Tanrý amaçsýz bir karar
vermez, olaylarý da rastgele oluþturmaz. Amaçlarý ve eylemleri sürekli olarak O'nun kutsal
özniteliklerine uyar. Tanrý niçin Koreþ'e kuþak baðladý (güçlendirdi, 45:1)? Tüm ademoðullarýnýn,
O'nun varlýðýný tanýmalarý ve baþka hiçbir Tanrý'nýn olmadýðýný kabul etmeleri için Koreþ'i kullandý.
Tanrý her bir insaný belirli bir amaç için yaþatýr. Ne var ki, çoðu kiþi bu amaç nedir, o amaca nasýl
uyabilir diye sormaz. Tanrý'yý hoþnut etmek isteyen þunu düþünmelidir: Tanrý beni bu çaðda
yaþamaya çaðýrdý. Öyleyse, beni çaðdaþlarým arasýnda belirli bir görev için seçti. Tanrý, belirli bir
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görev için seçtiðine göre, o görev için beni donatýr. Tanrý bana güvenilir bir iþçi olmak için yardým
eder (Filipililer 1:6; 1. Selanikliler 5:24).
45:5,6 Rab Ben'im ve baþkasý yoktur; Ben'den baþka Allah yoktur: «Tanrý» unvanýný taþýyan ilahlar
sahtekardýr, düzmeci ve uydurmacýlardýr. Tanrý uluslara, yalancý ilahlarýn gücü olmadýðýný,
Kendisinden baþka hiçbir Tanrý olmadýðýný öðretmek için Koreþ'e baþarý saðladý. Koreþ bunu
unutmamalýydý. Devletlerin önünde yýlmalarýnýn (45:1) kendi gücüyle olduðunu düþünerek kendini
bir tanrý sanmamalýydý.
45:7 ýþýk, karanlýk: Doðu düþüncelerinde yaygýn bir inanca göre birbirlerine karþý sürekli savaþan iki
ilke vardýr: Ýyilik ve kötülük, ýþýk ve karanlýk. Pers-Medler arasýnda Ahuramazda ve Ehrimen
olarak adlandýrýlmýþlar (Temel Britannica, 19. Cilt, s. 249). Tanrý hem ýþýðý hem karanlýðý yarattýðýný
(Tekvin 1:1-5) bildirerek her ikisinin de üzerindeki yetkisini vurgular. Yalnýz bu bilgiden Tanrý'nýn
günahý yarattýðý çýkarýlmamalýdýr (Yakup 1:13; 1. Yuhanna 1:5). «Karanlýk» için kullanýlan Ýbranice
sözcük olan, «ra», bir baþka anlamýnda «zarar, yýkým, belâ, terslik, aksilik» demektir. Tanrý günahý
yaratmadý, ama günahýn sonucunun hoþ olmayacaðýný kesinleþtirdi (Süleyman'ýn Meselleri 22:8;
Hezekiel 18:4; Galatyalýlar 6:7,8).
Ýki kavram sýk sýk karþýlaþtýrýlýr.
1. Karanlýðýn (kötülüðün), kiþinin bulunduðu durumun rahatsýz edici yönleri olduðuna inanýlýr. (Ne
var ki, olumsuz sayýlan etkenler kiþinin özyapýsýnda çok deðerli nitelikleri oluþturur. O
etkenlerin bunca önemli ve olumlu etkisi varken hiçbir bakýmdan olumsuz sayýlamaz).
2. Karanlýk (kötülük), kiþinin iradesinin günahlý yönünü belirtir. Kiþi, karanlýðýn bu ikinci anlamýný
kavramadan ve Tanrý'ya karþý sözdinlemezliði yüzünden sorumluðu olduðunu kabul etmeden
karanlýktan özgür olamaz.
ýþýk, karanlýk, barýþýklýk, bela: Tanrý, herkesin gereksinimine göre yararlý bir oranla sevinç ve
üzüntü, esenlik ve sýkýdüzen gönderir (Amos 3:6).
45:8 bulutlar salah akýtsýn, toprak açýlsýn ve kurtuluþ meyvesi versin: Olaylarýn sýrasýna dikkat
edin. Ýlkin yukarýdan doðruluk akýtýlýr. Toprak ise doðruluðu kabul etmeye hazýrdýr (Luka 8:15).
Kabul ediþinin sonucu olarak topraktan kurtuluþ ürünü olan doðruluk biter (Mezmur 85:11). Bu
simgede belirtildiði gibi kiþinin günahtan baðýþlanmasý, sonsuz yaþama kavuþmasý, gökte baþlar.
Ýlkin sonsuz yaþam isteyen kiþi, Tanrý'nýn Ýsa Mesih'te sunduðu doðruluðu armaðan olarak
almalýdýr. Sonsuz yaþam sahibi olduktan sonra tanrýsal ürünler kiþinin yaþamýnda görünmeye
baþlar (Haberciler’in Ýþleri 26:20).
45:9 kendine þekil verenle çekiþenin vay baþýna: Kurtuluþ sahibi olmak yalnýz Yahudiler'e özgü
deðildi (45:22; Haberciler’in Ýþleri 8:30,36-38; ve son günlerde, 2:2, 14:1,2; 19:18-22; 60:3-14;
Mezmur 68:31; 72:11). Pavlus, Ýsrailliler'in buna karþý gelerek Tanrý'yý suçlar gibi olduklarýný anlattý
(Romalýlar 9:6-8,14-16,20,21; Yeþaya 29:16; Yeremya 18:1-6; 19:1,10,11).
bir çömlek parçasý: Tanrý Adem'i yerin topraðýndan yaptý (Tekvin 2:7).
þekil verene, «Ne yapýyorsun?»: Yaratýcý'yý eleþtiren kiþi, kendisinde bulunmayan bir bilgiye
sahip olduðunu ileri sürer. Hiçbir kiþinin Tanrý'yý eleþtirmek için ne yetkisi ne yeteneði vardýr.
Buna çok dikkat edilmeli! Eleþtirici düþünceler yitirici eylemlerde son bulur. Örneðin, Tarsus'lu
Saul Mesih'i hor gördü. Ayrýca hor görmekle kalmadý, kendini Mesih inanlýlarýný yok etmeye adadý.
Ýnsansal düzeyde de eleþtirmek tehlikelidir. Çocuklar annebabalarýnýn hatalarýný eleþtirdikçe,
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baþkaldýrma ruhu doðar (45:10); o da yitirici hareketlere yol açar. Eleþtirmekle boyun eðmemek
arasýnda sýký ve yýkýcý bir baðlantý var.
45:11 Ýsrail'in Kuddûsu: Kendi özniteliklerine karþý hareket edemeyen Tanrý ayrýklýk (istisna) olmadan
doðruluk yapar (2. Timoteos 2:13).
gelecek þeyleri Ben'den sorun; oðullarým için ... Bana emredin: Tanrý'yý suçlayarak O'nunla
çekiþecekleri yerde (45:9) insanlar O'nun tasarýsýný anlamak için O'ndan bilgelik dilesinler.
Nehemya (Nehemya 1) ve Daniel (Daniel 9:1-23) bunu yaptýlar.
45:12 dünyayý Ben yaptým: Ýsrail'in Tanrýsý dünyanýn Yaratýcýsý ve Hakimi'dir. Bu son derece güven
saðlayan bir gerçektir. Yüce Olan, gerçekten saptýran ve hileyle davranan sahte ilahlar gibi
deðildir. «Hak söyleyen ve doðru þeyleri Bildiren»dir (45:19). O'nu dinleyen kiþi ne yanýlýr ne de
zarar görür.
gökleri Benim ellerim yaydý: (44:24)
onlarýn bütün ordusuna emrettim: «Ordu» için kullanýlan söz bazen yýldýzlar için kullanýlýr. Ne
var ki, «emretmek» olarak çevrilen « tsâvah» sözcüðü, çoðunlukla kiþisel bir nesneyle kullanýlýr.
Buna göre «ordu» sözcüðü melekleri anlatýr.
45:13 Ben onu hakla ayaða kaldýrdým: Tanrý, 1). Yerusalem'i bina etsin, ve 2). Ýsrail'i sürgünden
karþýlýksýz salýversin diye Koreþ'i (41:2'yle ilgili nota bakýn; 44:28; 45:1-6) güçlendirdi (41:25'le ilgili
nota bakýn).
þehrimi o bina edecek: (44:28)
bedel ve hediye almadan: Koreþ bir ilkörnek olarak Ýsa Mesih'i andýrýr (45:1'de «mesih»le ilgili
nota bakýn). Ýsa Mesih'in günahlýlara saðladýðý sonsuz yaþam ne bedelle ne de armaðanlarla elde
edilir. Ýman eden baðýþlanýr (55:1; Romalýlar 3:24). Ýsa Mesih bunu özveriyle yapar. Ne var ki,
Koreþ'in amaçlarý arasýnda Ýsrailliler'in kendisiyle Mýsýr arasýnda elveriþli bir tampon devlet olacaðý
düþüncesi de bulunabilirdi.
45:14 Mýsýr'ýn emeði ... senin olacak: Ýsrail yýpranmýþ ve yoksul durumda sürgüne gitmiþti. Yetmiþ yýl
sonra kendi sahip olduklarý, Yerusalem'i yeniden bina etmek için yine de yetmeyecektir. Ama
Tanrý onlar için araya girmekten hiç yorulmadý. Koreþ yendiði uluslarýn zenginliklerini Ýsrail'le
paylaþtý, Nebukadnetsar'ýn tapýnaktan aldýðý çapul malýný geri verdi, halkýný Yerusalem'e dönenlere
armaðan vermeleri için isteklendirdi (Ezra 1:4-11).
adamlar senin ardýnca yürüyecekler ... sana yalvarýp diyecekler, «Gerçek Allah sende, ve
baþkasý, baþka Allah yoktur»: Ýsrailliler'in mal edinmelerinden daha önemli bir nokta vardý:
Yahudiler'in sürgünden döndüklerini görenler, ulu Tanrý'yý tanýyacak ve kendilerini O'na teslim
edeceklerdi (Ester 8:17; Zekarya 8:23; 1. Korintliler 14:24,25).
45:15 Kendini gizleyen Allah: Tanrý, günah yüzünden insanlardan Kendisini gizler (57:17; Mezmur
77:19). Yine de, Tanrý'ya ümit baðlamaktan vazgeçilmez (1:18-19; 8:17; 55:8,9).
ey Kurtarýcý: Tanrý'nýn Ýsrail'i sürgünden özgür kýlmasý, Mesih'in günahlýlarý günahýn köleliðinden
kurtarmasýný akla getirir. Bu nedenle önceki olay sonrakinin simgesi olarak görülür («Mesihi'ne»
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sözcüðüyle ilgili nota bakýn, 45:1). Tanrý Kurtarýcý'dýr. Yalancý ilahlar kesinlikle kurtaramaz
(45:20).
45:16 hepsi utandýrýlacak hem de rüsvay olacaklar: «Hak söyleyen ve doðru þeyleri Bildiren»in
ardýnca gitmeyenler, yalana inanýr, kutsallýk ve sonsuz yaþam yolundan sapar. Bunun sonucu
utanç, rezillik ve yitimdir (42:17; Mezmur 97:7).
45:17 ebedler ebedince utandýrýlmayacaksýnýz ve rüsvay olmayacaksýnýz: Yalancý ilahlara
tapýnanlarýn sonu (45:16) imrenilecek gibi deðildir ama Tanrý'ya dönenlerin kavuþacaklarý güvenlik
ve esenliði açýklayacak söz bulunmaz (50:7; 54:4). «Ýsrail, Rabbin eliyle sonsuz kurtuluþla
kurtulacak!»
45:18 onu boþuna yaratmayan, üzerinde oturulsun diye: (Tekvin 1:26). Dünya ateþle temizlendikten
sonra da onda oturulacaktýr (65:17; 66:22; 2. Petrus 3:13).
45:19 Ben gizlide, karanlýk diyarýnýn bir yerinde söylemedim: (Yeremya 2:31). Ýsa Mesih de ayný
þeyi bildirdi (Yuhanna 18:20).
Beni boþ yere arayýn, demedim: Tanrý Kendisini ve kutsal koþullarýný þöyle tanýttý/tanýtmaktadýr:
1. Yaradýlýþta
2. Tarihte
3. Vicdana yazýlan ahlaksal ölçütlerde (Romalýlar 2:15)
4. Kutsal Sözü'nde
Tanrý Kendisini bu yollarla bildirerek insanlarý barýþa çaðýrmaktadýr (1:18; 8:19; 48:16; 55:6,7;
2. Korintliler 6:2). O'nu izleyenden bazen zor koþullara göðüs germesi beklense de, hiç kimse
«Tanrý bana verdiðinden çok benden aldý» diyemez (Markos 10:29,30; Yeþaya 64:4; 1. Korintliler
2:9). Kiþinin Tanrý'yla kutsal bir iliþkide bulunmasý, bütün gereksinimlerini karþýlar:
1. Kiþi günahtan baðýþlanmak için dinmez bir özlem duyar.
2. Kiþi Tanrý'nýn doðruluðundan pay almak için dinmez bir özlem duyar.
3. Kiþi Tanrý'yla barýþ içinde yaþamak için dinmez bir özlem duyar.
4. Kiþi doðru olaný yapmak için güçlenmek için dinmez bir özlem duyar.
5. Kiþi geleceði konusunda güvenlik bulmak için dinmez bir özlem duyar.
Tüm bu gereksinimlerin karþýlanmasý için hiç kimse Tanrý'yý boþ yere aramaz.
45:20 oyma putlarýn odununu taþýyanlar: Yalancý ilahlara tapýnanlarýn güçsüz bir tahta parçasýný
yüceltmek için bu denli çaba harcamasý þaþkýnlýk yaratacak bir durumdur (46:1; Yeremya 10:5;
Amos 5:26)!
45:21 Ben'den baþka Allah, hak Allah ve Kurtarýcý yok: Bu bir bölümde tek Tanrý'nýn var olmasýnýn
sekiz ayette vurgulanmasý göz çarpýcýdýr (45:3,5,6,14,15,18,21,22). Ayrýca (43:10-13; 46:9).
hak Allah ve Kurtarýcý: Ýnsanlar çoðunlukla adalet ve kurtarma kavramlarýnýn birleþmesini tuhaf
görür. Daha çok adalet ve yargý kavramlarý, düþüncede birleþir. Ne var ki, Tanrý insanlarý
günahtan kurtarmakta haksýz deðildir, adaletini de çiðnemez. Gerektiði gibi günahý yargýlamýþtýr.
Yalnýz günahýn bedelini insanlardan sormadý, gereken cezayý Kendisi çekti.
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Hak Tanrý insanlarý kurtarmakta, onlara acýmakta adaletlidir.
1. Tanrý insanlarý, baþkalarýnýn getirdiði belalardan kurtarýr (Tekvin 32:11; Hakimler 10:11-12;
1. Samuel 7:3; 2. Krallar 20:6; 1. Tarihler 16:35; Mezmur 7:1; 43:1; 119:134; 143:9; Yeþaya
19:20; 38:6; Daniel 3:17; 6:20-22).
2. Tanrý insanlarý, saflýk, güçsüzlük ve bilgisizlikten doðan sonuçlardan kurtarýr (Mezmur 72:12;
82:3,4).
3. Tanrý doðadaki felaketlerden kurtarýr (Mezmur 33:18-20).
4. Tanrý insanlarý, günahlarý için cezalandýrarak onlarý kurtarmakta adaletlidir (Ýbraniler 12:511).
5. Tanrý insanlarý günah iþlemekten korur (Mezmur 56:13; Matta 6:13; Romalýlar 7:24-25;
1. Korintliler 10:13; Galatyalýlar 1:4; 2. Timoteos 4:18; 2. Petrus 2:9).
6. Tanrý, uygun gördüðü sýkýdüzenin amaçlarýný oluþturunca insanlarý o sýkýdüzenden kurtarýr
(Mezmur 39:10-13 ve 40:1).
7. Tanrý, insanlarýn günah borcunu gönüllü Oðlu'na yükleyerek onlarý baðýþlar (Mezmur 39:7-8;
79:9; 1. Petrus 3:18; 1. Yuhanna 1:9).
45:22 ey dünya uçlarý, Bana yönelin de kurtulun: Kayra çaðrýsý, herkese yöneliktir (Sayýlar 21:5-9;
Yuhanna 3:14,15). Günahýn köleliðinden kurtulmak için Tanrý'ya yönelmek gerek i r . Tanrý'ya
yönelmek için günah yaþamýna sýrt çevirmek gerekir; tövbenin anlamý budur. Günahýn peþinden
koþmayý sürdürürken insan Tanrý'ya yönelemez. Olanaklý olsaydý ikiyüzlülük sayýlacaktý, ama
yüce Tanrý bu saygýsýzlýðý kabul etmez (55:7; Yeþu 24:24; Matta 6:24; 1. Korintliler 10:18-22;
2. Korintliler 6:14-7:1).
45:23 Kendimle ant içtim: (Ýbraniler 6:13,16)
her diz önümde çökecek: (Romalýlar 14:11)
her dil Bana ant edecek: Ant edenlerin, Tanrý'ya baðlý kalacaklarýna iliþkin söz verdikleri
anlamýna gelebilir (65:16).
45:24 insanlar O'na gelecekler: (19:22)
utandýrýlacak: (45:16)
45:25 bütün Ýsrail: (Romalýlar 2:28,29; 11:26)
Rab'de suçsuz olup övünecekler: (45:17; Yeremya 9:23,24; 1. Korintliler 1:31; 2. Korintliler
10:17)
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