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Yeþaya, kýrk sekizinci 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 Uþað’ý 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).

Ý. Tanrý adaletini yaklaþtýrmaktadýr (46).
J. Babil'in kadýnlarý dul ve evlatsýz kalacaktýr (47).

K. Ey Ýsrail, dinle! (48)
1. Tanrý'nýn verdiði sayýsýz uyarýlara karþýn Ýsrail ikiyüzlülüðünü ve

özellikle yalancý ilahlara tapýnma konusundaki inatçýlýðýný
sürdürüyordu (48:1-8).

2. Tanrý Ýsrail'in herhangi bir doðruluðu yüzünden deðil, kendi adý
uðruna onu kurtaracaktý (48:9-11).

3. Ýsrailliler kurtulmak için yalnýz Tanrý'nýn gücü ve vaatlerine
güvenmeliydi (48:12-15).

4. Ýsrail'in günahýnýn onun sürgüne gitmesini gerektirmesine karþýn
Tanrý kayrasýyla yargýnýn sonunda onu özgür kýlacaktý (48:16-19).

5. Tanrý Ýsrail'i özgür kýlacaðýný bildirmekle birlikte kötülerin O'nun
Ýsrail'e gösterdiði iyilikten kesinlikle yararlanamayacaðýný bildirdi
(48:20-22).
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Bu bölüm üç parçadan oluþur (48:1-11; 48:12-15; 48:16-22).  Tanrý kendi halkýný eleþtirir, ona vaat

verir, onu baðlýlýðý için yüreklendirir.  Ýlk parçada Tanrý Ýsrail'den hoþlanmadýðýný belirtir; onu

dinlemeye çaðýrýr (48:2,12,16).

1. Ýsrail gerçekte ve doðrulukla Tanrý'yý aramadý (48:1).

2. Demir boyunlarý ve tunç alýnlarý vardý (48:4).

3. Tanrý'nýn tarihi boyunca Ýsrail'e çeþitli olaylarý önceden bildirmesine karþýn (48:3-7), Ýsrail

inanmamakta direndi (48:8).

4. Tanrý Ýsrail'i ortadan kaldýrma hakkýna sahipti.  Ne var ki, Kendi yüceliði için öfkesini geciktirdi

(48:9).

5. Yok edeceði yerde Ýsrail'i günahtan arýtmayý yeðledi (48:10).

48:1 Yakup, Ýsrail: Yakup doðal ad, Ýsrail ruhsal ad sayýlýr.  «Ýsrail», Tanrý'nýn Yakup'la antlaþma

yaptýðýný anýmsatýr (Tekvin 33:26-28).

ey Yakup evi: Kýrk yedinci bölümde Tanrý Babil'e günahýnýn sonucu olan yýkýmý gösterdi.  Tanrý,

günah için diðer ülkeleri yargýlarsa, kendi halkýnýn iðrençliðine göz yummaz.  Yahuda'dan hesabýný

soracaðý günahlarý bildirirken Tanrý'nýn amacý -- her zaman olduðu gibi -- Yahudalýlar'ýn günahtan

dönerek sonsuz yaþama kavuþmasýydý.

48:1,2 Yakup evinin övünme nedenleri:

1. Yakup'un soyundan oluþu

Tanrý Yakup'u sevdi (Malaki 1:2,3; Romalýlar 9:13).  Ýsrailliler de Tanrý'nýn sevdiði kiþinin

soyundan gelen kiþilerdi.

2. Ýsrail adýyla çaðrýlýþý

Ýsrail «Tanrý'yla uðraþan» ya da «Tanrý uðraþýr» demektir (Tekvin 32:27,28).  Ýsrailliler Tanrý'yla

güreþen atalarýyla gurur duyarlardý.

3. Yahuda soyundan oluþu

Diðer on oymak Tanrý'ya baþkaldýrdýysa da Yahuda O'na az çok baðlý kalmýþtý.  Davut Yahuda

oymaðýndandý, ama her þeyden önemlisi Mesih Yahuda oymaðýndan doðacaktý (Sayýlar 24:5-

7; Mezmur 68:26; Mika 5:2; Matta 2:1; Luka 2:4; Romalýlar 9:5).

4. Tanrý'nýn adýyla ant etmesi

5. Tanrý'yý anmasý

Musa'nýn kaleme aldýðý Kutsal Yasa ve Tanrý'nýn diðer bildirileri Ýsrail'e emanet edilmiþti

(Romalýlar 3:2; 9:4,5; Markos 7:6,7).

6. Kutsal kentten oluþu

Tanrý'yla olan iliþkilerini saðlamlaþtýracaklarý yerde Ýsrailliler dýþ görünüþe önem verdiler.  Bu

tutum, gerçek doðruluktan yoksun olduklarýný gösterir (Ýsa Mesih'in yaþadýðý gündeki

Yahudiler'i karþýlaþtýrýn [Yuhanna 8:33]).  Baðlýlýkla yerine getirdikleri dinsel törenler, Tanrý'ya

yönelik diri, kiþisel imandan yoksundu.  Kiþinin iliþki kurduðu topluluk ya da kuruluþ nedeniyle

böbürlenmesi, o grubun ilkelerini benimsemiþ olduðuna kanýt deðildir.  Yahudiler Yahudi

olmaktan gurur duyarlardý, ama birçoklarý Tanrý'nýn Yahudiler'e bildirdiði koþullara aldýrýþ

etmediler.  Tanrý'ya baðlý olmayan dinsel eylemlerin hiçbir yararý yoktur.

Tanrý'yla ilgilenmeyen bir adam vardý.  Onun kýzýnýn Mesih inanlýsý olmasý, adamý þaþkýnlýða

uðrattý.  Zamanla kýz evlendi, beyiyle birlikte yabancý ülkede Tanrý'ya hizmet etmeye çaðrýldý.

Aradan yýllar geçtikten sonra genç çift babasýný ziyaret ederken yerel inanlýlar, kýzýn hasta
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annesini görmeye geldiler.  Kýzýn babasý gururla kýzýna, «Konuklarýmýza yaptýðýnýz iþleri anlatýn»

diye öneride bulundu.  O baba bir yandan inanlý kýzýyla iliþkisinden kývanç duyuyordu, öte

yandan da kýzýnýn inandýðý Tanrý'ya boyun eðmeyi reddediyordu.  Yahudiler de böylediler.

7. Tanrý'ya dayanmasý

Tanrý'nýn Ýsrail'le yaptýðý özel antlaþmalar vardý (65:16; Çýkýþ 19:8).  Ýsrailliler O'nun vaat ettiði

yardýma dayanýyordu (Mika 3:11).

hakikatla ve doðrulukla olmayarak: Gerçek ve doðruluktan yoksun olan dinsel eylemler hiçbir

yarar saðlayamaz (Yeremya 5:2; Matta 23; Yuhanna 4:23,24; Romalýlar 9:30-32; Matta 15:8

[Yeþaya 29:13]).  Tanrý'nýn adý boþ yere anýlmýþ olur (Çýkýþ 20:7).

ant edersiniz: Yasa'ya göre bir ilahýn adýyla ant etmek yasaktý (Tesniye 6:13; 10:20; Yeþu 23:7).

Tanrý'nýn adýyla yalan yere de ant içilmeyecekti (Levililer 19:12).  Ýsrailliler'in gerçek ve doðrulukla

ant etmeyiþi ikiyüzlülüktü.  Böylece yalan yere ant içmiþ oldular.  Ýsa Mesih, insanlara ant

içmelerini deðil, dürüstlükleri nedeniyle sözlerine güvenilen kiþiler olmalarýný öðretti (Matta 5:33-

37).  Bu öðretinin, hukukun gerektirdiði antlara karþý kullanýlmasý yerinde deðildir.  Mesih Ýsa

yargýlanýrken sustu.  Ne var ki, baþkahin O'na yemin ettirince yanýt verdi (Matta 26:63,64).

48:2 mukaddes þehirdeniz: Ýsa Mesih'ten iki yüzyýl önceki dinsel ayaklanmaya önderlik eden Makabe

ailesi döneminde basýlan paranýn üzerinde «Kutsal olan Yerusalem» yazýlýydý (Nehemya 11:1;

Daniel 9:24).

ordularýn Rabbi: Tanrý Yahudiler'e, Ýsrail'in Tanrýsý'nýn ayný zamanda ordularýn Rabbi olduðunu

anýmsattý.  «Ordularýn Rabbi», Tanrý'nýn kutsallýðýyla yakýn iliþkide bulunan bir addýr.  Bu nedenle

de bu ad, Ýsrailliler'e Tanrý'nýn kutsallýðýna uygun sorumluluklarýný anýmsatýr.

þunu dinleyin: Tanrý'nýn bildirileri yararlýdýr (48:17).  Kiþi bu bildirileri kendi keyfine göre duyup

duymama seçeneðine sahip deðildir.  Tanrý insanlarýn Sözü'nü dinlemelerini rica etmez.  Buyurur!

(Yakup 1:22).

48:3 önceki þeyleri ... bildirdim: Ýsrail'in tarihinde önceden bildirilmemiþ önemli bir olaya hemen

hemen rastlanmaz (42:9; 44:7,8; 45:21; 46:10).  Örneðin:

1. Ýsrail'in Mýsýr'da 400 yýl uþaklýk yapacaðý ve sonra özgür kýlýnacaðý (Tekvin 15:13,14)

2. Kenan bölgesinin Ýbrahim'in soyuna miras kalacaðý (Tekvin 15:18-21)

3. Ýsrail'in aþýrý sözdinlemezlik yüzünden sürgüne gönderileceði (Levililer 26:27-35; Tesniye

28:36; 29:24-29; Yeþaya 39:6,7)

4. Sürgünden döneceði (Levililer 26:44-45; Tesniye 30:4; Yeþaya 48:20)

5. Koreþ'in eliyle sürgünden özgür kýlýnacaðý (45:4,13)

6. Mesih'in kýzdan doðacaðý (7:14; 9:6)

7. Mesih'in elem çekeceði ve insanlarýn günahý için öleceði (Yeþaya 53)

8. Dünyanýn sona eriþ biçimi (Vahiy 5:2-5, v.s.)

48:3,5,6,7 önceki þeyler:  Tanrý, Yahudiler'i imansýzlýktan korumak için ve yalancý ilahlara saptýklarý zaman

yeniden Kendisine döndürmek için sürekli peygamberlik sözleri duyuruyordu.  Hiç kimse bu

þeyleri kendi yetenekleriyle öðrenemezdi.  Baþvurabildikleri hiçbir kaynak bu gizleri bildiremezdi.
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48:4 alnýnýn tunçtan olduðu: Bu benzetme bu biçimiyle Kutsal Yazý'nýn baþka hiçbir yerinde geçmez.

Alýn iyilik ya da kötülük için, günaha karþý direnmek (Hezekiel 3:8) ya da Tanrý'ya baþkaldýrmak

(Yeremya 5:3; Hezekiel 3:7; Zekarya 7:12) için tunçlaþtýrýlabilir.  Keþke Ýsrail iyilikte, dürüstlükte

ve doðrulukta kararlý olsaydý (Tesniye 9:27; Yeremya 6:28; Hezekiel 3:7; Haberciler’in Ýþleri

7:51-53).  Ama hayýr,

1. Yalancý ilahlarýnýn Tanrý'dan üstün olduðunu ileri sürme konusunda inatçýydýlar (48:5).  Tanrý

Babil'in yýkýmýný önceden bildirmeseydi Ýsrailliler, çölde yaptýklarý gibi, bu bilgiyi yalancý

ilahlarýnýn bildirdiðini öne süreceklerdi (Çýkýþ 32:4).

2. Tanrý'nýn bildirilerini kendilerinin zaten önceden anladýklarýný ileri sürmeye eðilimliydiler (48:7).

3. Deðiþmeye çaðrýldýklarýnda deðiþmez oldular.

a. Tanrý'nýn istediði gibi iç varlýklarýnda erdemli olmazlardý.

b. Tanrý'nýn buyurduðu gibi doðruluðu, adaleti, gerçeði izlemezlerdi.

c. Kötülük yapmaktan vazgeçmezlerdi.

ç. Kulaklarýný Tanrý'nýn çaðrýsýna açmazlardý.

Alnýnýn tunçtan oluþu, kiþinin tutumlarý ve hareketleri açýsýndan pekiþmiþ olduðunu gösterir.

1. Tanrý kiþiden, Sözü'nü öðrenme ve uygulama kararlýlýðý (Matta 13:14-16; [Haberciler'in Ýþleri

28:25-28]; Ýbraniler 5:10-12; Yuhanna 7:17), alçakgönüllülük, hizmet etmek için isteklilik gibi

nitelikleri bekler.  Bu nitelikler eksikse, ruhsal duymazlýk oluþur.

2. Ruhsal uyuþukluk, kiþin in  Tanrý'yla baðlantýsýndan sýkýntý duymasýyla belirlenir.  Ne var ki,

baþlangýçta bir hastalýðýn belirtileri olmadýðý gibi, ruhsal duymazlýðýn baþlangýçtaki belirtileri yüz

göstermiþ olmayabilir.

3. Ruhsal uyuþukluða kapýlmýþ bir kiþi, Tanrý'ya güveneceði yerde ya kendine güvenir ya da

ümitsizliðe düþer.

4. Tanrý'yla doðru baðlantýya dönmek için yýlmaz istek ve emek beklenir.

Tanrý, kimsenin büyüklenmesine izin vermez (1. Korintliler 1:29).  Tüm insanlýk O'nun önünde

susmalý ve Tanrý olduðunu açýkça kabul etmeli (Zekarya 2:13; Romalýlar 14:11; Filipililer 2:10,11).

bildiðim için: Hiç kimse baþkasýnýn içsel durumunu kesinlikle bilemez.  Baþkasýnýn yaþamýndaki

nitelikleri Tanrý Sözü'yle karþýlaþtýrarak yorumlayabilir.  Ne var ki, bilmediði etkenleri hesaba

alamaz.  Yalnýz Tanrý «Ben bildim» diyebilir.

48:5 putum: (40:18'le ilgili nota bakýn; Hezekiel 20:30-32).  Yahudiler kimi zaman yalancý ilahlara

tapýnmayla Tanrý'ya tapýnmayý birbirine karýþtýrdýlar.  Kimi zaman da Tanrý'ya artýk hiç tapýnmadýlar,

yalnýz yalancý ilahlara hizmet ettiler.  Sürgünde Yahudiler'in yalancý ilahlara tapýnmayý bütünüyle

býrakýp býrakmadýklarý bilinememektedir.  Sürgünden dönen Yahudiler i se ,  Tanrý'ya yürekten

tapýnan kiþiydiler.  Ne var ki onlardan, sürgünden dönmeyen Yahudiler'in özyapýsýna iliþkin bize

hiç bilgi ulaþmamýþtýr.  Sürgünde kalan Yahudiler'in bir bölümü yalancý ilahlara tapýnanlar arasýnda

kala kala kimliklerini yitirmiþlerdir.

48:6 hepsi oldu ve siz itiraf etmeyecek misiniz?: Peygamberlikler onlara bildirildiði gibi gerçekleþti.

Bunun sonucu, Yahudiler'in Tanrý Sözü'nün güvenilirliðine ve O'nun tek Tanrý olduðuna tanýklýk

etmeleri olmalýydý (43:10-12).  Dürüstlük bunu gerektirirdi.  Ne yazýk ki Tanrý, bunu beklemesine

karþýn gereken karþýlýðý görmedi (48:4,5,7).
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yeni þeyler:  Önceki þeyler (48:3), yeni þeylerle karþýlaþtýrýlýr.  Ýlkin bu «yeni þeyler» Koreþ'le ilgili

bildirilerdi (45:4,13).  Ama daha geniþ çapta Ýsa Mesih'in sunduðu kurtuluþla ilgili tüm esinlemeyi

anlatýr (Matta 13:52; 2. Korintliler 5:17; Vahiy 21:5).

gizli þeyler:  Bu yeni, gizli þeyler nedir?  Yasa'da ve Mezmurlar'da Rabbin Uþað’ý Ýsa Mesih'ten

ve O'nun insanlarýn günahýný kaldýrmak için kurtulmalýk olarak ölümü ve diriliþinden söz edilmiþti.

Ne var ki, bu gerçek Eski Antlaþma'nýn hiçbir yerinde Yeþaya 49-53'te olduðu gibi açýklanmadý.

iþittirdim: (Daniel 2:22,29; 1. Korintliler 2:9,10).

48:8 evet, iþitmedin, evet, bilmedin, evet kulaðýn açýlmadý: Tanrý yeniden Ýsrail'i eleþtirmekteydi

(48:1,2,4).  Ne denli inatçý saðýrlýk bu!  Kiþinin kulaklarýný açmasý, buyruðu kavramak ve onu

uygulamak için dikkatle dinlemesini anlatýr (50:5).  Ýsrail Tanrý'ya boyun eðmek niyetinde deðildi.

daha ana rahminden sana günahkar deniliyordu: (44:2; Tesniye 31:16,27,29)

48:9 ismimden ötürü: Yahudiler Babil'den özgür kýlýnma hakkýný hiçbir bakýmdan kazanmadýlar.  Ayný

zamanda Babil'deki durum da Yahudiler'in özgür býrakýlmasýna uygun deðildi.  Ama Tanrý, yetmiþ

yýllýk sürgün süresi bitince onlarý ülkelerine geri göndereceðine söz vermiþti.  Yahudiler, ne kendi

özniteliklerinden ne de siyasal koþullardan ümit bulabildiler.  Tanrý, sözü güvenilir Rab olduðunu

belirterek vaatlerini zamaný geldiðinde harfi harfine yerine getirecekti (Hezekiel 20:9,14,22,39,41;

36:20,21; 2. Timoteos 2:13).

Musa «Mýsýrlýlar ne diyecekler?» diyerek Tanrý'nýn Kendi yüceliðini korumasýný birkaç kez rica etti

(Çýkýþ 32:12; Sayýlar 14:13).

öfkemi geciktiriyorum: Ýsrail Tanrý'nýn öfkesini alevlendirdi.

1. Ýkiyüzlülükle (48:1)

2. Ýnatçýlýkla (48:4,8)

3. Yalancý ilahlara tapýnmakla (48:5)

4. Ruhsal bilgiye gösterdiði gönüllü körlükle

geciktiriyorum: (Çýkýþ 34:6,7)

seni kesip atmayayým:  Tanrý'nýn Ýsrail'i bütünüyle yok etmediði için üç neden sunulabilir (Mezmur

78:38):

1. Uluslar arasýnda adýnýn lanetlenmesini istemiyordu (Çýkýþ 32:12; Sayýlar 14:13; Tesniye 9:28;

Mezmur 79:9-10; 106:8-10).  Ýnsanlarýn Tanrý'nýn adýyla ilgili doðru düþünmeleri son derecede

önemlidir.

2. Ýsrail'e verdiði vaatler yerine gelmeliydi.

3. Tanrý'nýn kurtuluþ tasarýsýnda Ýsrail çok önemli bir rol oynuyordu.  Mesih Yahuda oymaðýndan

çýkacaktý.

48:10 gümüþ gibi deðil: Gümüþ, tüm katkýlardan kurtarýlýncaya dek arýndýrýlýr.  Tanrý kimseyi bu

derecede arýndýrmaz (Mezmur 12:6), çünkü bu yaþamda olduðu sürece hiç kimse günahlý

benliðinden büsbütün arýndýrýlmaz.  Tanrý insanlarý, günahlarý kalmayýncaya dek arýndýrmayý

amaçlasaydý onlarýn hiçbiri sýkýntý ocaðýndan çýkamazdý.  Yine de Tanrý insanlarý günah iþlemekten
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vazgeçirmek için sýkýdüzene sokar (1:25; 42:23-25; Hezekiel 22:18-20; Zekarya 13:9; 1. Petrus

1:7).

sýkýntý ocaðý: Yeþaya'yý dinleyenlerin «sýkýntý ocaðý»ndan anlamalarý gereken olay, Babil

sürgünüydü.  Genel öðreti olarak þu da söylenebilir: Sýkýntý ocaðý olarak görünen her olay Tanrý'nýn

izniyle olur (45:7; Amos 3:6; Luka 12:6) ve kiþinin günahtan arýnmasýný saðlayabilir; kiþiyi dünya

sevgisi, bencillik, geçici güven saðlayan iliþkiler, þehvet, v.b.inden paklamak için yararlýdýr.  Tanrý

insaný sýkýntý ocaðýna þu durumlarda sokar:

1. Kiþinin özyapýsý kötü niteliklerle bozulunca

2. Kiþiyi ya dünyada ya da cennette görevleri yüklenmek için hazýrlarken

denedim: Gümüþ ateþte arýtýldýðý gibi, Tanrý baþka insanlarý, cansýz þeyleri ve çeþitli durumlarý

kullanarak Mesih inanlýlarýnýn özyapýsýný dener.  Denemeleri simgeleyen ateþle ilgili þu noktalar

önem kazanýr:

1. Ateþ sýkýntý oluþturur.

2. Ateþ malýn niteliðini saptar.

3. Ateþ deðerliyi deðersizden, kalýcýyý geçiciden ayýrtýr.

4. Ateþ arýtýr.

5. Ateþin sýcaklýðý ayarlanabilir.

48:11 kendim için:  (48:9)

izzetimi baþkasýna vermem:  (42:8'le ilgili notu inceleyin).

48:12-22 Bu ayetler 40.-47. bölümlerinin özetidir.  Tanrý ilk ve sondur; tek Yaratýcý'dýr.  Peygamberlik ve

gerçekleþmesi -- örneðin, Koreþ'in Tanrý tarafýndan görevlendirilmesi -- Tanrý'nýn savlarýnýn bir

kanýtýdýr.

48:12 Yakup, Ýsrail: (46:3'le ilgili nota bakýn)

çaðýrdýðým: (41:9; 44:1,2)

ilk ve son: (41:4; 44:6)

48:13 yerin temelini Benim elim koydu:  (40:12,22,26,28; 42:5; 44:24; 45:12,18; Mezmur 124:8;

Yeremya 33:25-26)

gökleri sað elim yaydý: (40:12,26; 44:24; 45:12'le ilgili nota bakýn).

birlikte dikilip dururlar: Ýnsanlar dýþýnda hem göktekiler hem de yerdekiler Tanrý'nýn istemini

yapmakta çabuk davranýrlar.  Tanrý'nýn çaðrýsýný duyunca sözdinlerliklerini belirtmek için hemen

ayaða kalkarlar.

48:14 bu þeyleri kim bildirdi: Tanrý bildirdiklerini yerine getiremeyecek olsaydý, en baþtan bunlarý

duyurmazdý (48:3,5-7).
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Rabbin sevdiði adam: Koreþ ne üstün ayrýcalýklara sahip bir adamdý!  Tanrý'nýn çobaný, Tanrý'nýn

mesihi ve Tanrý'nýn sevdiði adam olarak tanýnýrdý (45:1'le ilgili nota bakýn; 46:11).  Ýsa Mesih'in bir

ilkörneði olduðu unutulmamalýdýr.

bazusu: Koreþ'in ve dolayýsýyla Tanrý'nýn kolu, Kildaniler'i yargýlamak için üzerlerine inecekti.

48:15 Ben çaðýrdým: (46:11'e bakýn)

yolu uðurlu olacak: Tanrý Koreþ'in yolunu baþarýlý kýldý.  Tarihçi Herodot Koreþ'in son savaþýna

dek durdurulamadýðýný bildirir.

Tanrý'nýn çaðrýsýný duyan ve O'nun istemini yerine getirmekte kararlý olan kiþinin yolu da baþarýlý

olacaktýr.  Bu konuda Kutsal Yazý'da çok vaat bulunur (48:17; Yeþu 1:7-9; Mezmur 1:3; Yakup

1:25).

48:16 Bana yaklaþýn:  Tanrý'ya yaklaþan kiþi günahtan uzaklaþýr.  Kiþinin «Tanrý'ya yaklaþmak

istiyorum» demesi ve ayný zamanda günahlarýna býrakmak istemezce sarýlmasý, saçmalýktýr

(Yakup 4:8).

bunu dinleyin: Tanrý'ya yaklaþan kiþinin amacý O'nu dinlemek, O'ndan öðrenmek olmalýdýr.

Tanrý'yý dinlemeden O'na yaklaþýlmaz (Yeremya 7:2; 17:20; 22:2; Hezekiel 3:12; Luka 5:1; 8:21;

11:28).

gizlice söylemedim: Tanrý Sina Daðý'nda Yasa'yý verdi, peygamberlerin duyurularý meydanlarda

bildirmelerini istedi (8:1; 30:8; 45:19; 48:3,5,6; Habakkuk 2:2).  Tanrý'nýn bildirdiði Söz'le Kendisi

arasýndaki bað açýkça görülünce, yalancý ilahlara yücelik verilemez (48:5,11).

Rab Yahve ve O'nun Ruhu beni gönderdi:  Bu ayette Kutsal Ruh'un ve Yahve'nin ayrý ayrý

kiþiler olduðu bellidir.  Yahve ve Ruh'un gönderdikleri kiþi Ýsa Mesih'tir (61:1; Luka 4:[16-]21;

Yuhanna 10:36).

48:17 Rab seni fidye ile kurtaran:  (48:20'yle ilgili nota bakýn)

faydalý olaný sana öðreten:  Ruhsal öðretinin amacý dinleyiciyi geliþtirmek, onun yararýný

saðlamaktýr (2:3; Yeremya 31:31-34; 2. Timoteos 3:16; Ýbraniler 8:10,11).  Ýsrailliler, Tanrý'nýn

istediði hýzla ruhsal öðretiden yarar görmediler.  Nedeni onlarýn boyun eðmezliðiydi.  Bu yüzden

düz ve doðru yoldan gidecekleri yerde imaný geliþtiren, dolambaçlý sýkýntý yollarýndan geçmeliydiler

(Yeremya 2:11).

yürüyeceðin yolda seni güden: (48:15)

48:18 keþke:  Tanrý yetkisine boyun eðenler iyi þeylerle ödüllendirilir (Mezmur 81:13-16; Markos

10:29,30).

1. Esenlikle (48:18; Romalýlar 14:17; 15:13)

2. Ardý kesilmeyen doðrulukla (48:18)

3. Kalýcý etkiyle (48:19)

Bazýlarý «keþke» sözcüðünden insanlarýn, Tanrý'nýn yetkisine karþý baþkaldýrma özgürlüðü

olduðunu sanabilir.  «Keþke» sözcüðünde Tanrý'nýn üzüntüsü duyulur.
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Tanrý, Ýsrailliler'e Yasa'yý buyurduðunda onlarýn doðruluða ve esinliðe kavuþmak için söz

dinlemelerini çok isterdi (Tesniye 5:29; 32:29).  Sürekli baþkaldýrmalarý nedeniyle onlarý sýkýdüzene

sokmasý gerektiði için bir bakýma üzüntü duyardý (Mezmur 81:13-16; Matta 23:37).  Öte yandan,

amacý olumlu olduðu için sýkýdüzen ümitsiz bir son deðildir (Romalýlar 5:3).  Tanrý'nýn kutsallýðýný

paylaþma hakký, sýkýdüzen ile kavuþulmasý beklenen yüce sonuçtur (Ýbraniler 12:10)!

selamet, salah: Tanrý, kiþinin robotlaþmasýný ya da kiþiliðinden yoksun olmasýný istemez.  Ne var

ki, Tanrý'nýn önünde doðru sayýlarak esenliðe kavuþmasý için (32:16,17) kiþinin O'nun buyruklarýna

uymasý gerekir.  Bunu yaparak kiþi günahýn etkisinden özgür kýlýnýr ve Tanrý'nýn onun için

tasarladýðý en saðlam kiþiliðe kavuþur (Romalýlar 6:10-13).

ýrmak gibi ... olurdu: Ýsrailliler günah iþleyerek Tanrý'nýn kutsamalarýna engel olmasalardý, ýrmak

gibi ardý kesilmeyen iyiliklere kavuþurlardý (59:1,2).  Ne var ki Ýsrail, çaðýn sonunda dünyanýn dört

bir yanýndan toplandýðý zaman geciktirdiði bu kutsamalara kavuþacaktýr (33:21; 41:18; Hezekiel

47:1; Zekarya 14:8; Vahiy 22:1).

salahýn da deniz dalgalarý gibi olurdu: Kutsal Yazý'da deniz, uluslarýn simgesidir (Vahiy 17:15).

Tanrý'yý tanýmayan ülkeler «çalkanan deniz gibidirler, çünkü o rahat durmaz ve onun sularý çamur

ve kir dýþarý atar» (57:20).  Ne var ki, deniz dalgalarý bambaþka bir þeyi açýklar.  Deniz dalgalarý

hayranlýk ve korku uyandýran bir biçimde deniz yüzeyinden kalkýp metrelerce yükseklikte bir kule

gibi dikilir.  Þiddetli bir gürültüyle kýrýlýnca yollarýna çýkan her þeyi bir oyuncak gibi süpürür.  Deniz

dalgalarýnýn görkemli etkisi ve oluþturduðu dehþet birbirleriyle yaraþýr.

Ýsrail doðruluk peþinde olsaydý deniz dalgalarý gibi olabilirdi.  Doðruluk gibi baþka hiçbir þey bir

kiþiyi ya da bir ulusu yükseltemez (Süleyman'ýn Meselleri 11:11; 14:34).  Doðruluk Ýsrail'e hem

görkem kazandýrýrdý, hem de onu diðer ülkelerin gücü önünde düþmekten korurdu (Luka

19:41-44).

Mesih'in doðruluðu deniz dalgalarýna benzetilebilir.

1. Kiþinin en «yüksek» günahýný örtebilir.

2. Tekrar ve tekrar günahý örter.

3. Deniz dalgalarýnýn sayýsý olmadýðý gibi, Mesih'in doðruluðu tükenmez.

Tanrý herkesin sonsuz yaþama kavuþmasýný ister.  Bazen Kendi yüceliði için (Yeremya 13:16;

Malaki 2:2) ama bu ayette olduðu gibi günahlýlarýn esenliðe kavuþmasý ve doðrulukla donatýlmalarý

için (Mezmur 81:13) insanlarý kurtulmaya çaðýrýr.

48:19 zürriyetin de kum gibi: Ýsrailliler Mýsýr'dan çýktýklarýnda askerlik çaðýnda olanlar toplam 603.550

kiþiydi.  Yalnýz dört oymaðýn nüfusu askerlik çaðýnda olanlardan 42.000 kiþiden azdý.  Ne var ki,

Ezra'nýn kaydettiðine göre Zerubbabel'le birlikte sürgünden dönenlerin tümünün sayýsý 42.360 idi

(Ezra 2:64-65).  Ezra'yla birlikte dönen 2.000 erkek vardý (Ezra 8:2-20).  Ýsrailliler'in yüzde onu

bile geriye kalmamýþtý.

adý kesilip:  Sürgünlerin bazýlarý çeþitli nedenlerle Ýsrail'e dönmek istemedi.  Bugün bu kiþilerin

hangi oymaktan geldikleri, hangi uluslara karýþmýþ olduklarý kesin olarak bilinmez.

48:20 Babil'den çýkýn: Ýsrail'in Babil'den çýkýþý, Mýsýr'dan özgür edilmesiyle karþýlaþtýrýlýr.  Mýsýr'dan

kaçmalarý sessiz ve korkulu olmuþsa da, Babil'den çýkmalarý övgülerle olacaktý.  Koreþ döneminde
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Ýsrail'in Babil'den çýkýþý, dünyanýn sonunda Tanrý halkýnýn «Büyük Babil»den çýkýþýný da simgeler

(Vahiy 18:4).

Kildaniler'den kaçýn: Sürgünden Ýsrail'e dönme olanaðý çýkar çýkmaz Ýsrailliler'in hemen yola

düþecekleri sanýlýrdý.  Ne yazýk ki, Kutsal Ruh'un tapýnaðý yeniden yapmaya yüreklendirdiði

adamlardan (Ezra 1:5) baþka Ýsrail'e dönen yoktu.  Yosefus'a göre zenginler Babil'de kalmayý

yeðledi; yoksullar büyük olasýlýkla Babil'den çýkacak cesareti bulamadýlar.  Bu nedenle

«Kildanîler'den kaçýn» biçimindeki bir isteklendirme çok gerekliydi.

Yakup'u Rab fidye ile kurtardý: Ýsrail'in ne Mýsýr'dan kaçýþý ne de Babil'den özgür kýlýnmasý

bedelsiz oldu.  Tanrý Ýsrail'i kurtulmalýkla kurtardý (Çýkýþ 12:[3-]13,27; Yeþaya 43:1; 44:22-24).

Ýsrailliler güçsüz ve çaresizken Tanrý gereken karþýlýðý onlarýn adýna ödedi.  Benzer bir biçimde

insanlar kendilerini günahýn köleliðinden özgür kýlamazken Mesih Tanrý'ya onlarýn günah borcunu

ödedi (Romalýlar 5:6,8; 1. Korintliler 5:7).

terennümler: Övgü konusu neydi?  Rab onlarý kurtulmalýkla kurtardý!

48:21 susamadýlar: Ýsrailliler'i kurtulmalýkla Kurtaran onlardan yolculuk parasýný istemedi!  Yolculuk

giderlerini ve tüm gereksinmelerini Kendisi karþýladý (43:19; Çýkýþ 16:15; 17:2-6; Sayýlar 20:2-13;

Tesniye 8:3; Mezmur 78:15,16).

48:22 kötülere selamet yoktur: Bu uyarý hem 57:21'de ve kitabýn sonunda (66:24) yinelenir.  Tanrý'nýn

sonsuz kutsamalarýný alacak olanlar yalnýz doðru sayýlanlardýr.  Ýsrailliler'in arasýnda bulunup

Tanrý'nýn iyiliðini gören ama kendilerini O'na teslim etmeyenler, Tanrý'nýn huzurunda rahata

kavuþacaklarýný sanmasýnlar (57:21; 1. Korintliler 10:3-5; Ýbraniler 3:7-11,16-19).  Ýsrail de ulusal

rahata kavuþmak için imansýzlýktan kurtulmalýdýr (Zekarya 12:10-14; 13:1; 14:21).

Kötü kiþiler, günahlarý vicdanlarýný rahatsýz ettiði için sürekli hareket etmeye eðilimli olurlar.

Suçluluklarýný bastýrmak için heyecan uyandýran þeylerle zaman geçirmek isterler.  Bir türlü

esenliðe kavuþamaz.


