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Yeþaya, kýrk dokuzuncu 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)

VI. Rabbin acý çeken Uþaðý (49-57)

A. Tanrý'yý bekleyenler utandýrýlmayacaktýr (49).
1. Mesih, hem Ýsrailliler'i hem de uluslarý tutsaklýktan özgür kýlacaktýr

(49:1-8).
2. Mesih Ýsa her tür esirlikten tam bir özgürlüðe kavuþturacaktýr

(49:9-13).
3. Ýsrail'in çocuklarý ülkeyi dolduracaklar (49:14-21).
4. Uluslar, Ýsrail'in çocuklarýný yeniden ülkelerine getirecekler

(49:22-23).
5. Güçlünün elinden çapul malý kurtulacaktýr (49:24-26)

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜



˜˜˜ 437 ̃ ˜˜

Yeþaya, 49. Bölüm, sayfa 2

49:1-9 ayetlerinin oluþturduðu parça 42:1-7'e çok benzer.

49:1 Ey adalar: Tanrý, önceki bölümlerde Yakup evine (43:1; 44:1; 46:3; 48:1,12), bu bölümde ise

uluslara (adalara, 41:1; 42:1,4,7; 49:22; Tekvin 10:5; Efesliler 2:11,12) seslendi.  Yahve'nin

Uþaðý'na iliþkin haberi dinlemeleri için bütün uluslarý çaðýrdý, çünkü Tanrý bütün uluslara Uþaðý

aracýlýðýyla sonsuz yaþam sunar (65:1; Tekvin 22:18; Ester 8:17; Yeremya 51:9; Hezekiel

47:21-23; Zekarya 8:23).

Yeþaya, Tanrý Uþaðý'nýn hem yüceliðini (9:6,7; 42:1-8; 49:1-6) hem de aþaðýlanmýþ oluþunu (49:7;

53:2-12) açýkladý.
1. Tanrý Mesih'in aracýlýðýyla, Mesih de Tanrý aracýlýðýyla yüceltilir (49:3,5; Yuhanna 17:4).

2. Tanrý Mesih'in gücü olacaktýr (49:5; Matta 26:53).
3. Mesih Ýsrail'i yeniden eski yerine dikecektir (49:6).

4. Mesih her ulusa sonsuz yaþam müjdesini yayacaktýr (49:6).
5. Krallar O'nu görüp ayaða kalkacaktýr (49:7).

6. Üst düzey yöneticiler, O'na tapýnacaktýr (49:7).

7. Mesih ýssýz ülkeyi pekiþtirecek, miras olarak paylaþtýracaktýr (49:8).
8. Tutuklularý özgür kýlacaktýr (49:9).

Ne var ki, ayný zamanda

1. Ýnsanlar Mesih'i hor görecektir.
2. Halk O'ndan nefret edecektir.

3. Hükümdarlarýn kölesi olacaktýr (49:7).

Mesih'in aþaðýlanmaya gönüllü olarak katlanmýþtý (Filipililer 2:7,8).  Dünyadayken karþýlaþacaðý

alçaltýcý davranýþlarý önceden biliyordu.  «Tanrý özdeþliðinde olmakla birlikte»
 1. Adam olarak doðdu.

 2. Yoksul bir ailenin çocuðu olmaya razýydý.
 3. Doðum yeri olarak bir ahýrý kabul etti.

 4. Annesiyle Yusuf'un yetkisine boyun eðdi.
 5. Dünyanýn Yaratýcýsý bir marangoz olarak çalýþtý.

 6. Büyüdüðü kentin halký tarafýndan kovulmaya katlandý.

 7. Taþlanmakla tehdit edildi.
 8. Cinli biri olmakla suçlandý.

 9. Baþýný koyacak yeri yoktu.
10. Öðretisi çoðu vatandaþlarý tarafýndan reddedildi.

11. Öðrencilerinden biri O'nu Romalý yetkililerinin eline teslim etti.
12. Suçlu gibi baðlandý, dövüldü.  O'nunla alay edildi, üzerine tükürüldü.

13. Çarmýha gerildi.
14. Gömüldü.

Mesih alçatýlmayý kabullendiði için Tanrý O'nun adýný yüceltti (Filipililer 2:9-12).  Yüceltilmesinin

en önemli noktalarý þunlardýr:

1. Yerin en derin bölgelerine indi, yücelere çýktýðýnda tutsaklarý ardýndan çekti (Efesliler 4:8-10).
2. Mezardan dirilerek ölüm baðýný çözdü (Ýbraniler 2:14,15).

3. Kendisine iman etmiþ olanlarý kýrk gün boyunca yüreklendirdi (Haberciler'in Ýþleri 1:3).
4. Cennete yükseldi (Haberciler'in Ýþleri 1:9).

5. Tanrý Baba'nýn saðýnda oturuyor (Markos 16:19; Luka 22:69; Haberciler'in Ýþleri 7:55,56;

Romalýlar 8:34; Koloseliler 3:1; Ýbraniler 10:12; 12:2; 1. Petrus 3:22).
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6. Melekler, ihtiyarlar ve cennetin tüm halký O'nu yüceltir (Vahiy 5:9-12).

ana rahmindeyken Rab beni çaðýrdý: Yeþaya anne rahminden Tanrý hizmetine çaðrýldýðýný

söyleyemedi, çünkü o yetiþkinken görevlendirilmiþti (6:8).  Ne var ki, Tanrý'nýn kimi peygamberleri

daha onlar ana rahmindeyken belirli görevlere atadýðý kaydedilir; örneðin, Yeremya (Yeremya

1:5) ve Pavlus (Galatyalýlar 1:15-16).  Bu ayette sözü edilen Ýsa Mesih daha annesinin

karnýndayken (Luka 1:31-33) «halkýný günahlarýndan kurtaran» olarak tanýtýldý (Matta 1:21).

Üstelik Tanrý'nýn dünyanýn kuruluþundan önce «tasarlamalarýnýn rahminden» Mesih'i

görevlendirdiði söylenebilir.

annemin karnýndayken adýmý andý: (Matta 1:21)

49:2 aðzýmý keskin kýlýç gibi etti: Tanrý Sözü olarak Ýsa Mesih'in iki yönlü bir görevi vardý: Kendisini

kabul edenleri günahlarýndan kurtarmak, etmeyenleri de yargýlamak (11:4; 51:16; Yuhanna 12:48;

Ýbraniler 4:12; Vahiy 1:16; 2:12,16; 19:15,21).

Ýsa Mesih amaçsýzca konuþmadý.  O'nun örneðini izleyerek Mesih inanlýlarý da tanrýsal gerçekleri

aydýnlatan sözler konuþmalýdýr.  Söyleþiler, zaman tüketmek için deðil, insanlarý kutsal ilkeleri

benimsemeye ikna etmek için olmalýdýr.  Mesih'in elçileri dinleyicilerinin kulaklarýný okþayacak

biçimde vaaz etmediler (2. Timoteos 4:3).  Yaydýklarý müjde örtülü deðildi (2. Korintliler 4:3).

elinin gölgesinde beni gizledi: Tanrý'nýn Ýsa Mesih'i eliyle gizlemesi, O'nun Ýsa'yý korumasý

anlamýna gelebilir.  Bu söz ikinci bir bakýþ açýsýyla þöyle de yorumlanabilir: Yahudilikten ya da

diðer uluslardan gelen herkes ayrým yapýlmaksýzýn Ýsa Mesih aracýlýðýyla Tanrý'nýn ailesine üye

olabilir.  Bu, Eski Antlaþma'da Yasa'nýn törenleri ve simgelerinde yüzyýllarca gölgede kalmýþ bir

gerçekti (Romalýlar 16:25-26; Efesliler 3:[1-]5,6).

gölge: (51:16; Ýbraniler 8:5; 10:1)

cilalý: Okun cilalý olmasý, havayla sürtünmesini en aza indirgeyip hedefi hýzla vurmasýný saðlar,

hareket eden bir hedefin vurulmasý için gereken zamaný kýsaltýr.  Görevini savsaklayan bir okçu

oklarý cilalamaz.  Okçuluða önem veren, oklarý atmak istediðinde cilalamaz.  Böyle yaparsa niþan

aldýðý hedefi vurma olanaðýný kaçýrýr.  Önceden oklarýn pürüzlü yerlerini düzeltir, cilalar, onlarý

kýlýftan alýnca hemen atýlmaya hazýr durumda bulundurur.  Tanrý, yaþamlarýný Kendisine teslim

edenleri yüceliði ve O'nun amaçlarýný tamamlamak için kullanmak ister.  Yaþadýklarý deneyimler

ve öðrendikleri kutsal ilkeler aracýlýðýyla onlarý önceden arýndýrýr, biler, parlatýr, kullanýlýr bir

duruma getirir.  Böylece gerektiði an, hemen hizmet için uygun bir araç olarak hazýr bulunmasý

saðlanýr.  Zaman zaman Mesih inanlýlarý yaþamda edindiði deneyimlerin nedenini anlayamaz,

Tanrý'nýn onlarý hizmetinde kullanmadýðýný düþünerek ümitsizliðe kapýlýrlar.  Kutsal Okçu'nun

kýlýfýnda cilalý bir ok olarak hazýrlandýklarýný bilseler yüreklenmezler mi?

«Cilalý» parlatýlmýþ, pastan arýndýrýlmýþ anlamýnda Mesih Ýsa'nýn günahsýzlýðýný da anýmsatýr

(53:9a).

kendi ok kýlýfýnda beni sakladý: Her güvenilir iþçinin yaptýðý gibi Tanrý da kullandýðý aletleri

yýpranmaktan korur.  Örneðin, Ýlyas'ý Ýzebel'in öfkesinden korudu (1. Krallar 19:1-2,5-8).  Bir ok

kýlýfta nasýl korunursa, Ýsa Mesih de Tanrý elinin gölgesinde öyle gizlendi (Yukarýdaki nota bakýn).

Mesih Ýsa, Davut'un soyundan gelecekti.  Davut evi, uluslar arasýnda büsbütün daðýlmaktan

korunmalarý için sürgünden geri getirildi.  Böylece Mesih Ýsa'nýn doðumuyla ilgili peygamberlikler

yerine gelebildi.  Ýsa Mesih bebekliðinde de Kýral Hirodes'ten (Matta 2:13-15) ve daha sonra da

baþka ölüm tehditlerinden korundu (Yuhanna 8:59).
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49:3 Sen'de izzet bulacaðým Ýsrail'sin, kulumsun:  Ýsa Mesih, bütün Ýsrail'i temsil eden yetkin

ilkörnektir (Matta 2:15; Hoþea 11:1).  Hem Ýsrailli hem de uluslardan her çaðda yaþamýþ olan

bütün inanlýlarýn (ki gerçek Ýsrailliler bunlardýr [Romalýlar 4:11-12; 9:6-8]) temsilcisidir.  Baþkahin

«Harun tapýnaða girdiði zaman Rabbin önünde sürekli anýlma olarak Ýsrail oðullarýnýn adlarýný

yargý göðüslüðünde, yüreði üzerinde taþýdýðý» gibi (Çýkýþ 28:29) Ýsa Mesih de, O'na inananlarýn

öncüsü olarak gökleri aþmýþ olan ve Tanrý önünde onlar adýna yakaran büyük baþkahinleridir

(Yuhanna 14:13; Ýbraniler 4:14-16; 6:19; 7:25).

Ýsrail sözcüðü, «Tanrý'nýn prensi» anlamýna gelir.  Ýsa Mesih, Kendisinden baþka kimsenin

olamadýðý bir biçimde «Tanrý'nýn prensi»ydi.  Mesih Ýsa, gerçek Ýsrail oðlu olarak Kendini

günahtan temiz tuttu ve iman eden herkese sonsuz yaþam saðladý.  Mesih'in bu iþleriyle Tanrý

sonsuzluða dek yüceltilir (Yuhanna 1:4; 12:27,28; 17:1-5).  Böylece Kendisinden baþkasýnýn

olamadýðý gibi Tanrý'nýn gerçek Uþaðý oldu.

49:4 boþuna emek verdim: Tanrý Uþaðý'nýn insanlýðý bu sözlerle belirlenir (Mezmur 22:1; Matta 23:37;

27:46; Yuhanna 11:35'i karþýlaþtýrýn).  Ne var ki, Ýsa Mesih görünüþe ve duygularýna kapýlmadý.

Kendini gerçekle avuttu, yorgunluðunu kutsal ilkelerle dindirdi: «Hakkým Rabbin yanýnda ve

ücretim Allahým'ýn yanýndadýr.»

Tanrý hizmetçilerinin birçoðu, verdikleri yoðun emek karþýsýnda bir sonuç alamayýnca enerjilerini

boþuna tükettiklerini düþünürler (Musa [Sayýlar 11:10-15]; Davut [1. Samuel 21:1]; Ýlyas [1. Kýrallar

19:1-4,14]; Yeremya [Yeremya 20:7-9,14-18]; Yunus [Yunus 4:8]).  Tanrý, verdiði emeðin

sonucunda alacaðý ürünün az olabileceðine iliþkin Yeþaya'yý uyardý (6:9).  Gerçekten de öyle

oldu (65:2).  Ýsa Mesih'in ilk geliþi, Ýsrail açýsýndan bakýlýnca baþarýlý deðilmiþ gibi görünebilir

(Matta 23:37; 11:20-24; Yuhanna 1:10,11; Haberciler'in Ýþleri 7:51-53).  Yaþamýnýn sonunda yalnýz

120 öðrencisi vardý (Haberciler'in Ýþleri 1:15).  Mesih'in Kendisi geri çevrildiðine göre O'nun

müjdesini yayanlarýn da geri çevrilmesi kimseyi þaþýrtýr mý (Matta 10:24-25)?

Tanrý için çalýþmak isteyen kiþi, onu harekete geçiren güdüyü ve sevincini, emeðinin sonuçlarýna

baðlamamalýdýr.  Eylemlerinin sonucu göremese de bir Mesih baðlýsý, günahtan dönmüþ bir

yaþama yaraþýr iþleri yapmak zorundadýr (Haberciler'in Ýþleri 26:20).  Neden?

1. Emeði, Tanrý'ya boyun eðmesinin doðal sonucudur.

2. Emeðinin en deðerli sonuçlarýnýn oluþmasý birçok yýl sürebilir.
3. Bir kiþinin emeði, Tanrý için yapýlan bütün iþlerin yalnýzca küçücük bir parçasýdýr.

4. Bir birey emek verdiði alanda herhangi bir baþarý görürse, kendi çabalarý dýþýnda baþarýyý

oluþturan etkenleri unutmamalýdýr.

Çalýþmalarýnýn baþarýsýz gözükmesinden dolayý yýpranan iþçi, kendisi için bir övgü, bir kazanç

aradýðýný ortaya koyuyor olmaz mý? Tanrý iþçisi gözlerini sonuçlar yerine iþinin kalitesine

çevirirse, Tanrý'ya yeteneklerinin en yüksek ürününü sunmaya çalýþmýþ olur.  Ýþçinin en iyi

iþlerinin sonuçlarý göze az görünebilir, ama yine de Tanrý'ya sunduðu onun en iyi iþleridir

(1. Korintliler 3:13)!

hakkým Rabbin yanýndadýr: Mesih'in hakký nedir (53:10-12)?
1. Yakup sýptlarýný yeniden yerlerine dikecek (49:5,6).

2. Uluslara Iþýk olacak (49:6,8,9).
3. Krallar O'na tapýnacaklar (49:7).
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Tanrý hizmetine çaðrýlmýþ iþçiler, kendilerini zor günlerde destekleyecek ilkeleri kavramalýdýr;

Örneðin:

1. Ýnsanlarýn imansýzlýðý, tanrýsal bildirilerin gerçekliðini azaltmaz (Romalýlar 3:3).
2. Müjdecilerin emeði boþuna deðildir, karþýlýksýz kalmaz («Ücretim Tanrým'ýn yanýndadýr»; 40:10;

62:11; 1. Korintliler 3:8, 15:58; Ýbraniler 6:10).
3. Tanrý Sözü, duyanlar tarafýndan kabul edilmese de O'nun vaaz edene saðladýðý destek

ölçülemez.
4. Tanrý Sözü ve O'nu duyuran kiþi geri çevrilse bile hem duyurulan müjde, hem de duyuran iþçi

Tanrý'nýndýr.  Tanrý ekilen tohumlardan Kendi uygun gördüðü zaman ve biçimde ürünler

alýnmasýný saðlama yetkisine sahiptir (1. Korintliler 3:5-7).

49:5 Yakup'u tekrar O'na getirmek için: Ýsa Mesih dünyadaki hizmetine ilk baþladýðý zaman Ýsrailliler

Kendisine iman etsin diye onlara öncelik tanýdý.  Öðrencilerini köyden köye gönderdiðinde onlara

da, «Tanrýsýzlara gitmeyin, Samiriyeliler'in kentlerine de uðramayýn.  Ýsrail halkýnýn yitik

koyunlarýna gidin» diye buyurdu (Matta 10:5,6).  Kenanlý bir kadýn Mesih Ýsa'dan kýzýný saðlýða

kavuþturmasýný rica ettiðinde Ýsa ona «Ben salt Ýsrail evinin kaybolmuþ koyunlarýna gönderildim»

diyerek yanýt verdi (Matta 15:24).  Ama deðiþik bir ulustan olan o kadýna da lütuf gösterdi.  Baþka

bir zaman Samiriyeli bir kadýnla kurtuluþ müjdesini paylaþtý (Yuhanna 4:1-42).  Üstelik cennete

dönmeden önce Mesih Ýsa öðrencilerine, «Gidin, bütün uluslarý öðrencim yapýn» diye buyurdu

(Matta 28:19).  Ýsa Ýsrailliler'in O'nu Mesih olarak kabul etmeleri ve Tanrý'nýn Egemenliði'nin

hemen kurulmasý için bol bol olanak tanýdýktan ve reddedildikten sonra uluslarýn çaðý baþladý.

Pavlus'la Barnabas'ýn ayný deneyimi paylaþtýlar.  Ýlkin Yahudiler'i müjdelediler.  Ne var ki, onlarýn

Tanrý Sözü'nü bir yana ittiklerini görünce Pavlus'la Barnabas uluslara yöneldiler (Haberciler'in

Ýþleri 13:44-48).

Yalnýz Tanrý'nýn Ýsrail'le uðraþlarý daha bitmedi (Romalýlar 11:25-27).  Ýsa Mesih Kendisi Ýsrail'i

Kenan bölgesine yeniden getirecektir («Þilo», Tekvin 49:10).

Beni kendisine kul olmak üzre: Bu dünyadayken Ýsa Mesih'in Babasý'na sunduðu hizmet, Luka

2:49; 4:43; Yuhanna 4:34; 6:38; 17:4'de görülebilir.  Vahiy kitabýndan, Mesih'in cennette de

Babasý'na hizmet etmeyi sürdürdüðü anlaþýlýr (Vahiy 6:1; 17:14).

49:6 Ýsrail'in esirgenmiþ olanlarý: Yargýlarda ölmemiþ olan Ýsrailliler anlatýlýr.

milletlere ýþýk: Sonsuz yaþam bütün uluslara sunulur.  Mesih Ýsa'nýn da uluslarla iliþkisi vardý.

Suriye Fenike ýrkýndan bir kadýnýn kýzýný iyileþtirdi (Markos 7:24-30).  Çarmýha gerilmeden az

önce uluslardan olanlar Mesih'i aradýlar (Yuhanna 12:20-21).  Mesih'in öðrencileri zamanla

Müjde’nin uluslar için de geçerli olduðunu kabul ettiler (Haberciler'in Ýþleri 10:1-48; 11:1-18;

13:46,47; 26:20).

Seni uluslara de ýþýk olarak vereceðim ki yerin ucuna kadar Benim kurtarýþým olasýn: Ýsa

Mesih'in doðduðunda uluslara ýþýk olacaðý, Simeon'a açýklanmýþ bir gerçekti (Luka 2:32; Yeþaya

42:7; 60:3).  Ýsa Kendisi de uluslarýn kurtuluþu olan bu Iþýk olduðunu açýkladý (Yuhanna 8:12).

Vaftizci Yahya (Yuhanna 1:29), ayrýca Samiriyeli kadýn ve hemþehrileri buna tanýklýk ettiler

(Yuhanna 4:42).  Bu gerçeði Kutsal Ruh'un esiniyle Yuhanna þöyle vurguladý: «Bizse, Baba'nýn

Oðul'u dünyanýn Kurtarýcýsý olarak gönderdiðini gördük» (1. Yuhanna 4:14).
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49:7 insanýn hor gördüðü, ulusun nefret ettiði: Günahla kutsallýk arasýnda öyle büyük bir çatýþma

vardýr ki, her yerde her çaðda tanrýsýzlar Ýsa Mesih'ten ve inanlýlarýndan nefret eder (30:11; 50:6;

52:14; 53:3; Mezmur 22:6-7; Matta 27:9-31; Luka 23:18-23; Yuhanna 19:15).

«Ulus» için Ýbranice'de «goi» sözcüðünün kullanýlmýþ olmasýndan dolayý burada Yahudi olmayan

uluslardan söz edildiði anlaþýlýr (Mezmur 2:1-3; Haberciler'in Ýþleri 4:25-27).

hükümdarlarýn kölesi: Ýsa dünyada yaþadýðý zaman ülkeyi yönetenlere baðýmlý oldu (Matta

17:27; 26:52,53).  Pilatus, Mesih Ýsa üzerindeki yetkisiyle övünüyordu (Yuhanna 19:1,10,16).

Mesih Ýsa Hirodes'in de önüne sürüklendi (Luka 23:6-11).  Ne var ki, Mesih Ýsa böyle

davranýþlara boyun eðmeseydi kimsenin üzerinde yetkisi olmayacaktý (Yuhanna 19:11).

sadýk olan: Vaatlerini sürekli yerine getiren Tanrý güvenilirdir (Yeremya 33:14; Matta 24:35;

Haberciler'in Ýþleri 7:5; Romalýlar 4:21; Titus 1:2; Ýbraniler 10:23; Yakup 1:12; 1. Yuhanna 2:25).

Seni seçmiþ olan: (42:1)

reisler ... secde kýlacaklar:  Mesih Ýsa'nýn kendilerine boyun eðdiði egemenler bile bir bakýma

O'nu yüceltmiþ bulunuyorlardý.  Hirodes O'nun Vaftizci Yahya olduðunu sanmýþtý (Luka 9:9) ve

Pilatus O'nda suç bulmadý (Luka 23:14).  Ama bu peygamberlik (vaatlerin gerçekleþmesi, 49:3,6)

sýnýrsýz, geniþ bir ölçekte tekrar gerçekleþecektir (45:23; Mezmur 72:8-11; Romalýllar 14:11;

Filipililer 2:10,11; Vahiy 5:11-14).

49:8 rýza vaktinde Sana cevap verdim: Tanrý, Mesih Ýsa'nýn dünyada geçirdiði bütün günlerinde

O'nu duydu ve O'na yardým etti (Luka 2:40,52; Yuhanna 3:2; 8:28-29; 12:28; 14:10; Ýbraniler 5:7).

Ýsa Mesih, Babasý'nýn her zaman O'nu duyduðundan emindi (Yuhanna 11:42).

Tanrý Baba'nýn her an Ýsa Mesih'i iþitmesi Mesih inanlýlarýnýn yararýnadýr, çünkü O inanlýlarý

Tanrý'nýn tahtý önünde temsil eder (Ýbraniler 7:25).

Seni kavime ahit olarak vereceðim:  Tanrý'yla insanlar arasýnda tek bir aracý vardýr: Ýsa Mesih

(1. Timoteos 2:5).  O yeni antlaþmanýn aracýsýdýr (Ýbraniler 8:6; 9:15; 12:24).  Üstelik antlaþma

Kendisidir (42:7).  Ýsa Mesih bu antlaþmayý yerine getirirken þu görevleri de tamamlayacaktý:
1. Memleketi pekiþtirecekti (54:2).

2. Issýz kalmýþ miraslarý paylaþtýracaktý.
Hem Kenan bölgesini Ýsrail'e yeniden saðlayacaktý(r) (54:3; 61:4,7) hem de dünyanýn gerçek

bilgisinden yoksun kalmýþ bölgelerine Tanrý'yý tanýtacaktý(r) (Dolayýsýyla o bölgeler

aydýnlanacak, [aþaðýdaki 4 numaralý nota bakýn], Tanrý'yla ruhsal ürün verecek bir iliþki içinde

bulunacak.).

3. Tutuklularý özgür kýlacaktý (61:1; Luka 4:19; Yuhanna 8:32,34,36).
Tutuklular en önemli anlamýyla Babil'deki sürgünler deðil, günahýn, ruhsal körlüðün

tutsaklarýdýr.  Örneðin, Yahudiler yasacýlýðýn tutsaðýydýlar (Romalýlar 3:19,20; 9:31,32).
4. Karanlýkta bulunanlarý açýða çýkaracaktý (Yuhanna 1:4,5,9; 8:12; 11:43,44; Efesliler 4:18).

Karanlýktan ýþýða çýkan insan, Tanrý'yý tanýklýðý ve iþleriyle yüceltmelidir (Matta 5:14,16;

Markos 5:19; Efesliler 5:8; Filipililer 2:15).

5. Iþýða çýkmýþ olanlar için çýplak tepeleri otlaklara çevirecekti (Yuhanna 6:35).

6. Onlarý güdecekti (40:11).
Acýkmayacak ve susamayacaklardý; bedensel ve ruhsal gereksinmeleri, hem bu dünyada

hem de cennette karþýlanacaktýr (65:13; Matta 5:6; Vahiy 7:16,17).  Dünya, uluslarý kuru
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kuyulara getirir ve çatlak sarnýçlarla yetinmelerini bekler, ama Ýsa Mesih su fýþkýran pýnarlara

yol gösterir (Mezmur 36:9; Yeremya 2:13; Yuhanna 4:14; 6:35; 7:37-39).

7. Onlarý güneþ ve sýcaktan koruyacaktý.
8. Onlara yol gösterecekti (Mezmur 23:2; Yuhanna 14:6).

49:11 bütün daðlarýmý yol edeceðim: Tanrý engel tanýmaz (35:8; 40:3,4).

yollarým yükselecek: (57:14; 62:10)

49:12 uzaktan ... gelecekler:  (2:2; 11:10; 60:1-5,10,11; Matta 8:11)

Sinim: Sinim, Çin olabilir (Tekvin 10:17).  Araplar ve baþka doðulular Çin'e Sin ya da Tçin

diyorlardý.

49:13 ey gökler, ey yer, ey daðlar: Doða Tanrý'yý ezgilerle övmeye çaðrýlýr (Mezmur 96:11-13; 98:7-9).
1. Kurtarýcý'nýn yüceltilmesi için (49:2-12)

2. Tanrý'nýn Ýsrail'e göstereceði kayra için (49:16-26)

daðlar: Yeþaya'nýn yazýsýnda daðlarýn ululuðu vurgulanýr (2:2,14; 5:25; 13:4; 14:25; 22:5; 30:25;

34:3; 37:24; 40:4,9,12; 41:15; 42:11,15).

49:14 Sion: Bu ayette Sion, Ýsrail halký demektir (51:16).  Sözcük bu anlamýyla çok az kullanýlýr.

Çoðunlukla Yerusalem kentini anlatýr.

Yehova beni býraktý: Bu düþünce insaný günaha sürükler (Mezmur 10:1-4,6-11; Hezekiel

8:12,13).  Yahudiler'in, «Hiçbir koþul altýnda seni býrakmayacaðým.  Ne de herhangi bir durumda

seni yüzüstü býrakacaðým» Diyen'i (Ýbraniler 13:5) onlarý býrakmakla suçlamalarý aðýr bir utanç

kaynaðý ve akýlsýzca bir davranýþtý (40:27; 63:15-19; 64:8-12; Mezmur 77:7-9; 102:17).  Tanrý'dan

bu biçimde kuþkulanan kiþi, O'nun sonsuz gücünü kendi gelip geçici ölçütleriyle küçümsemiþ

olur.  Kiþinin ümitlerinin tükenmesi, avuntu kaynaðýnýn tükenmesi anlamýna gelmez.  Kiþinin

yalnýzlýk duymasý da, Tanrý'nýn onu býraktýðý ya da unuttuðu anlamýna gelmez.

Tanrý, her çaðda yaþayanlarýn iman kýtlýðýndan dolayý yakýnma hakkýna sahiptir (Matta 6:30; 8:26;

16:8; Luka 12:28; 18:8).  «Ýmansýzlýklarý yüzünden ... çok sayýda güçlü iþ yapa»maz (Matta

13:58).

Rab beni unuttu: Tanrý'nýn Kendi inanlýlarýný unuttuðuna iliþkin kuþkular þu nedenlerle ortaya

çýkabilir:
1. Kiþi dünyanýn, ülkesinin, ailesinin, kendisinin küçüklüðünü düþünürse, Tanrý'nýn onunla

ilgilenerek zaman harcamayacaðý gibi bir sonuca varabilir.
2. Kutsal Tanrý karþýsýnda kendi günahlýlýðýný kavrayan kiþi, Tanrý'nýn kesinlikle onunla

uðraþmayacaðýný düþünebilir.
3. Ardý kesilmeyen sýkýntýlardan kurtulamayan kiþi, Tanrý'nýn onu terk etmiþ olmasýný mantýklý

bulur.

49:15 evet, onlar unutabilir fakat Ben:  (44:21; Mezmur 27:10; 68:5; 103:13; Matta 7:11)

49:16 iki elimin ayasýna nakýþ ettim:  Ýsa Mesih'in elleri çiviyle delindi.  Ellerine baktýðý zaman canýný

uðruna verdiði insanlarý düþünür.
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duvarlarýn daima karþýmda: Yerusalem'i sevenler nasýl onu sürekli anýmsarsa, nasýl tozuna bile

acýrsa (Mezmur 102:14) Rab de Yerusalem'in surlarýna sürekli acýmayla bakar.  Belki de yeniden

kurulacak surlarý tasarladýðý (Nehemya 3;4) ya da sürekli surlara bekçilik yaptýðý anlatýlmak

istenir.

49:17 oðullarýn: (49:20,21; 43:6)

49:18 Çepçevre gözlerini kaldýrýp bak: (60:4)

onlarýn hepsi toplanýyorlar: (49:12)

gelin gibi onlarý kuþanacaksýn: Sion sýk sýk geline benzetilir (54:5).  Yeni Antlaþma'da Mesih

inanlýlarý O'nun gelini olarak tanýtýlýr (2. Korintliler 11:2; Vahiy 21:2,9; 22:17).

49:19 sen dar olacaksýn:  (54:1-3; Zekarya 10:10)

49:20 evlatsýz kaldýðýn zaman: Havva çocuðu Habil'i yitirdikten sonra, Tanrý onu Þit'in doðumuyla

avuttu.

bu yer bana dar geliyor: (66:20; Luka 14:21-23).  Yerin Ýsrail'e dar gelmesi sözü, öncelikle

sürgünden sonra ve daha da uzak gelecekte onun nüfusunun çoðalacaðýný gösterir.  Ýkinci bir

açýdan, Müjde'nin yayýlmasý yoluyla Mesih'e iman edenler, Ýsrail'in ruhsal çocuklarý da anlatýlmak

istenmiþ olabilir (Romalýlar 15:19,24; 2. Korintliler 10:14-16).

49:21 Öteye beriye dolaþmakta iken:  Ýsrail'in günahlarý nedeniyle sürgünde geçirdiði dönem anlatýlýr

(50:1).

bunlarý kim bana peyda etti: Ýsrail'in bir günde doðacaðý (66:7-9), Yerusalem caddelerinin

çocuklarla dolacaðý önceden bildirilir (Zekarya 8:5).

kim: Önceleri uluslardan gelenlerin de kurtulabileceði konusu kavranamadý (Haberciler'in Ýþleri

10:45; 14:27; 15:3,4) ve tartýþmalara yol açtý (Haberciler'in Ýþleri 15:1-11).  Yahudiler'in bazýlarý

bunu hoþ görmedi (Haberciler'in Ýþleri 11:1-3; Galatyalýlar 2:11-14).

49:22 milletlere elimi kaldýracaðým: Uluslar Tanrý'nýn dediðini dinleyecekler (13:2; Hoþea 2:23).  Öte

yandan, Tanrý yüzyýllardýr halký Ýsrail'e el uzatmýþtý, ama Ýsrail Yüce Olan'a aldýrýþ etmedi (65:2).

bayrak: (11:12)

senin oðullarýný kucaklarýnda getirecekler:  Bu ayet ve ona koþut ayetlerin (60:4; 66:20) geniþ

ölçüde benimsenen yorumuna göre, Yahudiler uluslardan gelenlerin yardýmýyla Kenan bölgesine

dönecekler.  Bu olay Koreþ'in buyruðuyla Yahudiler'in sürgünden dönüþü olabilir ya da daha

gelecekte Yahudi olmayan baþka bir kiþinin yardýmýyla vatana kavuþmalarýný anlatabilir.  Ýkinci

bir yorum ise, Ýsrail'in edindiði oðullarýn diðer uluslardan Tanrý'ya iman edenler olduðunu söyler.

49:23 kýrallar sana lala: Yusuf'un zamanýndaki firavun, Koreþ, Darius, Ahaþveroþ, Ester ve tarih

boyunca baþka egemenler Ýsrailliler'i ve Mesih inanlýlarýný kayýrmýþlardýr.
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Beni bekleyenler utandýrýlmayacaklar:  Tanrý'nýn saðladýðý kurtuluþa ümit baðlayanlar

ödüllenecekler (30:18,19; Mezmur 102:16,17; Zekarya 12:10; 14:3).  Ýnsanlarýn yardým vaatlerine

güvenenler düþ kýrýklýðýna uðrar.
1. Vaat eden kiþi cömertlik ruhuyla yardýmýný pek düþünmeden, birden sunar.  Sonradan

soðukkanlýlýkla gücünü, zamanýný, olanaklarýný gözden geçirince sözünü tutamayacaðýný anlar.
2. Vaat eden kiþi olumlu bir etki býrakmak için söz verir.  Ne var ki, yardýmý yalnýzca sözde kalýr.

3. Vaat eden kiþi, söz verdiði yardýmý saðlamayý kesin olarak düþünmesine karþýn önceden

bilemediði olaylar sözünü gerçekleþtirmesini olanaksýz kýlar.

Bunun için yardým etmeye söz veren insanlar iyi niyetleri nedeniyle övgüye deðerdirler, ama

onlarýn sözlerine bel baðlanmaz.  Eðer sözlerini gerçekten tutarlarsa, buna sevinilebilir ama

tutmasalar da sorun yoktur. Çünkü yapýlan tasarýlar, duyulan ümitler tutulmama olasýlýðý olan bir

vaat üzerinde kurulmamýþtýr.  Öte yandan Tanrý'nýn vaatlerine bel baðlanabilir.  «Ýmansýzlýk

gösterirsek O yine sadýk kalacak.  Çünkü kendisini yadsýmasý olanak dýþýdýr» (2. Timoteos 2:13).

49:24 kuvvetlinin elinden çapul malý alýnacak mý: «Ýsrailliler'in Babil'den kurtulmalarý olanaklý mý»

sorusu nasýl yorumlanýr?
1. Tanrý'nýn koþullarýna göre (Tesniye 29:27,28) Ýsrail sürgüne gönderilmiþti.  Babil Tanrý'nýn

istemini yerine getirmiþti (42:22-25; 47:6).  Buna dayanarak Babil Ýsrailliler'i esir tutmak için

hem hakký hem de gücü olduðunu ileri sürebilirdi.

2. Ya da bu düþünce Ýsrail'in sürgünden özgür kýlýnacaðýna inanmayanlar tarafýndan ileri

sürülmüþ olabilir.

3. Ya da sürgünden özgür kýlýndýktan sonra gönül borcuyla coþan Ýsrailliler bunu bir övgü sözü

olarak Tanrý'ya sunmuþ olabilirlerdi (Hoþea 6:1,2).

«Kuvvetlinin elinden çapul malý alýnaca»ðý konusu, Ýsa Mesih'in Kendisine inananý þeytana

kölelikten özgür kýlmasýna benzetilebilir.  Adem'le Havva canlarýný þeytana sattýklarýndan þeytan

bütün insanlarý tutsak alma hakkýný kazandý (Romalýlar 5:12-14,17a,18a).  Ýnsanlarýn, þeytandan

baþka üstesinden gelemedikleri bir düþman daha vardýr; bu da ölümdür.  Ölüm, iblisin yasal

alacaðýdýr.  «Ölümün güçlü egemenliðini kendinde bulunduran» (Ýbraniler 2:14), insanlarý

pençesinden hiç býrakmayacakmýþ gibi görünüyordu.  Ne var ki, Mesih Ýsa ölümüyle iblisi ezdi,

Kendisine inananlarý onun gücünden özgür kýldý (Matta 12:29; Romalýlar 5:18,19; 1. Petrus 1:3,4).

«Mesih, ölüler arasýndan dirilmiþtir.  Uyuyanlarýn ilk ürünüdür....  Her biri kendine özgü sýrada:

Ýlk-ürün Mesih, sonra O  geldiðinde Mesih baðlýlarý.... Ezilecek son düþman ölümdür», ama ölüm

kesinlikle kaldýrýlacaktýr!  (1. Korintliler 15:4,12-26; Yeþaya 26:19; Eyup 19:25,26; Ýbraniler

2:14,15; Efesliler 4:8).  Ýsrail'in Babil'den özgür edilmesi, Mesih inanlýsýnýn ölümden diriliþini

simgeler.

49:25 fakat Rab þöyle diyor:  Kuþkuya (49:24) karþý tek bir çare vardýr, bu da Tanrý Sözü'dür.

kuvvetli: Babil güçlüyse, Tanrý ondan daha güçlüydü.

korkunç adam: Korkunç adam, ilk anlamýnda Babil kralýdýr. Ne var ki, dünyanýn sonunda Ýsrail'i

ve Mesih inanlýlarýný ezen korkunç bir adam daha olacak (Daniel 11:36,37).

çapul mal: (49:24'la ilgili nota bakýn; 53:12; Mezmur 68:18; Koloseliler 2:15)

seninle çekiþenle Ben çekiþeceðim:  Ýsrail'in sürgünden özgür kýlýnmasý, Tanrý'nýn Ýsrail'in

düþmanlarýyla çekiþmesinin sonucu olacaktý (25:8; 54:17).
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49:26 kendi etlerini yedireceðim: Babil'in baþkalarýna karþý gösterdiði amansýz tutum ona karþý da

uygulanacaktý (47:6,7,11-15; Vahiy 13:10).  «Kendi etlerini yemek», içsel çekiþmeler için bir

deyimdir.  Örneðin, Nabonidus, dinde birçok deðiþiklik yaparak yönettiði halkýn ona olan

baðlýlýðýný yitirdi.  Öyle ki, Koreþ Babil'e saldýrýrken Babilliler'in birçoðu saldýranlarýn tarafýna geçip

kendi halkýna karþý silah kullandý.  Babil'in iç sorunlarý onun Persler'in eline düþmesini

kolaylaþtýrdý.

kendi kanlarýyla ... sarhoþ olacaklar: (Vahiy 16:6)

bütün beþer bilecek ki: Tanrý Ýsrail'i sürgünden özgür kýlmaktaki amacýný onlara þöyle açýkladý:

Böylece bütün insanlýk bilecek «seni kurtaran Rab Ben'im».  Týpký Ýsa Mesih'in gözlerini

iyileþtirdiði adam gibi, önceden kör olmasýnýn nedeni «Tanrý'nýn iþleri onda açýklansýn diye oldu»

(Yuhanna 9:3).  Her diz zaten Tanrý önünde çökecektir (66:15,16,18,19; Vahiy 15:3,4) ama

insanlar zorlanmadan önce Tanrý'nýn yüceliðini tanýyarak kendilerini O'na teslim ederlerse O'nun

öfkesinden kurtulurlar.  Çok acýyan Tanrý'nýn isteði budur (Hezekiel 18:32).


