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Yeþaya, ellinci 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).

B. Tanrý'nýn adýna güvenilsin (50).
1. Kiþinin Tanrý'dan uzaklaþmasý kendi kararýnýn bir sonucudur (50:1-3).
2. Tanrý, Ýsa Mesih'i bütün görevlerinde destekleyecekti (50:4-9).
3. Tanrý'yla barýþmak isteyen kiþi, kurtulmak için insansal yöntemlere

güvenemez (50:10-11).
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50:1 ananýz: Sion, anne olarak, Yahudiler Sion'un çocuklarý olarak ve Tanrý da koca ve baba olarak

açýklanýr (54:5; 62:4,5; Yeremya 3:14).  Þimdiki çaðda Ýsrail Tanrý'dan halen kopuk biçimde

yaþamaktadýr.

boþama kaðýdý: Eski Antlaþma çaðýnda bir koca, eþinde bir hata bulduysa ona bir boþama kaðýdý

yazabilirdi (Tesniye 24:1; Matta 19:7).  Tanrý Ýsrail'e kocaydý (Yeremya 31:32) ama zina yapmasý

yüzünden Ýsrail'e boþama kaðýdýný vermiþti (Yeremya 3:8; Hoþeþ 2:2-13).  Ne var ki, Tanrý

gelecekte Ýsrail'i yeniden kazanacak ve kabul edecektir (Hoþea 2:14-23).

sizi alacaklýlarýmdan hangisine sattým:  Eski Antlaþma döneminde babalar ödeyemedikleri

borçlarý kapatmak için kendi çocuklarýný satabilirlerdi (Çýkýþ 21:7; 2. Kýrallar 4:1; Nehemya 5:5).

Ama Tanrý'nýn kimseye borcu yoktu ki çocuklarýný alacaklýlarýna satsýn.  Tanrý'nýn Ýsrail'i Babil'e

teslim etmekte çok farklý bir amacý vardý: Kutsallýðýndan pay almalarý için Yahudalýlar'ý sýkýdüzen

uygulayanlarýn eline verdi (52:3; Ýbraniler 12:10).

fesatlarýnýzdan ötürü satýldýnýz: (1. Kýrallar 21:25; 2. Tarihler 12:5,8; Romalýlar 5:16a,17a,18a;

7:14)

günahlarýnýzdan ötürü ananýz salýverildi: Tanrý'yla Yahuda arasýndaki ayrýlýk Yahuda'nýn

günahlarý yüzündendi.  Yahuda yalancý ilahlara tapýnarak ruhsal zina iþledi.  Bu, Yahuda'nýn

sýkýdüzenle eðitilmek için Babil'in eline verilmesiyle sonuçlandý.  Bundan baþka Ýsrailliler Ýsa

Mesih'i kabul etmedikleri ve O'nu öldürttükleri için Ý.S. 70 yýlýnda Romalýlar'ýn eliyle yargýlandýlar

ve Yerusalem yerle bir edildi.

50:2 Ben geldiðim zaman niçin kimse bulunmadý: Tanrý erken davranarak halkýný uyarmak için

peygamberleri gönderdi (Yeremya 7:25,26; 35:15).  Baðlarýnýn meyvesini (ruhsal ürünleri)

toplamak için uþaklarýný yolladý (Matta 21:34).  Ne var ki, Ýsrailliler Tanrý'nýn habercileriyle alay

ettiler.  Bu yüzden Tanrý onlarý Babil'in eline vermeyi uygun gördü (2. Tarihler 36:16,17).  Nihayet

Yahudiler'i peygamberleriyle uyarmýþ olan Tanrý, onlara Kendi Oðlunu gönderdi (Matta 21:37-39).

çaðýrdýðým zaman niçin cevap veren yoktu: Tanrý Ýsrailliler'i kaç kez Kendine çekmek istedi,

ama onlar Tanrý'yý sürekli geri çeviriyorlardý.  Bu nedenle ruhsal yoksunluklarýný yansýtan yargýyý

indirecekti (evleri ýssýz býrakýlacaktý [Matta 23:37,38; Luka 19:41-44]) ve Tanrý Kendisine ürün

getirecek olan iþçilere olanak tanýyacaktý (Matta 21:41).

elim hiç kýsaldý mý ki: Gücü her þeye yeter Olan'ýn olanaklarýný kýsýtlayan hangi koþullar

bulunabilir?  Geçemediði hangi sýnýr vardýr?  Kurtarýcý istediði an kurtaramaz mý (59:1,2; Matta

27:42; Luka 23:35)?

iþte, azarlamamla denizi Ben kuruturum: Kutsal Yazý'da Tanrý'nýn doðayý kendi haline býrakmýþ

olduðu belirtilmez (Mezmur 147:8-18).  O'nun doða üzerindeki yetkisi (Çýkýþ 14:21; Yeþu 3:16,17),

ruhsal alandaki yetkisi için kanýt olarak gösterilir (Matta 8:26,27; Markos 2:9-11; Yuhanna 3:8-10).

Hiçbir þey O'nu engelleyemez.  Tanrý'nýn bu çaðýn sonunda Ýsrailliler'i dünyanýn dört bir yanýndan

toplamasý, halkýný Mýsýr'dan kurtarmasýna benzer ama ondan kat kat daha kapsamlý olacaktýr

(11:11).

ýrmaklarý Ben çöl ederim: Tanrý, Ýsrail'in düþmanlarýnýn bolluðunu, rahatýný sýkýntýya çevirir.

balýklar kokar: (Çýkýþ 7:21; Mezmur 105:29)
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50:3 göklere siyahlar giydiririm: «Iþýk olsun» Diyen (Tekvin 1:3), eðer gerekli görürse, dünyayý koyu

bir karanlýk içinde býrakabilir (Yeremya 4:28; Hezekiel 32:7,8).  Musa zamanýnda Tanrý bunu yaptý

(Çýkýþ 10:21-23; 19:16-18; Mezmur 105:28).  Mesih Ýsa çarmýha gerildiðinde de bir karanlýk çöktü

(Luka 23:44).  Dünyanýn sonunda da gök ýþýklarý üzerine perde çekilecektir (Yoel 2:10; 3:15; Matta

24:29; Markos 13:24; Luka 21:25; Vahiy 6:12; 8:12; 9:2).

onlarýn örtüsünü çul ederim: (Vahiy 6:12)

50:4-9 ayetleri, Ýsa Mesih'le ilgili 42:1-8'de ve 49:1-12'de baþlayan, 52:13-15'te ve 53:1-12'de

sürdürülecek olan bildirinin bir parçasýdýr.

50:4 yorgun adama sözle destek olmak: Kurtarýcý Ýsa Mesih «zayýflýklarýmýza yakýnlýk duyamayan bir

baþrahip deðildir» (Ýbraniler 4:15).  Günah iþlemeden O, insanlarýn karþýlaþtýklarý bütün zorluklarý

paylaþtý; O'na gelen herkese güç saðlar.  Ýsa Mesih'in yorgun adama yönelttiði sözlerden daha

deðerli bir avuntu var mý? «Ey bütün yorulanlar ve aðýr yük altýnda yýprananlar!  Bana gelin.

Sizleri dinlendiririm.  Boyunduruðumu takýnýn, Ben'den öðrenin....  Böylece canlarýnýza dinlenme

bulacaksýnýz» (Matta 11:28,29).

Ne gibi yorugunluklar var?

1. Aðýr ya da yoðun iþten gelen bedensel yorugunluk

2. Yapýlmasý gereken eylemi deðersiz ve anlamsýz bularak ümitsizliðe kapýlmaktan doðan

yorgunluk

3. Yaþamýn getirdiði kargaþa ve zorluklarýn oluþturduðu yorgunluk

4. Sancý çekmekten gelen yorgunluk

5. Ýyilik yapmakla oluþan yorgunluk

6. Günaha karþý çaba göstermekten gelen yorgunluk

Ýsa Mesih'in rahatlýk vereceðine iliþkin vaadi, her çeþit yorgunluk için geçerlidir.  Ne var ki, kiþinin

bu rahata kavuþmasý için vaatle birlikte verilen koþula de uymasý gerekir: «Boyunduruðumu

takýnýn, Ben'den öðrenin....  Böylece canlarýnýza dinlenme bulacaksýnýz» (Matta 11:28,29).

«Boyunduruðumu takýnýn, Ben'den öðrenin» ne demektir?  «Ben'den öðrenin», Kutsal Yazý'da

açýklanan Tanrý'nýn bakýþ açýsýný benimsemek anlamýna gelir.  «Boyunduruðumu takýnýn», kutsal

bir yaþam biçimi sürmek demektir.  Tanrý'nýn buyurduðu gerçeklerle çatýþan bir yaþam süren kiþi

rahata kavuþamaz.  Kiþi Kutsal Söz'e uymayan koþullar altýnda rahata kavuþabilseydi, onun

yanlýþ davranýþlarý onaylanmýþ sayýlacaktý: Tanrý'yý doðru koþullara göre arama ve gerçeðe uyma

gereksinimini duymayacaktý.

sözle destek olmayý bileyim diye: Tek destek gerçektir.  Zamanýnda söylenen sözler

yüreklendirici, uyarýcý, öðütleyici, azarlayýcý ve avutucu olur (Süleyman'ýn Meseller'i 15:23).  Ne

var ki, Tanrý'nýn görüþ açýsýndan sapan her söz, kulaða ne denli hoþ gelirse gelsin, o an için ne

denli ümit verirse versin, kiþiyi bina edeceði yerde onun yýkýmýný saðlar (2. Timoteos 4:2-5).

Rab Yahve: 50:4,5,7,9'da Tanrý'nýn adýnýn «Rab Yahve» olarak geçmesi, bu parçaya bir aðýrlýk,

bir ciddilik saðlar.

bana þakirtlerin dilini verdi: Tanrý uþaklarýna konuþma yeteneðini verir (49:2; Çýkýþ 4:11,12;

Mezmur 51:15; Matta 7:28,29; 10:19,20; 13:54).  Mesih Ýsa'ya gelince «Dili usta bir yazýcýnýn

kalemi .... Dudaklarý üzerine kayra saçýlmýþ»týr (Mezmur 45:1,2).  «Dudaklarý zambaklardýr, mür
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yaðý damlatýr» (Neþideler Neþidesi 5:13).  Mesih'i duymuþ olanlar «Hiçbir zaman, hiç kimse O'nun

konuþtuðu gibi konuþmadý» diye itiraf etmek zorunda kaldýlar (Yuhanna 7:46).

Mesih inanlýsý da Tanrý'dan neyi ve nasýl konuþacaðýný öðrenirse, O'nun egemenliði için yapacaðý

etkiyi artýrmaz mý (Süleyman'ýn Meselleri 15:23; 25:11)?  Sürgünden dönenler yorgundular

(Tesniye 28:65-67).  Musa olsun, Ezra ya da Nehemya olsun, sürgünden getirdikleri bitkin

insanlarý Tanrý'nýn uygun gördüðü yollarda yürümeleri için yüreklendirmeliydiler.  Bugün Mesih

inanlýsý da iman yolunda yorulsa bile, «iyilik yapmakta usanma»malýdýr (Galtyalýlar 6:9).  Kutsal

Yazý'yý titizce izleyerek Tanrý'nýn «aðzý» olmak üzere kendini eðitmelidir.  Ýnanlýlarý Tanrý'ya uygun

bir yaþam sürdürmeleri için isteklendirmelidir (1. Selanikliler 4:1; 5:14; 2. Selanikliler 3:12;

1. Timoteos 2:1; 6:2; 2. Timoteos 4:2; Titus 2:6,9,15; Yahuda 1:3).  Ýnanmayan kýþkýrtýcýlarý

uyarmalýdýr (Titus 2:8).  Görevlerinde gevþek davrananlarý özendirmelidir (2. Korintliler 9:5).

Tehlikede bulunanlarý yüreklendirmelidir (Haberciler'in Ýþleri 27:22).  Ýnsanlarý kutsallýða

özendirmek önemli bir görev ve yetenektir (Ýbraniler 3:13; 1. Petrus 5:1).

her sabah uyandýrýr: Tanrý, O'nu yüceltsinler diye insanlara yaþam armaðan eder.  Mesih

inanlýsýnýn, günün baþlangýcýnda gücü yerindeyken Tanrý'yla zaman geçirmesi iyidir.  Davut'un

dediði gibi, «Ya Rab, sabahleyin sesimi iþiteceksin.  Sabahleyin Sana yönelip bekleyeceðim»

(Mezmur 5:3).  Bu ilkeyi uygulayan kiþi erken saatte hem ruhsal açýdan beslenir hem de önündeki

gün için Tanrý'nýn yönergelerini alýr.  Mesih Ýsa tapýnakta öðrettiði zaman halk, geç saatte uykudan

kalktýklarýnda deðil, sabah erkenden O'nu dinlemeye geldiler (Luke 21:38).  Mesih Ýsa'nýn Kendisi

gün aðarmadan önce kalktý, ýssýz bir yere çekilerek Babasý'yla görüþtü (Markos 1:35).  Mesih

inanlýsý O'nun örneðini benimsemeli deðil mi?

þakirtler gibi iþitsin diye kulalaðýmý uyandýrýr:  (50:5). Tanrý'nýn  habercisi, O'nun sözlerini

dikkatle dinlemeli, anlamalý, anýmsamalý ve tam olarak ona verildiði gibi yaymalýdýr (Hezekiel

3:17-21).  Bu görevin gerçekleþmesi için kulaðý «uyanýk» olmalý, yani günaha ve dünyanýn

sevgisine týkalý olmamalýdýr.  Ne yazýk ki, herkes Tanrý'nýn sözünü katkýsýz olarak duymak istemez

(2. Timoteos 4:3,4).

50:5 Rab Yahve kulaðýmý açtý: (Yuhanna 8:28)

Ben asi olmadým: (53:11; Mezmur 40:7,8; Matta 20:28; Luka 22:27,42; Filipililere 2:8; Ýbraniler

5:8)

geri çekilmedim: Tanrý uþaðýnýn görevleri þu sözlerle özetlenebilir: Ýman, söz dinlerlik, sabýr.

1. Ýman, kiþinin anlayýþýný Tanrý'ya baðýmlý kýlar, insan da Kutsal Söz'e uygun düþünür.

2. Söz dinlerlik, kiþisel istekleri Tanrý'ya baðýmlý kýlar, insan da Kutsal Söz'e uygun bir biçimde

hareket eder.

3. Sabýr, kiþisel ümit ve haklarý Tanrý'ya baðýmlý kýlar.  Tanrý'nýn tasarýsýna göre gerekirse kiþisel

ümit ve haklarý erteler.  Gerekirse, sýkýntý çekmeyi kabullenir.

Musa geri çekildi.  Tanrý'nýn bildirisini duymaya karþý direnmedi ama onu yaymaktan çekindi (Çýkýþ

4:10,13).  Ýlyas Tanrý'nýn sözlerini yüreklilikle bildirdikten sonra korkuya kapýldý, kaçtý (1. Kýrallar

19:4,10).  Yunus Tanrý'nýn habercisi olmaktansa ters yöne doðru yol tuttu (Yunus 1:1-3).  Ama

Mesih Ýsa, on iki lejiyon kadar melek O'nun yardýmýna koþmaya hazýr olmasýna karþýn (Matta

26:53), görevlerinin hiçbirinden geri çekilmedi (Mezmur 40:7-9; Ýbraniler 10:10).
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50:6 vuranlara sýrtýmý, saç yolanlara yanaklarýmý verdim: (53:5; Mezmur 22; Matta 27:26-30;

Markos 14:65; 15:14-20; Luka 18:33; 22:63-65; 23:11; Yuhanna 18:22,23; 19:1-3).  Yeþaya, Ýsa

Mesih'in ezilmeye gönüllü olarak razý olduðunu vurguladý.  Mesih Ýsa Kendi öðretiþini uyguladý

(Matta 5:39).  Ýsa Mesih'in çarmýha gerilerek eziliþi, O'nun yargýlandýðý sürede ne denli acý çektiðini

unutturur.

yüzümü utançtan ve tükürükten gizlemedim: (Matta 26:67; 27:30; Markos 15:19; Luka 18:32)

50:7 Rab Yahve Bana yardým eder: (50:9; Luka 22:43 [42-44])

rüsvay olmadým: Görüldüðü gibi Mesih Ýsa'nýn ölümü bir yenilgi deðildi.  Ölümünün perdesi

arkasýnda görünmeyen sahneler oynanýyordu: Þeytan ezildi ve onun yenilgisi kesinleþtirildi.

Perde yeniden açýldýðýnda dirilmiþ olan Ýsa Mesih yüceliðiyle sahneye çýktý (42:4; Luka 24:5;

1. Korintliler 15:20).

yüzümü çakmak taþý gibi ettim:  Ne utanç ne de eziyet Tanrý'nýn seçtiði uþaðý çaðrýsýndan

vazgeçirmesin (Hezekiel 3:8,9; Ýbraniler 10:32-39; 12:3-4).  Bu kesin kararlýlýk, Tanrý'ya sunulan

hizmeti nitelendirmelidir (Haberciler'in Ýþleri 20:24; Filipililer 1:20).

1. Güvenilir uþak eski çaðlardaki en erdemli adamlarýn ayak izlerinden gider.

a. Peygamberlerin (Matta 5:12)

b. Ýsa Mesih'in (Matta 10:22-25; 16:24,25)

2. Mesih'e baðlýlýðýnýn karþýlýðýný kabullenir (2. Timoteos 3:12).  Þaþmadan tanrýsal ilkeleri temsil

eden ve bildiren kiþi, insanlarýn düþüncelerine egemen olan yanlýþ ve kötü felsefelerle çatýþýr.

a. Ýnsanlarýn beðenmedikleri gerçekleri bildirmelidir (Markos 10:15; 1. Korintliler 1:23; 2:14;

3:18; 2. Timoteos 4:2).

b. Ýnsanlarýn alýþkanlýklarýnda, geleneklerinde, kültürlerinde  Tanrý Sözü'ne uygun olmayan

noktalarý ýþýða çýkarmalýdýr (Koloseliler 2:8,9,16,20-23).

c. Ýnsanlarýn kazancýný engelleyen ilkeleri öðretmelidir (Haberciler'in Ýþleri 19:25-27).

utandýrýlmayacaðým: (49:23; Mezmur 138:8; Romalýlar 8:32)

50:8 Beni haklý çýkaran yakýndýr; kim Benimle muhakeme olacak?: (49:4; Yuhanna 19:10-11).

Tanrý Ýsa'yý ölümden diriltmekle O'nun doðruluðunu onaylar (Ýbraniler 7:26; 1. Petrus 3:18).

50:9 Beni suçlu çýkaracak kimdir?: Ýsa Mesih'i suçlamak olanaksýzdýr (Luka 23:14,22; 1. Petrus 2:22).

Bu yüzden O'na iman edenleri de suçlamak olanak dýþýdýr, çünkü Yargýçlarý, günahlarýnýn borcunu

ödeyerek Silen'dir (Romalýlar 8:33-34).  Þeytan bile, kardeþlerin suçlayýcýsý olmasýna karþýn (Vahiy

12:10; Eyup 1:8,9), Tanrý'nýn doðru saydýðý kiþiye kötülük yükleyemez.

hepsi esvap gibi eskiyecekler:  (Mezmur 37:9,10,12-15,17,20)

onlarý güve yiyip bitirecek: (51:8)

50:10 Rab'ten korkan: 50:10 ve 11'de iki çeþit insan kýyaslanýr:

1. Tanrý'dan korkanlar,

2. Kendi ateþini tutuþturanlar.
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Tanrý'dan korkanlar, karanlýkta (sýkýntýda) olsalar ya da bir an karanlýða (günaha) düþseler de,

Tanrý'ya güvenebilirler (Mezmur 18:28).  Kendi ateþlerini tutuþturanlar, kývýlcýmlarýn ýþýðýyla bir an

aydýnlansalar da, kopkoyu bir ruhsal karanlýkta bulunduðunu ve bunun sonunun iþkence olacaðýný

bilsin.

kulunun sözünü dinleyen: Ýsa Mesih'in Sözü, Tanrý Baba'nýn Sözü'nün aynýsýdýr (Yuhanna 5:23-

24).

ýþýðý olmayan: Günah iþleyip Tanrý'nýn ýþýðýndan uzaklaþanlar, günahlarýný Tanrý'ya açýkça

söylerlerse, Tanrý onlarýn günahlarýný baðýþlar ve onlarý her suçtan arýndýrýr (49:9; Mika 7:8,9;

1. Yuhanna 1:9).

50:11 ateþ tutuþturan, kývýlcýmlarla kuþanan sizler: Bu sözler, Tanrý'nýn saðladýðý ýþýðý geri çeviren,

gerçek yolunda yürümeyen kiþileri anlatýr.  Örneðin, Nadab ve Abihu, yasal olmadýðýný bilmelerine

karþýn, sunakta kendi ateþlerini yaktýklarý için öldürüldüler (Levililer 10:1,2).  Onlar gibi birçoklarý,

Tanrý'nýn koþullarýný öðrenmeden hem bu yaþam hem de öbür dünya için «bilgi» olarak saydýklarý

varsayýmlarý benimserler.  Bu «bilgiyi» yollarýna ýþýk veren ve kendilerini aydýn kiþiler yapan ateþ

olarak kabul ederler.  Tüm yaþamlarý bu ateþin saçtýðý ýþýkla yönlendirilir.  Bu kiþiler eriþtikleri

bilgiye hayran kalýrlar.  Ama sahip olduklarý bilgiler ancak kývýlcým niteliðindedir.  Kafalarýnda

kývýlcýmdan bir yangýn yaratmýþ olurlar.  Kendi durumlarýnýn ayrýmýna varmadan bir yalanla

yetinirler.  Bu nedenle Tanrý'nýn gerçeðini aramazlar (Yuhanna 5:43).

kývýlcýmlar:  Bir an için aydýnlanan ve hemen sonra sönen ufacýk bir ýþýk parçasýna büyük deðer

biçilmez.

yürüyün: Kiþi yüreðinin çektiði yollarda yürümeyi seçebilir ama Tanrý'nýn onu yargýlayacaðýný

bilmelidir (Vaiz 11:9).

size elimden çýkacak þudur: Kendine din yaratan kiþi zarar görür («ateþ tutuþturan»la ilgili nota

bakýn).  Tanrý'nýn buyruklarýna boyun eðen kiþi sonsuz yaþam bulur (Tesniye 11:26,27) ama O'nu

geri çeviren kendi iðrenç iþlerine teslim edilir (Romalýlar 1:20-22,24-32; Hezekiel 18:24).

iþkence içinde yatacaksýnýz: Kývýlcýmlar neye benzetilebilir?  Dünyanýn önemsediði þeylere....

Örneðin, zenginlik, yüksek sayýlan meslek, eðitim, ün ya da (Tanrý'nýn en çok hor gördüðü)

insansal doðruluk (64:6; Süleyman'ýn Meselleri 21:4,27).  Tanrý'yý bir yana itip kendi kývýlcýmlarýyla

övünen herkesin sonu korkunç olacak (Yeremya 3:25; Matta 13:49,50).


