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Yeþaya, elli ikinci 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).

C. Ýsrail'e yönelik vaatler yinelenir (51).

Ç. «Uyan, ey Sion!» (52).
1. Tanrý Kendi adýný sövgüden korumak için Ýsrail'i sürgünden özgür

kýlacaktý (52:1-6).
2. Tanrý kurtulmalýkla kurtardý (52:7-10).

a. Bu müjdeyi yaymak gerek.
b. Onun için Rabbi yüceltmek gerek.

3. Ýsrail'in Babil'den çýkýþý kutsallýk ve rahatlýk içinde olacaktý 
(52:11-12).

4. Mesih'in ezilmesi ve yücelmesi gerekti (52:13-15).
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1Eklerde Kutsal Kitap’ta Adlarý Geçen Önemli Yerler kaynaðýndan alýnan notlara da bakýn.

Yeþaya, 52. Bölüm, sayfa 2

52:1 uyan, uyan: Sürgünler Tanrý'yý uyanmaya ve onlar için giriþimde bulunmaya çaðýrmýþlardý (51:9).

Þimdi Tanrý onlara bir kiþiye seslenir gibi «uyan» diyerek seslendi.  Ýsrail Tanrý'nýn saptadýðý onura

uygun bir biçimde hareket etmeliydi.  Bir birey olarak beþ koþulu yerine getirmeye çaðýrýldý:

1. Gücünü giymeye

2. Güzel giysisini giymeye

3. Üzerindeki tozu silkmeye

4. Kalkýp tahta oturmaya

5. Boynundaki baðdan kurtulmaya

Tanrý insanlara yardým etmeye hazýrdýr.  Ne var ki, ayný zamanda onlardan da emek

göstermelerini bekler.  «Dileyin, size verilecektir.  Arayýn, bulacaksýnýz.  Kapýyý çalýn, size

açýlacaktýr» (Matta 7:7).  O vermeye hazýrdýr, ama verileni O'ndan almak için bireyin elini

uzatmasýný koþul koyar.  Örneðin,

1. Tanrý'nýn sunduðu sonsuz yaþama insanýn sarýlmasý gerekir (1. Timoteos 6:12).

2. Tanrý Ýsrailliler'i 1Mýsýr'dan özgür kýldý.  Ne var ki, vaat edilen Kenan bölgesini savaþarak elde

etmeliydiler (Tekvin 15:13,16: Levililer 18:24; Yeþu 8:1-29, v.s.).

3. Tanrý sürgünleri 1Babil'den özgür kýlacaktý.  Ne var ki, kurtulanlar, Babilde'ki mallarýný mülklerini

ve rahat yaþamlarýný býrakmaya, tehlikeli bir yolculuða koyulmaya ve Yerusalem'e

döndüklerinde zor koþullar altýnda yaþamaya hazýr olmalýydýlar (Ezra 8:31).

Tanrý'nýn armaðanlarýna ortak olmak için verilmesi gereken emek, inanlýnýn gücünü artýrýr, daha

aðýr sorumluluklarý yüklenmesini olanaklý kýlar (Matta 25:21,23; Luka 19:17,26).

Sürgünler bezginlikten, uyuþukluktan, gevþek davranmaktan uyansýnlar.  Ýç sýkýntýsý ve

karamsarlýðý reddetsinler.   Ruhsal dengesizliði ve tanrýsal gerçekleri kavrayamama durumunu

kabul etmesinler.  Ümitsizliði belirten bu etkenler, Tanrý'yý tanýyanlarýn gücünü ve güzelliðini

azaltýr.  Onlarýn yaþamlarýnda bunlarýn hiç izi bile bulunmasýn!  Bu belirtiler bir Mesih inanlýsýnýn

düþüncelerini ve tutumunu da anlatýyorsa, o da uyansýn!  Uyanma eylemini þöyle

gerçekleþtirecektir:

1. Günahýný itiraf ederek ondan arýndýrýlsýn (1:18; 55:6,7).

2. Kutsal bir yaþam sürdürmek için ruhsal güçle donatýlsýn (Romalýlar 12:1-14:14; Efesliler 4:17-

6:20; Koloseliler 3:5-4:6).

ey Sion: Sion, sürgünden özgür kýlýnan bir kadýn olarak görünür (52:2, «Sion'un sürgün kýzý»).

Tozda çömelmiþ, boynundan baðlanmýþ olmasý onun alçaltýlmýþlýðýný vurgular.

1. Tanrý sýkýntýda bulunanlardan uzak deðildir.

a. Her tür sýkýntý, ayrý ayrý açýlardan Tanrý'nýn varlýðýný, sevgisini, tasarýsýný açýklar.

1). Felaketler --cinayet, katliam, savaþ, kaza

2). Doðal yýkým -- deprem, fýrtýna, çýð

3). Hastalýk, sakatlýk, ölüm

4). Ýnsanlar arasýndaki bozuk iliþkiler

5). Yoksulluk, iþ alanlarýndaki aksilikler
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b. Sýkýntýda bulunan kiþi, inancýný söndürerek ve çýkar yolu kendi baþýna bulmaya çalýþarak

Tanrý'ya sýrt çevirme tehlikesindedir.

c. Acý olaylarýn da kiþinin baþýna gelmesi, Tanrý'nýn eksiksiz sevgisinin eksiksiz olarak

gözükmesi için bir olanaktýr.  Tanrý acý olaylarý bir kiþiyi yumuþatmak, alçaltmak, doðrulukta

eðitmek için kullanmak ister.  Örneðin:

1). Davut (2. Samuel 12:9-14,16,17,19,23).

2). Manasse (2. Tarihler 33:11-13).

3). Ýsrail

2. Tanrý sýkýntýlarýn sayýsý ve aðýrlýðýný sýnýrlar (54:8; 1. Korintliler 10:13; 2. Korintliler 4:17).

3. Tanrý Kendisine güvenenler için acýlarýn oluþturduðu yorgunluðu, ümitsizliði, yaralarý, yýkýmlarý

iyiye çevirir (Eyup 42:10-17; Romalýlar 8:28).  Kurtarýcý her þeyi Yeni Yapan'dýr.  Tanrý olanaksýz

durumlardan ümitleri aþan olumlu sonuçlar ortaya çýkarmaktan hoþlanýr.

a. Ýsrail'in Kenan bölgesine dönmesi süslü bir dille betimlenir (40:9-11; 44:23; 49:12,13; Yoel

3:16-18; Tsefanya 3:14-15,17; Zekarya 8:3-8).  Bu, Tanrý'nýn sevincinin son derece büyük

olduðunu belirtir.

b. Tanrý, günahýndan O'na dönen kiþiye sevinir (Luka 15:10).

c. Tanrý'nýn niteliklerini yansýtan kiþi, doðru olmayan durumlarý ve iliþkileri düzeltmekten,

insanlarýn Tanrý'yla ve baþkalarýyla barýþmalarýna yardým etmekten, insanlarý yeni bir

baþlangýç yapmaya yüreklendirmekten sevinç duyar.

4. Ýnsan l a r  Tanrý'nýn kendilerine sunduðu yenilenme olanaklarýný sevinerek kabul etmelidir

(Yuhanna 10:27,28; Ýbraniler 3:7,8,15; 4:7; Vahiy 3:20).  Ne yazýk ki, Tanrý'nýn sunusu sýk sýk

geri çevrilir (28:12; 30:15; Yeremya 29:19; Matta 23:37; Haberciler'in Ýþleri 28:27).

kuvvetini giy: Nehemya, «Rab sevinci, kuvvetiniz odur» der (Nehemya 8:10).  Ýsrail sürgünde

çökülmüþ, ezilmiþti. Güçsüzlükle zincirlenmiþti.  Çaresizliðe boyun eðmiþti.  Bunun için Tanrý iki

kez «Uyan, uyan» diye onu çaðýrmak durumundaydý.  Tanrý Ýsrail'e yeni yaþam vererek onu

diriltmek istiyordu.  Ne denli çok güçsüzlüðe alýþtýysa da, þimdi güç kaynaðýndan yaþatýlacaktý.

Sunulan güç kullanýlmamýþ olarak kalsaydý ne yazýk olurdu.

Bodrum katýndaki bürom yer altýnda olduðu için pek karanlýktýr.  Bir gün uzun floresan lambayý

yakmaya çalýþtýðýmda yanmadý.  Yalnýzca her iki ucunda iki santimlik parlamalar gözüküyordu.

Iþýðý yakmamla yakmamam arasýnda hiç fark yoktu.  Iþýk yok muydu?  Birazcýk vardý, ama karanlýk

üzerinde hiçbir etkisi yoktu.  Eðer böyle yanmayý sürdürseydi elektrik parasýna yazýk olurdu.

Üzülerek düþündüm, Mesih inanlýlarýnýn da o denli etkili gizilgüçleri var ki, dünya altüst olabilir.

Ne var ki, sahip olduklarý gizilgücün minicik bir parçasýndan yararlanmaktalar.  Bir metrelik ýþýk

verecekleri yerde dört santimlik, gölgeyle karýþýk hafif bir ýþýldamayla yetinirler. Bu acýklý bir durum,

deðil mi?  «Doðruluða ayýlýn ve günahla oynamayýn» (1. Korintliler 15:34).

Doðal kiþi günahý nedeniyle Tanrý önünde güçsüzdür.  Ama ayný kiþi, Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarýcýsý

olarak kabul ettikten sonra Tanrý'nýn ona saðladýðý güç ve bilgelikle günahý yener ve Tanrý'nýn

istemine uyum saðlar (Romalýlar 6:4-6).  Mesih inanlýsý günahý yenme gücünü kullansýn (Titus

1:16).

1. Dayanýklýlýðýný arttýrsýn...

a. Gerçekte (Romalýlar 12:2; 2. Korintliler 10:5; Efesliler 4:14-15; Filipililer 1:27)

b. Günahý yenerek kutsallýkta (1. Korintliler 6:12; 10:23; Galatyalýlar 5:1,13; Filipililer 1:10)
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2. Bol ürün vermek için Ýsa Mesih'le doðru iliþkiyi sürdürsün (Yuhanna 15:5,8,16)...

a. Ruhsal beslenmeyle (Matta 4:4; Luka 4:4; Yuhanna 6:26,27; Ýbraniler 5:13,14)

b. Ruhsal egzersizle (2. Timoteos 2:3-5,22; 4:2,5,7)

c. Her konuda Tanrý'nýn istemini aramakla (40:13)

güzel: Tanrý açýsýndan güzel ve güzel olmayan giysiler vardýr!  Tanrý yaþamýn her bir ayrýntýsýna

dikkat eder.

güzel esvabýný giy: Sion uzun yýllar sürgünde bulunacaktý (51:17-20).  Ne var ki, kölelik dönemi

bitince Sion yaþadýðý rahatý yansýtan giysiler giymeye çaðrýlýr.  Bundan ders alarak Mesih inanlýsý

taþýdýðý giysiyle de Tanrý önündeki konumunu yansýtmalýdýr (Eyup 29:14; Mezmur 132:9; Yeþaya

61:10).  Giyim için bütçesi ne denli az ya da çok olursa olsun, herkes giysisinin temiz, onarýlmýþ

ve ahlaksal olarak uygun olmasýna dikkat edebilir.  Kiþinin görünüþü onun niteliklerini ve tutumunu

yansýtýr, inandýðý Kurtarýcý'yla ilgili bir bildiri açýklar.  Mesih inanlýsý giyim konusunu önemsemezse,

tanýklýðýnda eksiklik olur (Matta 22:11-13).

Yas tutanlara bir giyim, kutlayanlara ayrý bir giyim uygun olduðu gibi ruhsal yaþama uygun da bir

giysi vardýr (Vahiy 3:4,5; 6:11; 7:9,13,14; 19:8,14).  Beyaz, ince keten giysi þunlarý simgeler:

1. Kuzu'nun kanýyla günahlarýndan arýndýrýlmýþ olanlarý,

2. Ruhsal yengileri kazananlarý ve

3. Kutsal yaþamlýlarýn adaletli iþlerini

Mesih inanlýsý ruhsal giysisiyle giyinmmeli, Mesih'teki yüce konumunu yansýtan niteliklerle

kuþanmalýdýr.  Baþkahin Harun'un özel giysiyler giydiði gibi Tanrý'ya sürekli hizmet eden «seçilmiþ

kuþak, soylu rahipler, kutsal ulus» olan Mesih inanlýlarý da (1. Petrus 2:9) ...

1. Kurtuluþ giysisiyle örtülür (61:10; Zekarya 3:3-5; Luka 8:35; Vahiy 3:18).

2. Ýsa Mesih'le kuþanýr (Romalýlar 13:14; Galatyalýlar 3:27).

3. Ýsa Mesih'te armaðan edilen yeni yaþamý giyer, doðruluk kaftanýyla örtülür (Romalýlar 13:12;

Efesliler 4:24; 6:11; Koloseliler 3:10,12,14; 1. Petrus 5:5).  Bu öyle bir doðruluktur ki... 

a. Günah iþlememek için gerekirse eziyet çeker.

b. Kiþisel yararý olmasa da sözünü tutar.

c. Yaþamýnda kutsal olmayan söz ve eylemlere yer vermediði gibi kötü düþünceye de yer

vermez.

ç. Kutsal Ruh'u incitmemek için gerekirse insanlarýn gücenmelerini göðüsler.

d. Gereksinimi olanlara özveriyle yardýma koþar.

4. Giysisini zarar görmekten korumalýdýr (Yakup 5:2; 1. Yuhanna 3:3; Vahiy 3:4; 16:15).

mukaddes þehir: (Nehemya 11:1; Vahiy 21:2)

sünnetsiz: «Sünnetsiz» sözcüðü, ruhsal bakýmdan Kuzu'nun kanýyla günahlarý yýkanmamýþ

kiþileri anlatýr.  Tanrý'yý tanýmayan ulusla r ,  Yerusalem'i taþ yýðýnýna döndürmüþ, tapýnaðý

kirletmiþlerdi (Mezmur 79:1).  Ýsrail Tanrý'ya baðlý yaþasaydý, düþmanlarýnýn kutsal kente giriþiyle

karþýlaþtýðý yargýyý görmeyecekti.  Ne var ki, Antiokus Ý.Ö. 175-163 yýllarýndaki egemenliði sýrasýnda

sunakta domuz keserek tapýnaðý kirletti ve Romalýlar Ý.S. 70 yýlýnda Yerusalem'i yerle bir etti.

Ýsmail'in soyu tapýnaðý ele geçirdi ve Ýsrail'e sürekli saldýrmaktadýr.  Ýsrailliler bu saldýrýlar ve
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alçaltmalardan kurtulduðu zaman, yengiyi kutlamaya çaðrýlýr.  «Sünnetsiz Sion'a girmeyecek»

vaadi, Kutsal Söz'ün son sayfalarýnda yinelenir (Vahiy 21:27).

murdar adam artýk sana girmeyecek: Yerusalem'e döndükten sonra Ezra ve Nehemya bu ilkeyi

uygulamaya koyuldular.  Aralarýnda Tanrý'yý tanýmayan insanlar gördüklerinde onlarý kovdular

(Ezra 9:1,2; 10:1-4; Nehemya 9:2; 13:3).  Ne var ki, bu vaadin daha geniþ anlamýna bakýlýrsa, Ýsa

Mesih dünyada egemenliðini kurunca bu peygamberliði her yönüyle tamamlayacaktýr (35:8; 60:21;

Yoel 3:17; Vahiy 21:27).  O çaðda uluslardan Yerusalem'e girenlerin yürekleri ve dudaklarý

sünnetli olacaktýr (Tesniye 10:16; Haberciler'in Ýþleri 10:15; Koloseliler 2:11).

52:2 tozu silk: Babil'in alçaltýlacaðýný önceden bildiren buyrukla karþýlaþtýrýn (47:1).  Eski günlerde yasa

bürünen kiþi üzerine toz serperdi (Eyup 2:12,13).

kalk: Ýsrail yetmiþ yýldýr isyan ve söz dinlemezliði nedeniyle sürgünde aðýr bir yargýyý taþýmak

durumunda kalmýþtý.  Ne var ki, Tanrý insanlarý «... sürekli azarlamaz, sonsuza dek öfkesini

tutmaz.  Suçlarýmýza göre bize davranmadý ve fesatlarýmýza göre bize ödemedi» (Mezmur 103:8-

10).  Sürgünün belirlenmiþ olan zamaný bitecekti.  Ýsrailliler'in 70 yýldýr ezilmesi sona erecekti.  Rab

onlarý dik yürümeye çaðýrdý.  Bu çaðrýdan sonra da ezik bir biçimde yürümeyi sürdürselerdi,

Tanrý'ya karþý imansýzlýklarýnýn ve söz dinlemezliklerinin çok üzücü bir belirtisini daha göstermiþ

olacaklardý.

tahtýna otur: Herhangi bir tahta otur deðil.  Senin için Tanrý'nýn hazýrladýðý tahta otur -- günaha

kölelikten özgürlük tahtý, yengi tahtý, esenlik tahtý, onur tahtý.  Ýsrail kendini sürgünden özgür

kýlacak durumda deðildi.  Herhangi bir yengi kazanacak, kendini esenliðe kavuþturacak güçte de

deðildi.  Köle durumunda elleri baðlýyken onuru da söz konusu deðildi.  Sürgün kýzý, bu

armaðanlarýn hiçbirini hak etmedi, ama onu sonsuz sevgiyle seven  Tanrý ona acýdý.  Ýsrail

üzerinden tozu silkseydi, Tanrý onunla kendi görkemini paylaþýrdý.  Tanrý Ýsrail'i davet ediyordu:

«Kalk, sana hazýrladýðým tahta otur.»

Ýsrail Tanrý'nýn hazýrladýðý tahta oturmasa, ne olacaktý?  Taht, sahibini bekleye bekleye boþ mu

kalacaktý?  Tanrý, Mesih inanlýlarýnýn toz toprakta sürünmelerini istemediði için onlara hak

etmedikleri krallara yaraþýr bir taht hazýrladý (Efesliler 2:4,5; Vahiy 3:21).  Günlük uygulamada o

taht acaba boþ mu kalacaktýr?  Ýnanlýlarýn Tanrý'nýn hazýrladýðý tahta oturmalarý gerekirken acaba

baþka ve daha alçak bir oturaðý mý yeðlerler?  Mesih inanlýsý Tanrý'nýn sunduðu hiçbir ayrýcalýðý

kaçýrmasýn!

boynundaki baðdan çözül: Ölümden yaþama döndürülmüþ Lazar'ý düþünün.  Cesedi keten

bezlerle sarýlýydý.  Ama yaþam soluðu bedenini yeniden canlandýrýnca ölüm kokusuna bürünmüþ

o sargýlardan hemen kurtulmalýydý (Yuhanna 11:43).  Ýsrailliler de ayný biçimde «Vay sürgün olan

bizlere» biçimindeki tutumundan, çaresizlikten, ümitsizlikten kurtulmalýydý.

Sion kýzýnýn baðlanmasý Yeþaya'yý çok üzdü.  Ayný biçimde, Mesih inanlýsýnýn günahýn baðýndan

çözülmeyiþi çok acýdýr.  Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn çocuðu olarak görevlerini savsaklamadan ve ona

tanýnan ayrýcalýðý yitirmeden dünyanýn felsefelerine uygun davranamaz.  Ýstediði gibi yaþama izni

Mesih inanlýsýna verilmez.  O özgürlük deðil, dizginsizliktir (ölçüsüzlüktür).  Ýnanlýnýn özgürlüðü,

Kutsal Söz'le betimlenir ve Tanrý'nýn istemiyle sýnýrlanýr.  Mesih inanlýsý bu sýnýrlara uymayan her

baðdan kurtulmalýdýr.  Örneðin,
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1. Tanrý Sözü'nü ve inanlýlarýn toplantýlarýný savsaklamaktan

2. Ruhsal miyopluktan, sorumluluklarýný yüklenmemekten

a. Bir inanlýnýn kaç yýldýr inancýn temel ilkelerini kavrayamamýþ olamasý konusunda Tanrý'nýn

kabul edeceði bir özür olur mu?

b. Tanrý'nýn müjdesini yaymak için yeterince iþçi yokken ve var olan iþçiler yükleri altýnda

boðulurken, boþ zamanlarýný sürekli eðlenceyle geçiren bir inanlý neden sorumluluk

yüklenmez?

Mesih inanlýsý ne zamana dek iman yaþamýndaki geliþmeyi engelleyen boynundaki baðlardan

kurtulmaya çalýþmayacak?

52:3 hiçe satýldýnýz: Ýsrail satýlmadý.  Geçici bir süre için ödünç olarak Asur'a ve Babil'e verildi

(Yeremya 15:13).

para ile kurtarýlacak deðilsiniz: Koreþ bedel almadan Ýsrailliler'i sürgün zincirlerinden çözdü ve

onlara oturulacak bir kent hazýrladý (45:13).  Benzer bir biçimde bedel almadan Ýsa Mesih kendi

kanýyla «günaha satýlmýþ tutsaklarý» özgür kýlar (55:1; Romalýlar 7:14; 1. Petrus 1:19), onlar Ýsa'nýn

hazýrladýðý kente yerleþtirecekler (Yuhanna 14:1-3).  Dünyanýn deðer sistemine göre en çok

tutulan maddeler para, altýn ve gümüþtür.  Ne var ki, insanoðlunun günahý evreni o denli olumsuz

etkiledi ki, oluþturduðu zararý dünyada bulunan hiçbir madde karþýlayamaz (1. Petrus 1:18).  Bu

zararý giderecek olan evrenin dýþýndan gelmeliydi.

52:4 Mýsýr'a indi: Yahuda Mýsýr'dan daha yüksek bir yaylada bulunuyordu.

Mýsýr, Aþur: Ýsrail'in üç sürgün dönemi vardý:

1. Yusuf'un günlerinde Ýsrail 70 can olarak Mýsýr'a gönüllü olarak indi; zamanla köleliðe düþerek

yýllarca ezildi (Çýkýþ 1:13,14).

2.
1Asur krallarý Tiglat-pileser (2. Krallar 15:29), Þalmaneser (2. Krallar 17:6) ve Sanherib

(2. Krallar 18:13) Ýsrail'in on oymaðýný sürgüne gönderdi.

3. Yahuda Babil'e sürüldü (2. Krallar 25:8-11).

Tanrý Ýsrailliler'i Mýsýr'dan özgür kýldý.  Tanrý'nýn gücü ve isteði, onlarý Asur'dan ve Babil'den de

özgür kýlmak için yeterli olmayacak mýydý?  Üstelik dünyanýn sonunda halkýný Babil'den ve

ejderden kurtarmaya yetmeyecek mi (Vahiy 17:1-18:24; 12:13-17; 20:2)?

52:5 Rab diyor: Tanrý Babil'in iþlediði suçlarý yokladý.

1. Babil bedel vermeden Ýsrail'e sahip çýktý.

2. Babil sürgünde olan Ýsrail'i ezmek için yetkisini kullandý.

3. Babil Yahve'nin adýna sürekli küfrediyordu.

burada Benim ne iþim var: Tanrý’nýn iþi, Babil'in iþlediði suçlarý yoklamak ve Ýsrail için araya

girmekti.

ismime bütün gün durmadan küfredilmekte: Düþmanlarý Ýsrail'i yendikleri için Ýsrail'in Tanrýsý'ný

yendiklerini sanmýþlardý (Hakimler 16:23).  Yalancý ilahlarýný yücelttikleri zaman Tanrý'ya karþý

kendilerini yükseltmiþ oldular (Daniel 5:23).  Tanrý, Ýsrail'in doðruluðundan deðil, O'nun Kendi

kutsal adý uðruna araya girdi (Hezekiel 20:9,14).
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52:6 Bundan ötürü: «Bundan ötürü», Babil'in 52:5'te sýralanan suçlarýna dikkat çeker.

kavmým ismimi tanýyacak: Tanrý'nýn adý Yahve'dir (52:4).  Ýsrailliler ya onu duya duya anlamýný

ve deðerini yitirdiler, ya da Babilliler'in küfrettiklerini duya duya Tanrý adýnýn kutsallýðýný unuttular.

Ne var ki, Tanrý er geç Kendini tanýtýr, kiþiliðini açýklar, gücünü sergiler.  O, Ýsa Mesih'in kiþiliðinde

geldiði zaman da çoðu kez O'nu Tanrý olarak tanýmadý, ama bir gün Tanrý'nýn bu adýný da her can

kabul edecektir (Zekarya 12:10).

1. Tanrý'nýn adý neyi bildirir?

a. Tanrý'nýn adý O'nun varlýðýný ilan eder: «Ben'im», «Yahve».

b. Tanrý'nýn adý insanlarla iliþkide bulunduðunu açýklar: «Ýbrahim, Ýshak ve Yakup'un Tanrýsý».

2. Tanrý adýný bilebilmek vahye dayanýr.  Kafa bilgisi, bilen kiþinin yaþamýný etkilemeyebilir.  Öte

yandan, vahyin yetkisini kabul eden kiþi, vahyin bildirisine boyun eðer.

3. Tanrý'nýn adýyla ilgili bilgi, deneyimli kiþilerden alýnabilir.  Bu ikincil bilgi kaynaðý, Tanrý'yý

tanýmakta yardýmcý olabilir.

4. Kiþi, Tanrý'yla kiþisel ve sonsuz bir iliþkide bulunmak için O'nun adýna inanmalýdýr (Eyup 42:5,6;

Yuhanna 1:12; 20:31; 1. Yuhanna 3:23a; 5:13).

o gün: (63:9)

52:7 müjdecinin ayaklarý ne güzeldir: Yeþaya'nýn dinleyicileri, bu müjdeyi sürgünden döneceklerine

iliþkin bir bildiri olarak anlayacaklardý (40:9; 41:27; Nahum 1:15); ve öyleydi de. Ancak bu kadarla

sýnýrlý deðildi.  Asýl sevindirici haber Ýsa Mesih'in günah borcunu ödemesi, insanlarý Tanrý'yla

barýþtýrmasýdýr (Luka 2:10,11; Romalýlar 10:15).  Bu müjde, Mesih Ýsa'nýn dünyanýn egemeni olarak

tahta çýkýþýyla doruðuna ulaþacaktýr (Mezmur 2:6; Vahiy 19:15-16).

Asýl müjdeci Ýsa Mesih'tir (Luka 4:18; Ýbraniler 2:3).

Köy köy, kent kent dolaþan,

çetin yollara týrmanan,
yayla, ovayý gezen,

bozkýr, daðlarý geçen,
ayaklarý nasýrlý, çatlak, tozlu, bitkin

ne güzeldir Müjdeci'nin.

Çarmýha doðru yol alan,

tahtaya çakýlmýþ kan damlayan,
gökle yer arasýnda mýhlanmýþ olan,

parçalanmýþ eti sancýdan yanan,
ayaklarý -- þefkat simgesi --

ne güzeldir Müjdeci'nin.

(N.B.)

Allahýn krallýk ediyor: «Esenlik sözünü duyuran, iyilik müjdesini getiren ve kurtuluþu ilan eden»

Müjdeci, Tanrý'nýn krallýk ettiðini bildirir (9:6; Mezmur 146:10).  Tanrý'nýn günahlý dünyayý yenmesi

ve kutsal egemenliðini kurmasý, dünya tarihi boyunca Müjde'nin en yüce noktasýdýr.

52:8 bekçiler: Bekçiler kimlerdi?  Kimilerine göre sözü geçen bekçiler peygamberlerdir, bazýlarýna göre

de Ýsrail'in kurtuluþunu bekleyen kiþiler ya da Ýsrail'in yararýný saðlayan meleklerdir.  Kutsal
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Yazý'ya göre bekçiler, Yerusalem'in tanrýsal merkez olarak pekiþtirilmesi için dua edenlerdir

(62:6,7).  Bu duacýlar, dualarýnýn yanýtýný ilk duyanlar olup sevinçle coþacaklar (Habakkuk 2:1).

birlikte terennüm ediyorlar: Bekçilerin hep birlikte Tanrý'yý yücelttikleri kent, yaþamak için ne

deðerli bir ortamdýr!

göz göze: Musa'ya (Sayýlar 12:7,8) ve sýnýrlý sayýda baþka Tanrý adamlarýna O'nunla yakýndan

görüþmek için hak tanýndý.  Ne var ki, dünyanýn sonunda tüm sonsuz yaþamlýlara bu hak

tanýnacaktýr (1. Korintliler 13:12; Vahiy 22:4).  Ýsa Mesih bu dünyada yaþadýðý sürece O'nu

görenler de bu ayrýcalýktan pay aldý (Luka 2:30; Yuhanna 1:14; 1. Yuhanna 1:1).

52:9 Yerusalem harabeleri: (64:10,11; 2. Krallar 25:9; 2. Tarihler 36:19)

Yerusalem harabeleri, terennüme koyulun: Tanrý'yý yüceltmek için kentin yeniden bina edilmesi

gerekmiyordu.  Daha yýkýntýlar dururken, onlarýn arasýndan Tanrý'ya övgüler yükselmeliydi.  Mesih

inanlýsý Tanrý'ya borçlu olduðu övgüyü esirgiyor mu?  Sýkýntýda daha sýk yakarmaz mý?  Bu ayet

deðerli bir gerçeði öðretir: Mesih inanlýsýnýn kiþisel durumu ne olursa olsun Tanrý övgüye layýktýr.

Kiþisel durumu çok kötü olabilir, ama bu Tanrý onun için hiçbir giriþimde bulunmuyor demek

deðildir.  Ýnanlýyý en «azýndan» kurtulmalýkla  kurtardý.  Baþka hiçbir þey yapmamýþ gibi gelse de,

Ýsa Mesih günahlýyý Kendisiyle barýþtýrmak için Kendi kanýný akýttý.  O'na sýðýnanlarý hiçbir zaman

býrakmayacaðýna, onlara sürekli yardým edeceðine ilþkin vaat verdi (Ibraniler 13:5,6).  Ýnsanlara

gösterdiði kayra az deðildir.  Bu nedenle kiþi, yýkýntýlar arasýndan bile seve seve Tanrý'yý

yüceltmelidir.  Bu ilkeyi anlayan ve uygulayan mutluluk ve esenlik bulur!

52:10 Rab bütün milletlerin gözü önünde mukaddes kolunu sývadý: Tanrý'nýn seçtikleri, dünyanýn

sahnesinde bulunur.  Sahnedeki olaylarý izleyenler, Tanrý'nýn insanlar için duyduðu sevgi,

tasarýlarý, giriþimleri ve yöntemlerine tanýk olabilir (Matta 5:14-16).

dünya ... Allahýmýzýn kurtarýþýný gördü: (66:18,19).  Ýsa Mesih'in ilk geliþinde bu peygamberlik

yalnýzca bir bölümüyle tamamlanmýþtý (Luka 3:6).  Mesih inanlýsý bu peygamberliði bütünüyle

tamamlayacak olan Mesih'in ikinci geliþini bekler (Luka 2:38; 12:35-40; 1. Selanikliler 1:10).

52:11 çekilin:  Uzun yýllardýr Babil'de oturanlarýn bazýlarý, oranýn yaþamýna iyice alýþmýþlardý.  Ne var ki,

edindikleri zenginlik ve konum Tanrý'nýn onlara ayýrdýðý mirasa sahip çýkmalarýný engellememeliydi.

(Dünyanýn sonunda ticari alanda baþarýlý olacak kente sýðýnanlar da, kavuþtuklarý rahatý býrakmaya

razý olmayacaklar.)   Ne yazýk ki, Tanrý Ýsrailliler'e, «Çekilin, çekilin; oradan çýkýn; murdara

dokunmayýn; temizlenin» diyerek seslenmek durumunda kaldý (48:20).  Tanrý halký, kendini

kötülükten korumasý gerektiðini bilmez mi (2. Korintliler 6:14-18; Vahiy 18:4)?  Yetmiþ yýllýk sürgün

dönemi bittiði zaman Babil, Tanrý halkýna yaraþan bir yer deðildi.  Bu nedenle Tanrý, Babil'den

çýkýp Yerusalem'e dönmeleri için halkýný uyardý (Ezra 1:5).  Mesih inanlýsý da, Babil niteliðinde olan

yerlerden ayaðýný çeksin!  Oyalanmak söz dinlemezliktir.  Kutsallýk iðrenç olandan ayrýlmaktýr.

oradan çýkýn: «Oradan çýkýn» buyruðuyla yeni yaþam yolculuðu baþlar.

1. Yeni yaþam yolculuðu günahtan 180 derece dönüp kutsallýk yoluna koyulmakla baþlar

(«Oradan çýkýn!»).

2. Bu yolculuða uzun uzun hesap yaptýktan sonra baþlanmalýdýr.

Ýsa Mesih, öðrencilerini ve baþkalarýný belirli konularý hesaplamadýklarý için azarladý (Matta

8:18-22; Luka 14:28-33).
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3. Bu yolculukta kutsallýk, Tanrý baðlýsýnýn gündelik yaþamýný betimler («Murdara dokunmayýn ...

temizlenin!»).  Kutsallýk Tanrý'nýn özniteliðidir (Efesliler 5:26,27; Ýbraniler 12:14; 1. Petrus 1:16;

1. Yuhanna 3:3).

4. Bu yolda Tanrý Sözü'ne uymakla düzen saðlanýr (Koloseliler 3:5-4:5).

Mesih inanlýsý, Tanrý'nýn buyruklarýný gecikmeden yerine getirmelidir.  Öte yandan, belirli

durumlar için Tanrý'nýn istemini bilmeden kargaþaya yol açacak biçimde acelecilik etmemelidir

(Sayýlar 9:17-23).

murdara dokunmayýn: Ýsrailliler Babil'den hiçbir ilah, muska, büyü, v.b.yi kesinlikle

getirmemeliydiler (47:9'la ilgili nota bakýn).  Yeni Antlaþma'da Babil dünyayý simgeler (Vahiy 18:2-

5).  Pavlus, Yeþaya'dan bu ayeti aktararak Mesih inanlýlarýnýn da dünyadaki kötülükten ayrýlmalarý

gerektiðini vurguladý (2. Korintliler 6:17,18).

Rabbin takýmlarý: Nebukadnetsar, tapýnaðýn eþyasýný Babil'e  götürmüþtü (2. Krallar 25:13-16;

2. Tarihler 36:18; Daniel 1:2).  Daha sonra Koreþ bunlarý sürgünden dönenlerle birlikte

Yerusalem'e geri gönderdi (Ezra 1:7-11; 5:14; 8:25-34)  Bu takýmlarý taþýmak, Levililer'in göreviydi

(Sayýlar 1:50; 4:15; 1. Krallar 8:4).

temizlenin: Halk bu ilkeyi anlamadýysa bile Tanrý'nýn hizmetinde çalýþanlar, kutsal olmayan

þeylerle iliþkilerini kesmeleri gerektiðini anlamýþlardý (2. Tarihler 29:34)  Tanrý'nýn önünde

günahtan lekelenmemiþ olarak görünmeliydiler (Levililer 8:2-35; 9:1-24; 10:9,10; 21:5,6,10-13).

Hizmetlerine baþlamadan önce Levililer'le kahinlerin günahtan arýndýrýlmalarý gerektiði gibi (Sayýlar

8:6-15,20-22; Ýbraniler 5:1,3) Tanrý'ya hizmet etmeye (1. Petrus 2:9; Vahiy 1:6) çaðrýlan Mesih

inanlýlarý da her an günahtan arýndýrýlmýþ olmalýdýrlar.  Bu koþul þimdiki çaðda oldukça kolaydýr

çünkü Tanrý, günahlarýný itiraf edeni baðýþlar, onu her suçtan temizler (1. Yuhanna 1:9).  Dünyasal

bozukluktan saklanmaya (Yakup 1:27; 1. Selanikliler 5:22) çaðrýlan Mesih inanlýlarý, «temizlenin»

buyruðunu Tanrý'dan duymak zorunda kalýrsa bu, onlar için ne büyük utanç olur!

52:12 acele ile çýkmayacaksýnýz: Ýsrailliler Mýsýr'dan aceleyle kaçtýlar.  Babil'den böyle

kaçmayacaklardý.  Kovalanmayacaklardý (Çýkýþ 12:33,39).  Düþman onlarýn peþine düþmeyecekti.

Rab önünüzden gidecek: Ýsrailliler'in Mýsýr'dan çýktýðý zaman Tanrý görünür biçimde önlerinden

gitti.  Onlarý sürgünden çýkardýðý zaman görünmeyiþine karþýn, Tanrý ayný güvenilirlikle Ýsrailliler'in

önünden yürüyecekti (Çýkýþ 13:21; Mika 2:13).

Allah size dümdar olacak: Ýsrail Mýsýr'dan çýktýðý zaman Tanrý bazen önlerinden, bazen

arkalarýndan yürüyordu (Çýkýþ 14:19).  Ýsrail her an O'nun saðladýðý güvenliðin içindeydi.  Ne yazýk

ki, çoðu kez sanki Tanrý onlarý korumuyormuþ gibi halk korku ve imansýzlýða kapýldý (Çýkýþ 14:10-

12).

52:13 Mesih'in yüceliðini ve ezilmiþliðini anlatan 53. bölüm bu ayetle baþlayabilirdi.  Ya da 52:13-15

ayetleri, 53. bölümün üç ana konusunu içeren önsözü olarak görülebilir.

1. Mesih'in yüceleceði (52:13)

2. Yüceltilmeden önce Mesih'in alçaltýlmasý (52:14)

3. Mesih'in hem yücelmesinden hem de alçaltýlmasýndan kaynaklanan kutsamalar (52:15)

Mesih'le ilgili ayrýntýlar o denli incedir ki, bu bildiri bir rastlantý olamaz.  Yeþaya'nýn düþlerinin bir

eseri de deðildir.  Herhangi bir hileci de, yaþamýnda yer alacak olaylarý bu peygamberliðe
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uyduramazdý.  Bu parça, gerçekleþmesinden 800 yýl önce Mesih'in günahlýlar için öleceðini açýkça

tanýmlar.

iþte: «Ýþte» sözcüðü, «Mesih'in Eski Antlaþma'da en belirgin biçimde açýklanmasýný kaçýrmayýn!»

diye seslenir gibidir.  Mesih'in beden alýp aramýzda yaþayacaðýna iliþkin peygamberlik (7:14),

Ýsrail'in Asur tarafýndan rahatsýz edilmeyeceðine iliþkin bir güvenceydi.  Bunun gibi Mesih'in

ölümünü ve yüceltilmesini bildiren peygamberlik (52:13-53:12), sürgünlerin Babil'den

döneceklerine iliþkin bir güvenceydi.  Hatta Tanrý'nýn Uþaðý Ýsrail'in sürgünden özgür kýlýnarak

yüceltiliþi, Yeþaya'ya, Tanrý Uþaðý Ýsa Mesih'in daha görkemli bir biçimde yüceltileceðini ve O'nun

aracýlýðýyla Ýsrail'in de yüceltileceðini (42:1-7; 49:1-12) düþündürdü.

kulum: Kimileri bu bölümün Mesih'i deðil, baþka bir kiþiyi imlediðine inandýrmak ister.  Ne var ki,

Rabbin Uþaðý’nýn (42:1) Mesih olduðunu Filipus kanýtladý (Haberciler'in Ýþleri 8:34,35).

akýllýca: (11:2; Koloseliler 2:3).  Ýsa Mesih bilgece davranarak, Yasa'nýn üstünde olduðu halde,

Yasa'nýn koþullarýný uyguladý.  Bilgece davranarak, öðrencilerini cahil, güçsüz insanlar arasýndan

seçti.  Böylece uluslara müjdeyi iletirken doðal niteliklerini kullandýklarýný kimse söyleyemez.  Ýsa

Mesih bilgece davranarak, kral olmayý reddetti.  Böylece O'nun kendisi için yücelik düþkünü

olduðunu kimse iddia edemez.  Bilgece davranarak, yönetime her noktada boyun eðdi (Matta

17:25-27; 22:17-21; Luka 22:54,63-71; 23:1-26,32-33; Filipililer 2:8).  Böylece hiçbir devrimci,

hiçbir anarþist O’nun hareketlerinden kendine pay çýkaramaz.  Hem eski hem de þimdiki çaðlarda

Yahudi olanýn ve olmayanýn, barbarýn ve uygarýn, soylunun ve kölenin tüm gereksinimlerini

karþýlayan öðretiþi, Ýsa Mesih'in bilgeliðine tanýklýktýr.

akýllýca davranacak: «Rabbin istemi O'nun elinde ileri gidecek» (53:10; Yeremya 23:5).  Tanrý'nýn

buyruklarýna baðlý kalmak en üstün akýllýca tavýrdýr, baþarý saðlayan tek yoldur (Yeþu 1:8).  Mesih,

Tanrý'nýn istemini eksiksizce tamamladý (Yuhanna 5:19,30; Galatyalýlar 1:4).  O hem günahlýlarý

kendi kanýný dökerek Tanrý'yla barýþtýrdý hem de Tanrý'nýn tasarýsýnýn her ayrýntýsýyla uyumlu bir

yaþam sürdü (Yuhanna 5:30; 6:38; 8:29).  Hiçbir peygamber ne denli istekli olursa olsun bunu

yapamazdý.  Onun için «Tanrý O'na her addan üstün olan adý baðýþladý», her þeyi ayaklarý altýna

baðýmlý kýldý (Markos 16:19; Efesliler 1:20-22; Filipililer 2:9,[6-11]; 1. Petrus 3:22).

yükselmiþ, çok yüce: (6:1; 53:10-12; 57:15)

52:13-15 ayetleri kuþkusuz Mesih'i anlatýr.  Mesih, insanlarýn kendi çabalarýyla kavuþamadýklarý

günahtan baðýþlanmayý ve sonsuz yaþamý onlara saðlamak için geldi.  Bununla birlikte yaþantýsý,

doðruluk ve esenlikle dolu yaþam için temel örnekti.  Mesih inanlýsý kendi ruhsal yaþamý ve

özyapýsýnýn geliþmesi için Efendisi'nin yaþamýndan öðrendiði ilkeleri uygulamalýdýr.

1. En Yüce Olan, «Uþak» unvanýný taþýr (52:13).

a. Uþak gönderilir.  Mesih Kendisinin Tanrý Baba tarafýndan gönderilmiþ olduðunu bildiriyordu

(Yuhanna 3:17,34; 4:34; 5:23,24,30,36,37,38; 6:29,38,39,44,57; 7:16,18,28,29,33;

8:16,18,26,29,42; 9:4; 10:36; 11:42; 12:44,45,49; 13:20; 14:24; 15:21; 16:5; 17:3,18,21,23,25;

20:21; Haberciler'in Ýþleri 3:26; Galatyalýlar 4:4; 1. Yuhanna 4:9,10,14).

b. Uþak hizmet eder (Luka 22:27).

2. En Yüce Olan ezildi (52:14; 53:3-6; 2. Timoteos 2:3).

3. En Yüce Olan ezildikten sonra yüceltildi (Haberciler'in Ýþleri 2:34; 5:31; 7:55,56; Romalýlar 8:34;

Efesliler 1:20; Koloseliler 3:1; Ýbraniler 1:3; 8:1; 10:12; 12:2; 1. Petrus 3:22).
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52:14 çoðu Sana þaþtýlar:  Kurtarýcý periþan bir duruma getirilmiþti.  «Görünüþü insanýnkinden o denli

bozulmuþtu».  Biçimsizleþtirmenin cisimleþmesiydi (Mezmur 22:6).  Tanrý'nýn Ýsa'ya hazýrladýðý

bedenin (Ýbraniler 10:5) ne denli eksiksiz olduðunu düþünülürse, onun zedelenmesi de o denli

acýklý oldu.

52:15 böylece çok milletleri þaþýrtacak: Kimi metinlerde «þaþýrtacak» yerinde «serpecek» sözü

geçer.  Eski Antlaþma'da üzerine kan serpilmiþ kiþi ya da nesne, törensel olarak temizlenirdi

(Çýkýþ 29:16,20,21; Levililer 1:5,11; 3:2,8,13; 4:6,17; 5:9; 7:2; 14:7,51,52; 16:14,15,19; 17:6; Sayýlar

8:7; 18:17; 19:4,18,19; Hezekiel 43:18).  52:14'te konu, Ýsa Mesih'in günahlýlar için eziliþidir.  Nasýl

ezildi?  Tüm dünyanýn günahýnýn bedelini ödemek için kanýný dökerek ezildi.  Kiþinin Mesih'i

Kurtarýcýsý olarak kabul edince günahýndan baðýþlanmasý, Eski Antlaþma'daki kan serpme

töreninde simgelenir.  Bu baðlantý incelenince, «serpmek» sözcüðünün kullanýlmasý derin bir

anlam taþýr.

krallar O'na aðýzlarýný kapýyacaklar:  Krallar neden Kurtarýcý'ya aðýzlarýný kapayacaklar?

1. Kendilerine anlatýlmamýþ olaný görecekler: (49:7,23; Mika 7:16)

2. Ýþitmediklerini anlayacaklar: (Romalýlar 15:20,21; 16:25,26)

Gözle gördüðüm kanýt beni

Tanrý'nýn gizlerine kör etti.

Çarpýcýlýðý dünyanýn, çekiciliði

Tanrý'yý yalancý etti.

Görünene inandým

Iþýldayana, kandýrana kapýldým.

Gönüllü kurbanýydým aptallýðýmýn

Sancý duymadan yandým.

Karardý gözüm bilgimle!

Nasýl övündüm bilgeliðimle!

Gözlerim kör olsaydý görünene,

Görür olsaydý görünmeyene!

(NB 15.1.93)


