
˜˜˜ 476 ̃ ˜˜

Yeþaya, 53. Bölüm, sayfa 1

Yeþaya, elli üçüncü 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).

D. Boðazlanan Kuzu tanýtýlýr (53).
1. Dünyanýn günahýný Yüklenen hor görüldü, O'na kötü davranýldý

(53:1-9).
2. Tanrý'nýn istemi Kuzu'nun aracýlýðýyla ilerler (53:10-12).

a. Günahlýlar baðýþlanýr, doðruluk giyinir.
b. Ýsa Mesih yüceltilir.
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Yeþaya'nýn 53. bölümü, Eski Antlaþma'nýn «en kutsal yeri» olarak adlandýrýlabilir.  Yeþaya'nýn bu

bölümdeki amacý þu gerçekleri bildirmektir:

1. Mesih acý çekecekti (1. Petrus 1:11; 5:1).

a. Bu bölüme dek Yeþaya daha çok Mesih'in görkemini vurgulamýþtý (9:7; 11:2-4; 42:1,4,6).

b. Bu bölümde dünyada geçireceði günlerde Mesih'in «acýlarý tanýmýþ adam» olarak

bilineceðini açýkladý.

c. Yeþaya'dan önce yazýlmýþ olan Mezmurlar da (Mezmur 2; 22; 31; 40; 49 v.s.) Mesih'in

çekeceði acýlara tanýklýk etmiþti.

2. Çekeceði acýlar baþkalarý uðruna olacaktý.

a. Mesih'in baþkalarýnýn günah borcunu ödeyemediði ileri sürülür.  «Her koyun kendi

bacaðýndan asýlýr» denir.  Ne var ki, ademoðlu çektiði kederin bir çoðunu baþkalarý uðruna

çeker.  Örnekler boldur: Anne babalar hasta çocuklarýnýn saðlýða kavuþmasý için uykusuz

geceler geçirir, doktorlara bir sürü para öderler; bir asker komutanýný korumak için kendini

tehlikeye atar; bir baba oðlunun borcunu ödemek için saatler boyunca çalýþýr, v.s.

Baþkalarýnýn yükünü yüklenmek insanlar arasýnda yabancý bir kavram deðildir.

b. Baþkasýnýn yükünü yüklenen kiþi, kendi sýrtýnýn aðrýyacaðýný bilir.  Kýþ gününde mantosunu

baþkasýna veren, kendinin üþüyeceðini bilerek bu özveride bulunur.  Mesih'in baþkalarý için

acý çekeceði yedi kez yinelenir (53:4-12).

3. Mesih'in acýlarýnýn özel amacý, kurtulmalýk olarak ölümüyle günahýn baðýþýný saðlamaktý.  Yalnýz

Ýsa Mesih kurtulmalýk olabilirdi, çünkü:

a. Günahlý insanlar arasýnda günahtan hiçbir kurtarýcý bulunmaz (Mezmur 49:7,8).

b. Yalnýzca günahsýz olan Ýsa Mesih, baþkalarýný günahtan kurtarabilir (Haberciler'in Ýþleri

4:12).

c. Yalnýzca Kendisi için Tanrý önüne çýkan bir aracýya gereksinimi olmayan Ýsa Mesih,

Tanrý'yla insanlar arasýnda aracýlýk yapabilir.

ç. Günah, Tanrý'nýn hafife alacaðý, göz yumacaðý, bir karþýlýk olmadan kolay baðýþlayacaðý

insansal zayýflýk ya da hastalýk v.b. deðildir.  Günah, kutsal Tanrý'ya karþý baþkaldýrmaktýr.

Bu günaha adaletli, Tanrý'nýn kutsallýðýna uygun bir çare bulunmalýydý (Romalýlar 3:24-26;

1. Petrus 2:24-25; 1. Yuhanna 2:2).  Örneðin,

1). Günahlý insan yargýlanmalýdýr.

Çare: Ýsa Mesih, günahlýnýn tüm günahýnýn yargýsýný yüklendi (1. Petrus 2:21-24; 3:18).

2). Günahlý insan Tanrý'nýn huzuruna çýkamaz.

Çare: Ýsa Mesih'i Kurtarýcýsý olarak kabul eden kiþi artýk günahlý olarak yargýlanmaz, Ýsa

Mesih'in doðruluðunu giyinmiþtir (61:10; 64:6; 1. Korintliler 1:30; Vahiy 16:14; Tekvin

3:7,21).

Aben Ezra'nýn günlerine dek (yaklaþýk Ý.S. 1150 yýlýnda) bütün Yahudiler bu bölümün Mesih'i

anlattýðýný kabul ediyorlardý.  O tarihten sonra birçok Yahudi bu peygamberliðin Yeremya'yý,

Yoþiya'yý (1. Krallar 13:2; 2. Krallar 22:1-2; 23:16-30) ya da Ýsrail halkýný anlattýðýný düþünmeye

baþladýlar.  Ne var ki, Ýncil bu bölümün Ýsa Mesih'i açýkladýðýný doðrular (Matta 8:17; Markos 15:28;

Luka 22:37; Yuhanna 12:37,38; Haberciler'in Ýþleri 8:32,33; Romalýlar 10:16; 1. Petrus 2:24,25).

53:1 haberimiz: Ýbranice'de «haber», «bizim tarafýmýzdan duyulmuþ olan» demektir.  Özel

kullanýlýþýnda «vahiy» demektir (28:9,19; Yeremya 49:14).
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Mesih'in eziliþini ve yüceliðini anlatan 53. bölüm 52:13 ayetinden de baþlayabilirdi.  Bu bildiri,

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

Hiçbir hileci kendi yaþamýnda yer alacak olaylarý bu peygamberliðe uyduramazdý.  Bu parça, 700

yýl önce Mesih'in günahlýlar için öleceðini açýkça tanýmlar.

Yeni Antlaþma'da bu bölümden söz ediliþi þunu gösterir:

1. Bu bölüm Mesih'e iliþkin bir parça olarak tanýnýyordu (Matta 8:16,17; Markos 15:28; Luka

22:37; Yuhanna 12:36-38; Haberciler'in Ýþleri 8:28-35; Romalýlar 10:16; 1. Petrus 2:21-25).

2. Aktarmalardan baþka Ýncil'de bu bölümü imleyen parçalar da, Yeþaya 53. bölümünün Mesih'le

ilgili olduðunu gösterir.  Bu bölümün Mesih'i açýklamýþ oluþu, o denli geniþ çapta kabul

olunmuþtu ki, alýntýlarýn kaynaðýný belirtmeye bile gerek duyulmuyordu; yalnýzca bir cümleyi

anmak yeterli sayýlýrdý (Markos 9:12; Romalýlar 4:25; 5:1; 1. Korintliler 15:3; 2. Korintliler 5:21;

1. Petrus 1:19; 2:21-25; 1. Yuhanna 3:5).

Bu parçanýn güvenilirliðine kuþku yoktur, çünkü

1. Yahudiler aþaðýlanan bir Mesih'i temsil etmek istemezlerd i .   Yahudiler, görkemle gelen,

düþmanlarýný yenen bir Mesih'i anlatmaktan yorulmazlardý.  Mesih'in düþmanlarý tarafýndan

öldürülmesi onlarýn hiç tasarýlarýna uymazdý.  Bu nedenle Tanrý'nýn Vahiysi olmadan Yahudiler,

Mesih'in aþaðýlanmasýný kaleme almazlardý.  Üstelik, Yahudiler bu bölümün sertliðini þöyle

yumuþatmaya uðraþtýlar:

a. Kimisi, bu bölümün iki Mesih'ten söz ettiðini ileri sürdü -- eziyet gören bir Mesih, Ben Yusuf

ve zaferde gelen baþka bir Mesih, Ben Davut.

b. Baþkasý da, Mesih'in þu kiþilerden biri olduðunu ileri sürer:

1). Kral Hizkiya

2). Yeþaya, Yeremya ya da toplam olarak tüm peygamberler (Matta 16:13,14)

3). Ya Babil'de ya da bugünlerde çeþitli ülkelerde ezilen Yahudi halký

c. Günümüzde kimi Yahudiler, Mesih'in þimdi dünyada bulunduðunu ama Ýsrailliler'in günahý

yüzünden kendini gösteremediðini savunur.

2. Mesih inanlýlarýnýn bu bölümü sonradan Ýsa Mesih'e uydurduklarý ileri sürülecek olsa da,

Yahudiler Kutsal Yazý'nýn bozulmasýna olanak tanýmazlardý.  Ýsrailliler, Tanrý Sözü'nü

güvenilirlikle korudular.

3. Ýsa Mesih'in kiþiliði, öðretisi ve yaþamý önceden bildiren koþullara bütünüyle uydu.

4. Doða ve ölüm üzerinde sergilediði güç, Ýsa'nýn Mesih olduðunu kanýtlar (Matta 8:26-27;

Yuhanna 11:25,40-44).

5. Ayrýca Ýsa Mesih'in bir günahlýyý günahýn yargýsýndan ve gücünden kurtarmasý O'nun Mesih

olduðunu kanýtlar (Romalýlar 6:4-14,17-23).

Bu bölüm ne Ýsrail'in bir kralýndan, ne bir peygamberden, ne de bir halktan söz eder.  Acý çektiði

anlatýlan kiþi, bir bireydir.  Gönüllü ve suçsuz olarak, sabýrla ve dayanýklýlýkla halkýna eksiksiz

doðruluk saðlamak amacýyla karþýlaþtýðý baskýya boyun eðdi.  Bu nitelikler Ýsa Mesih'ten baþka

kimseye uygulanamaz (53:4-6,9,11).

Yeþaya Mesih'in acýlarýný geçmiþ zamanda (53:1-10) ve yüceltilmesini gelecek zamanda (52:13-

15; 53:11,12) anlatýr.   Yeþaya, Mesih Ýsa'nýn acýlarý çekmesini ve yücelmesini bildirirken, onlardan

bu iki olayýn arasýnda duruyormuþ gibi söz etti.  Her iki olayýn da gelecekte tamamlanacaðýný

bildirdi.  Ne var ki, önce tamamlanacak olan Mesih Ýsa'nýn acýlarýný geçmiþ zamanda, sonradan
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gerçekleþecek olan yücelmesini gelecek zamanda anlattý.  Geçmiþ ve gelecek zamanlarý kullanan

anlatýmýyla Yeþaya, bu iki olay arasýnda geçecek zamaný vurguladý.

haberimize kim inandý: Mesih Ýsa'nýn alçaltýlmasýný duyanlar, O'nun Mesih olduðuna zor inanýrdý

(49:4; Markos 6:6; 9:19; Luka 23:35,39).  Ýsa Mesih bu dünyada yaþarken insan bedenine o denli

sýðmýþ ki, mucizeleri yapmasýna karþýn O'nu Tanrý olarak görmek çoðu insanlarýn algýlama

yeteneklerinin ötesinde kaldý (Yuhanna 12:38,39; Romalýlar 10:16).

Tanrý'nýn bildirileri çoðunlukla hoþ karþýlanmaz.  O'nun söylediklerini dinlemeye ve dediðini

uygulamaya hazýr olan kiþiler genellikle tek elin parmaklarý kadardýr.  Neden?

1. Birçok insan kuþkucudur.  Doða dýþýnda baþka bir ortam, bir alan olduðuna inanmaz.

Doðaüstü olgularý çürütmeye uðraþýr.  Doðaüstü olaylar için insansal mantýða uyan ve doðal

bir neden arar.  Tanrý bildirisine inanmamakta kendini haklý görür.

2. Birçok kiþi yaþamlarýný kendi denetimi altýnda tutmak ister.  Tanrý'nýn buyruklarýyla, bildirileriyle

iþe karýþmasýný istemez.  Tanrý'ya karþý direndikleri gibi Tanrý'nýn haberini bildirenlere karþý da

direnirler.

3. Ademoðlu gururludur.  Tanrý'nýn bildirisini kabul etmek kiþinin gururunu kýrmasýný ve kendini

Tanrý'nýn yetkisi altýna koymasýný gerektirir.

Yeþaya, çoðunlukla Tanrý'nýn bildirilerine inanmayanlara konuþtuðu kanýsýndaydý (28:9-15; 29:10-

15; 30:9-11; 42:23).  Ne var ki, iki nedene dayanarak Yahudiler'in verilen bu bildiriyi

kavrayabilmeleri gerektiðini vurguladý:

1. Haber verildi.

Peygamberler Mesih'le ilgili o denli ayrýntýlý bildiriler iletmiþlerdi ki, Yahudiler'in O'nu tanýmalarý

kolay olmalýydý.

2. Yahve'nin kolu Mesih'te görünüyordu (Yuhanna 14:7).

Mesih'in Tanrýsal gücü ve bilgeliði anlamak isteyen için açýkça görünüyordu.  Üstelik Ýsa Mesih

bu gerçeði anlaþýlacak bir biçimde bildirdi (Yuhanna 8:42).

Rabbin bazusu: «Rab bütün uluslarýn gözü önünde kutsal kolunu sývadý» (52:10).  Ne var ki,

Tanrý'nýn kolunu görmek için iman gerekir.  Birçoklarý Koreþ'in yengilerinde ve onun Yahudiler'i

Kenan bölgesine geri gönderme kararýnda Tanrý'nýn kolunu göremeyeceklerdi.  Ýmansýzlýk,

Tanrý'nýn olaylarý belirgin bir biçimde olumlu bir yöne çevirmesini yalnýz uðurlu bir rastlantý olarak

yorumlar.

Rabbin kolu, O'nun tasarýný yerine getiren gücünü simgeler.  Gücünü günahlýlarý baðýþlamak

(Romalýlar 1:16; 1. Korintliler 1:18) ve kayrasýný insanlara iletmek için gösterdi (40:10,11).  Tarih

boyunca insanlar, Tanrý gücüne hayran kalarak açgözlülükle ondan yararlanmak istediler.

Öyleleri için Tanrý'nýn gücü,  Kendisinden çok önemlidir.  Tanrý'ya deðil, gücüne göz dikmeleri,

onlarýn ruhsal anlayýþlarýný söndürür.  Ýsa Mesih de «önlerinde bunca belirtiler yapmýþ olmasýna

karþýn, O'na iman etmediler» (Yuhanna 12:37-38).  Tanrý gücü, O'nun Sözü'ne uygular ve O'nu

onaylar.  Birçoklarý, O'nun gücünün Sözü'nde bildirilen kutsal ilkelerle çeliþkili olmadýðýný unutur.

«Kendisini yadsýmasý olanak dýþýdýr» (2. Timoteos 2:13).

53:2 onun önünde: «Yahve'nýn önünde», «O'nun koruyucu, destekleyeci, geliþtirici bakýmý altýnda»

demektir (Luka 2:40,52).
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körpe fidan ... kök sürgünü gibi: Bu ayetin ilk kýsmý Mesih Ýsa'nýn çocukluðunu, son kýsmý

büyüklüðünü anlatýr (11:1,10, Vahiy 5:5).  Davut'un krallýðý kütük gibi yere yýkýldý.  Ýsa Mesih o

yýkýlmýþ aðaç gövdesinden yeni yetiþen yaþamdý.  Davut'un soyu için verilen vaatlerin yerine

geleceðine iliþkin ümitti.

kurak yerden: «Kurak yer» söznünün anlamý þunlar olabilir:

1. Yahudiler Mesih'in görkemli geliþini bekliyorlardý.  Davut'un soyundan olacaktý.  O soy için

«sana dünyada olan büyüklerin adý gibi büyük bir ad yapacaðým» denildi (2. Samuel 7:9).  Ne

var ki, Ýsa Mesih'in doðduðu günlerde Davut'un soyu çökmüþ bir durumdaydý.

2. Ýsa Mesih'in üvey babasý, konumu yüksek olmayan bir marangozdu.

3. Büyüdüðü köyden gelenlerden iyi bir þey beklenmezdi (Yuhanna 1:46).

4. Meryem bakire olduðu için «kurak yer» sayýlabilirdi.

5. Mesih Ýsa'nýn doðduðu ortamda ruhsal kuraklýk egemenlik sürüyordu (Yuhanna 1:10,11).

ne biçimi ne de güzelliði vardý: Musa güzel bir bebekti (Haberciler'in Ýþleri 7:20; Ýbraniler 11:23).

Davut'un da «gözleri güzel ve bakýlýþý hoþtu» (1. Samuel 16:12).  Ama Ýsa Mesih'in çekiciliði

bedensel deðil, ruhsaldý.

1. Özyapýsýnýn çekiciliði

a. Denemelerde ve saldýrýlarda gösterdiði sabýr, onur, soðukkanlýlýk (tasasýzlýk) (Yuhanna 8:13-

59)

b. Küçüklere ve güçsüzlere gösterdiði sevecenlik (Matta 19:13-15)

c. Saygýnlýðý ve dayanaðý olmayanlara gösterdiði ilgi (Yuhanna 8:1-11)

ç. O'nu düþmanca karþýlayanlara gösterdiði baðýþlayýcýlýðý (Luka 23:34)

d. Lekesiz yaþamý (Yuhanna 14:30; 2. Korintliler 5:21; Ýbraniler 4:15; 7:26; 1. Petrus 1:19; 2:22;

1. Yuhanna 3:5)

2. Öðretisinin çekiciliði

a. Günahtan baðýþ (Efesliler 1:7; Koloseliler 1:14)

b. Gündelik yaþamda günaha kölelikten özgürlük (Yuhanna 8:32-34,36)

c. Gündelik yaþamda Tanrý'yý hoþnut eden eylemlerle elde edilen ürün (Koloseliler 1:9,10)

ç. Gündelik yaþamda Tanrý'nýn yoldaþlýðý (Matta 28:20; Ýbraniler 13:5-6)

d. Kutsal Tanrý'yla sonsuz iliþki (Romalýar 8:38,39)

e. Bedensel ölümden hemen sonra varýlan cennet (2. Korintliler 5:1-8; Filipililer 1:21-23)

Ýsa Mesih'in kutsal niteliklerinin deðerini yalnýz ruhsal açýdan yetkin kiþiler kavrayabilir.  Mesih'i

inceleyenler, yüzeysel ve düþük istekli, bedenin gereksiz istemlerine baðlý kiþiler olduklarýndan

O'nun kutsallýðýný deðerlendiremediler.  Gururlu, bencil ya da hýrslý kiþi için Mesih'in güzelliði

yoktur.  Yalnýz yüreði temiz olan, O'nu sever ve yüceltir.  O'nu seven ve yücelten de O'nun gibi

hor görülür.

53:3 hor görüldü: «Günahlýlarýn kendisine böylesi karþý çýkmalarýna katlanan Ýsa'yý düþünün»

(Yuhanna 1:11; Ýbraniler 12:3).

Ýsa Mesih'in günlerinde Ferisilik egemendi.  Töreler, resmi ayinler, dýþ görünüþ, Tanrý'yla kutsal

bir iliþkide bulunmaktan ve O'nun ruhsal niteliklerini yansýtmaktan çok daha önem taþýyordu.

Yahudiler yasalar ve yazýlarý ezbere biliyordu, ama onlarýn anlamýný daha kavramamýþlardý.
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Kendilerini överek iyi iþlerle doðru sayýlabileceklerini ileri sürüyorlardý.  Ýsa Mesih aracýlýðýyla doðru

sayýlmalarý gerektiðini kesinlikle reddettiler.  Ýsa Mesih þu açýlardan hor görüldü:

1. Dünyada hor görülen Ýsrail ulusundandý.

2. Yoksul bir aileye doðdu (Luka 2:23-24, [Yoksullar kumru ya da güvercin sunardý]).

3. Büyüdüðü kent olan Nasýra'dan iyi bir þey gelmezmiþ (Yuhanna 1:46).

4. Yaþadýðý çaðýn toplumsal sorunlarýný düzeltmek için ne siyasal ne de askersel bir çözüm

sundu.

5. Bencil insanlar, tüm toplumsal sorunlar için hazýr bir çözüm istediler.

Mesih, kiþinin özyapýsýnýn Tanrý'nýn kutsallýðýna uygun biçimde deðiþmesi gerektiðini öðretti.

Bireylerin günahtan kurtularak deðiþtirilmesiyle toplumdaki sorunlar çözülür.  Ýnsanlar kiþisel

sorumluluklarýný kabul etmek istemediler.

acýlarý tanýmýþ: Günah, insan soyuna aðýr yaþam koþullarý yükledi. («Ömrünün bütün günlerinde

zahmetle [topraktan] yiyeceksin» [Tekvin 3:17]).  Ýsa Mesih günahý bilmemesine karþýn insanlar

için günah sayýlmakla birlikte (2. Korintliler 5:21) bu aðýr yaþam koþullarýna boyun eðdi.

«Elemlerimizi O yükledi» (53:4); insanlarýn acýlarýný Kendisi tanýdý (63:9; Ýbraniler 4:15).

Ýsa Mesih'in acýlarý tanýmasý uzun sürdü.  Ýnsanlar çoðunlukla hoþlanmadýklarý iliþkilerden kaçýnýr.

Gençler baba evini býrakýr.  Evliler boþanýr.  Ýþ ortaklarý anlaþmalarýný bozarlar.  Ýnsanýn çatýþtýðý

kiþilerle yakýndan görüþmesi, çekilmez bir sýkýntý oluþturur.  Ýsa Mesih, insanlarýn yaptýklarý gibi,

acýlardan uzak durmadý, onlardan kaçmaya çalýþmadý.  Her bir acý O'nun yakýn dostuydu.

Yaþamýnýn son anlarýna dek, O acý iliþkilerin tadýný çýkarmaktan çekinmiyordu.  Ancak o zaman

«Tamamlandý» diyebilirdi (Yuhanna 19:30).

Ýsa Mesih'in çektiði acýlar, tarih boyunca insanýn kazanabildiði her ödülden daha onurluydu.

Eksikliði olmayan Adam'ýn anlama, sezme, duyma yeteneði sýnýrsýzdý.  Baþka hiçbir kiþinin

duyamadýðý gibi acýlarýn derinliðine yýlmadan katlandý.  Çektiði acýlar arasýnda þunlar var (53:4,

«Elemlerimizi O yüklendi» cümlesiyle ilgili nota da bakýn):

1. Çoðu insan Ýsa Mesih'in öðretisini kabul etmedi (49:7; Mezmur 22:6).

2. O'nun öðrencileri öðretisini anlamadýlar, dayanýklýlýk göstermediler ve O'nu terk ettiler

(Yuhanna 6:66,70-71; 16:32).

3. Ýnsanlar O'nun kiþiliðine deðer vermediler.

a. Yahudiler Mesih Ýsa'ya «Sen Samiriyeli'sin ve cine tutulmuþsun demekte haklý deðil

miymiþiz?» ve «O cinli, hem de deli» diyerek O'na sövmekten çekinmediler (Luka 11:14;

Yuhanna 8:48; 10:20).

b. Hem Yahudiler hem de Romalýlar O'nu yargýlarken saygýsýzlýkla davrandýlar (Matta

26:67,68; 27:29-31,39-44; Markos 14:65; 15:18,19).

c. O'nu ölüm cezasýyla yargýladýlar.

Mesih inanlýsý kendini yoklamalýdýr.  Mesih'in acýlarý yüklendiði gibi Mesih inanlýsý da ezilmeye hazýr

mý?  Yürümesi gereken yol uzun ve çetin, yükü de aðýr olabilir.  Tanrý'nýn adý yüceltilecek bir

biçimde yükünü taþýyor mu, yoksa «öf pöf» diyerek ruhsal açýdan yitireceklerini önemsemeden

hemen bir kaçýþ yolu arýyor mu?

elemler adamý: Ýsa Mesih'in kederi, Ýncil sayfalarýndan okunur.  Yaklaþýk otuz yaþýndayken elli

yaþýnda olduðu sanýlýyordu (Yuhanna 8:57).  Ýnsanlarla paylaþtýðý acýlar O'nun yüzüne bedenine

izler býraktý.
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biz O'nu saymadýk: Yargýç kim, yargýlanan k imdir?  Tanrý'yý aþaðý görmeye, O'nda kötülük

bulmaya hiç giriþilmez (Romalýlar 9:20a).

53:4 acýlarýmýz o taþýdý: (53:3'te «acýlarý tanýmýþ» cümlesiyle ilgili nota bakýn; Matta 8:14-17).  Matta'da

bu ayet hastalýklara uygulandý.  Hastalýk, günahýn oluþturduðu bütün acýlar arasýndan alýnan bir

örnek olarak deðerlendirilmelidir.  «Acýlar»ýn ilk anlamý, günahýn gerektirdiði sonsuz ölüm yargýsý

ve gündelik yaþamda oluþturduðu köleliktir (Romalýlar 8:1-4).

-ýmýz, -imiz, v.s: Dokuz ayet içinde (53:4-12) Ýsa Mesih'in bizim günahlarýmýz, halkýn günahlarý için

ezildiði önemle bildirilir.  Zamirler özellikle vurgulanýr.  Mesih'in bütün insanlarýn günahý için

kurtulmalýk olmasý, hem Eski Antlaþma'da hem de Yeni Antlaþma'da öðretilir (Matta 20:28;

Yuhanna 11:50-52; Romalýlar 3:25; 5:6-8; 8:3; 2. Korintliler 5:18-21; 8:9; Galatyalýlar 3:13; Efesliler

1:7; 1. Petrus 2:24).

elemlerimizi O yüklendi:

1. Ýsa Mesih Kendi üzüntülerinin acýsýný yüklendi.

a. Ýnsanlarýn günahýndan oluþan üzüntü

b. Ýnsanlarýn ruhsal körlüðü (Matta 23:37)

c. Ýnsanlarýn Tanrý'ya gösterdikleri saygýsýzlýk (Markos 7:1-9)

ç. Ýnsanlarýn O'nun acýlarýnýn kendileri için olduðunu anlamamalarý

d. Ölümünden sonra bile özveriyle saðladýðý sonsuz yaþamýn hor görülmesi

2. Ýsa Mesih Kendisi'nden nefret edenlerin dilleriyle saldýrýlarýný yüklendi (Matta 10:25; 12:22-24;

Markos 3:18; Yuhanna 8:41; 18:30).

3. Bedensel açýdan kötü davranýþlarý yüklendi (53:7; Yuhanna 19:1,2,16).

O'nun bir tek kemiði kýrýlmayacaktýr (Çýkýþ 12:46; Sayýlar 9:12; Mezmur 34:20; Yuhanna 19:36)

yazýldýysa da dikenden tacýný taþýyan baþýndan çivilerin deldiði ayaklarýna dek tüm bedeni yara

bere doldu.

4. Adaletsizliðin yol açtýðý elemi yüklendi.

Hem Yahudi hem de Roma düzenine göre iþleyen yargý kurullarý Ýsa Mesih'in davasýný gördü.

Günümüzde batý dünyasýnýn yasalarýnýn temelleri bu iki yargý sistemine dayanýr.  Mesih Ýsa'nýn

tutuklanýp Hanna, Kayafa ve Yüksek Kurul tarafýndan sorguya çekilmesi Yahudiler'in

mahkemelerinde oldu.  Pilatus ve Hirodes'in önünde durduðunda Romalýlar'ýn yetkisine boyun

eðdi.

Yahudiler'in yürüttükleri mahkeme þu noktalarda Yasa'ya aykýrýydý (Greene, Oliver. The Gospel

According to John, Cilt III, sayfa 233-252; Tenney, Merrill. Pictorial Bible Dictionary, sayfa 869-870):

a. Yasa'ya aykýrý olan kiþi ve durumlar, Mesih Ýsa'nýn tutuklanmasýnda etkili oldu (Matta

26:47,59).

b. Resmi bir suçlama olmadýðý için Mesih Ýsa'nýn tutuklanmasý yasalara aykýrýydý.

c. Mesih Ýsa'nýn geceleyin mahkemede yargýlanmasý yasaya aykýrýydý (Yuhanna 18:3,12,13,19-

24,28).

ç. Yasaya göre yeter sayý olarak mahkemede 23 yargýç hazýr bulunmalýydý.  Bunlarýn olduðuna

iliþkin kanýt yoktur.

d. Ayný «suç» için dört ayrý mahkemenin önüne çýktý.

1). Hanna'nýn (Yuhanna 18:13-24)
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2). Yahudiler'in

a). Geceleyin Kayafa ve Ýhtiyarlar ile Yüksek Kurul'un önünde yargýlandý (Matta 26:57-

68; Markos 14:53-65; Lukas 22:54-55,63-64; Yuhanna 18:28)

b). Gündüz Yahudiler'in Yüksek Kurulu önünde yargýlandý (Matta 27:1,2; Markos 15:1;

Luka 22:66-71; 23:11,2; Yuhanna 18:28)

3). Pilatus'un (Matta 27:11-26)

4). Hirodes'in (Luka 23:7-12)

e. Yalancý tanýklar getirtildi (Matta 26:59).

f. Mahkeme kararý verilmeden önce, hatta hiç kimsenin tanýklýðý duyulmadan önce Mesih

Ýsa'ya verilecek yargý saptanmýþtý (Matta 26:59; Markos 14:55).  Yargýç tarafsýz deðildi ve

davalýyý korumadý.

g. Mahkemenin son gününde davalýnýn suçlu olduðuna karar verilemezdi. Bunun için bir gün

beklenmeliydi.

ð. Bir sanýk kendi sözleriyle suçlu bulunamazdý.  Buna karþýn, yargýçlar Mesih Ýsa'yý suçlu

çýkarmak amacýyla Kendi aðzýndan tanýklýk arýyorlardý (Matta 26:63-66; Luka 22:67,70-71).

h. Pilatus ve Hirodes'in Mesih Ýsa'yý suçsuz bulmalarýna karþýn, Pilatus O'nun kýrbaçlanmasýný

buyurdu (Luka 23:14-16).  Pilatus'un Mesih Ýsa'yla ilgili tüm yargýçlýðý, Roma yasasýnýn

amacýna ve özüne karþýydý.

ý. Suçsuz olmasýna karþýn, Mesih Ýsa idam cezasýna çarptýrýldý (Yuhanna 18:38; 19:6,7,16).

Ýsa'yý suçlu çýkarmak için hiçbir tanýk bulunamadý (Yuhanna 8:46).

biz sandýk ki O cezaya uðradý: Bu noktada insansal mantýk ve anlayýþýn vardýðý nokta, onun

acýnacak durumunu orataya koymaktadýr (Luka 23:34; Haberciler'in Ýþleri 3:17; 1. Korintliler 2:8).

Birçoklarý Mesih'in kendi günahýnýn sonucu olarak acý çektiðine iliþkin doðru düþündüklerinden

emindi.  Bu yanlýþ varsayým acýklý bir sonuca ulaþtý: Ýnsanlar Tanrý'yý çarmýha gerdiler.  Mesih

inanlýsý da kendi mantýðýna güvenmesin; önyargýlarla çarpýlmýþ varsayýmlarýna göre sonuçlara

varmasýn; kendisinin haklý olduðunu hararetle savunmasýn.  Gerçeði saptamak için ölçüt, kiþinin

kýsýtlý bilgisi deðildir.  Tek ölçüt Tanrý Sözü'dür.  Mesih inanlýsý insansal mantýktan üstün olan

ruhsal gerçekleri öðrenmelidir.  Düþüncelerini Kutsal Söz'le yenilemelidir (Romalýlar 12:2).

biz sandýk ki ... Allah tarafýndan vuruldu:  (Mezmur 71:11).  Ýsa Mesih Tanrý tarafýndan

vurulduysa da, bunun nedeni Kendi günahý deðil, insanlarýn günahýydý (Yuhanna 8:46; 1. Petrus

2:22,24).

Günah ile acýlar arasýnda bir baðlantý var mý?  Kuþkusuz vardýr!

1. Ademoðullarýnýn hepsi günah yüzünden çeþit çeþit acý çeker.

2. Ýðrenç eylemlerde bulunanlar sýk sýk acý çekerek ölür (1. Krallar 21:23-26; 2. Krallar 9:30-37;

Haberciler'in Ýþleri 12:23).

3. Ne var ki, aðýr sýkýntý çeken herkesin aðýr günah iþleyenler olmasý gerekmez.

a. Ýsa Mesih bu düþüncenin oluþmasý tehlikesine iliþkin uyarýda bulundu (Luka 13:1-3).

b. Tanrý'ya en çok baðlý kiþilerden bazýlarý acý çekti.  Örneðin, Eyup ve Ýsa Mesih.

alçaltýldý: Ýsa Mesih günahlýlar yerine alçaltýlmak üzere gönüllü oldu (Yuhanna 19:10,11; Filipililer

2:6-8).  Yeþaya, Tanrý'nýn habercisi olmakta gösterdiði gönüllülükle Ýsa Mesih'i anýmsatýr (6:8).

Tanrý'nýn hizmetinde olan Mesih inanlýsý gerekirse alçaltýlmayý kabullenmelidir.
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53:5 yaralandý: (Mezmur 22:16). Dört ayrý sözle bir gerçek --Mesih'in günahlýlar için ezildiði --

vurgulanýr.

1. Yaralandý.

2. Zedelendi.

Ýbranice'de eziyet --ölümle sonuçlanan eziyet-- için bundan daha güçlü bir sözcük yoktur.

3. Ceza O'nun üzerine indi.

4. Bereleriyle biz þifa bulduk.

selametimiz için olan ceza:  Esenlik, Tanrý'yla doðru bir iliþkide bulunmaktan kaynaklanýr.

Kiþinin kendisi bu esenliði elde edemez.  Ama bu esenliðin insanlara saðlanmasýný olanaklý kýlan

bedeli Ýsa Mesih ödedi.  Ýnsanlar günahý yeðleyerek kendileriyle Tanrý arasýndaki düþmanlýðý,

uçurumu oluþturdular.  Bu düþmanlýðý kaldýran bedeli Mesih üstlendi (Romalýlar 5:1; «Yahudiler'le

uluslarý tek bedende haç aracýlýðýyla Tanrý'yla barýþtýrsýn, düþmanlýðý paramparça etsin» Efesliler

2:14-17; Koloseliler 1:20).

bereler: Mesih tokat yedi (Matta 26:67), kamýþla vuruldu (Matta 27:30) ve kýrbaçlandý (Matta

27:26).  Bu darbelerin O'nda izler býraktýðýna hiç kuþku yok.  Ne var ki, bu bereler hiç kimseyi

saðlýða kavuþturmadý.  Ruhsal saðlýða kavuþturan bereler, Mesih'in çarmýhta edindiði berelerdir.

Bu bereler, günahýn oluþturduðu ruhsal bozukluða çare sunar.  Bu konu daha da yakýndan

incelenirse, ruhsal saðlýk sunan etken, Mesih'in haçta edindiði bereler de deðildir, berelerini

oluþturan olaydýr: Tanrý Ýsa Mesih'i günahlýlar için yargýladý, Ýsa da bu yargýnýn tümünü çekerek

günahýn cezasýný bütünüyle karþýladý.  «Bereler» sözcüðü, Ýsa Mesih'in kurtuluþu saðlayan

ölümünü anýmsatýr ve özetler.  Ne var ki, simgeye deðil, konunun özüne önem verilmelidir.

O'nun bereleriyle biz þifa bulduk: Günah kiþinin canýný, ruhunu yaralar, vicdanýný nasýrlaþtýrýr.

Bu ruhsal bozukluðun sonucu bedensel hastalýk olabilir (33:24; Mezmur 103:3; Matta 9:2;

Yuhanna 5:14; Yakup 5:15,16).  Etken günahtýr; etkenin sonuçlarýndan biri de hastalýktýr.

Ýsa Mesih insanlardan cinleri kovduðu ve hastalarý saðlýða kavuþturduðu zamanlardan birinde

«Hastalýklarýmýzý O taþýdý, rahatsýzlýklarýmýzý O yüklendi» sözlerinin yerine geldiði yazýlýr (Matta

8:14-17).  Ne var ki bu ayet, hastalýðý günahýn oluþturduðu bir sonuç olarak betimler.  Günahýn

oluþturduðu baþlýca etken, ruhsal çürüklüktür.  Ýlk anlamda kavuþulacak saðlýk, ruhsal saðlýktýr

(Mezmur 41:4).  Tanrý'nýn esiniyle Petrus bu ayeti þöyle açýklar: Ýsa Mesih'in ölümü, günahýn

borcunu karþýladý ve gücünü etkisiz kýldý.  Eðer bir kiþi Tanrý'nýn tasarýsýna uyarak Ýsa Mesih

aracýlýðýyla günahýndan baðýþlanmayý kabul eder, doðruluða uyarak yaþarsa ancak o zaman

«O'nun bereleriyle þifa bulur» (1. Petrus 2:24).

Bu ayet insanlarýn bedensel hastalýklardan saðlýða kavuþacaðýna iliþkin bir güvence olarak

iletilmedi.  Bu «vaat» göz önünde tutularak, «Tanrý mutlaka birini þu ya da bu rahatsýzlýktan

iyileþtirmek zorundadýr» diyerek Tanrý zorunlu kýlýnamaz.  Tanrý her hastayý iyileþtirmez.  Pavlus

Tanrý'dan iyileþtirilmesini üç kez rica etmesine karþýn, isteði kabul edilmedi, çünkü Tanrý'nýn daha

yüce bir amacý vardý: Kendi gücünü Pavlus'un güçsüzlüðünde açýklayacaktý (2. Korintliler 12:7-10).

Timoteos da midesinden rahatsýzdý (1. Timoteos 5:23).  Ýsa Mesih tüm hastalarý iyileþtirdi diye

yazýlmamýþtýr (Markos 1:35-38; Lukas 4:42-43).  Mesih inanlýsý kendi rahatýný ya da çýkarýný

aramadan, gerçeðin bildirisini doðru biçimde yorumlamayý öðrenmelidir (2. Timoteos 2:15).
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53:6 hepimiz koyunlar gibi yolu þaþýrdýk:

1. Nereden sapýldý?

a. Tanrý'dan, O'nun öðretisinden, O'nun yetkisinden sapýldý.

b. Doðruluktan, kutsallýktan sapýldý.

c. Esenlikten, ruhsal sevinçten sapýldý.

2. Nereye sapýldý?

Bir tek Ýsa Mesih dýþýnda bütün ademoðullarý günahlýdýr ve Tanrý'dan uzaklaþtýlar (Mezmur

14:3; Romalýlar 11:32; Galatyalýlar 3:22).  Bu uzaklaþma çeþitli yollarla belirlenir: Söz

dinlemezlik, Tanrý'nýn yetkisini tanýmazlýk, yasasýzlýk, aþýrý istekler, görevleri savsaklamalar,

sorumluluklarý ertelemeler, tanrýsayar görünüþüne karþýn boþ törenler (1. Timoteos 3:5).

Kýsacasý, ademoðlu Tanrý'nýn istemine boyun eðeceði yerde kendi istemini yürütür.

3. Doðru yoldan sapmanýn karþýlýðý (Romalýlar 6:23a)

4. Sapýlan yoldan dönme olanaðý

a. Kiþi kendiliðinden Tanrý'ya dönen yolu bulamaz (Mezmur 119:176; Romalýlar 3:23; 1. Petrus

2:25).  Bu durum onun aptal oluþundan deðil, günahlý oluþundan kaynaklanýr (59:2).

b. Tanrý'ya dönmek için tek çare, çarmýhta kurtulmalýk olarak canýný veren Ýsa Mesih'i kabul

etmektir (Yuhanna 1:12; 3:16-18).

Ýsrail de ulus olarak yolunu þaþýrmýþ koyunlar gibiydi (Hezekiel 34:5,6; Zekarya 10:2; Matta 9:36).

her birimiz kendi yoluna döndü: Ýnsanlar kendi haline býrakýlan sürü gibi daðýlýr, doðru yoldan

sapar.  Ancak Ýsa Mesih'te güvenlik bulunur (1. Petrus 2:25).

Rab hepimizin fesadýný O'nun üzerine koydu: Kendisinin hiç günahý olmadýðý halde, Ýsa Mesih

herkesin günahý için gönüllü olarak öldü (Yuhanna 1:29; Romalýlar 5:16,17; 2. Korintliler 5:21;

Galatyalýlar 3:13).  Günahýn yargýsý nasýl bütün insanlarý içeriyorsa, Ýsa Mesih de bütün insanlara

Tanrý'yla barýþma olanaðý sunar (1. Yuhanna 2:2).

fesat: Ýbranice'de fesat için kullanýlan sözcük «özdeþi olmama», «eþitsizlik» anlamýna gelir.

Ademoðlu dönek bir varlýktýr, bir doðrultuda yürümez.  O'nun bu niteliði yüreðinin günahlýlýðýndan

oluþur.

1. Ademoðlunun günahlýlýðý Kutsal Yazý'da bildirilir (Romalýlar 1:18-32; 2:12,17-24; 3:10-18,23).

Günahlýlar «yolu þaþýrmýþ koyunlar» olarak betimlenir.  Bu taným, günahýndan arýndýrýlmamýþ

bireyin cahilliðini, söz dinlemezliðini, ölçüsüz davranýþlarýný, çaresizliðini vurgular.

Ne yazýk ki, birçoklarý

a. Kiþisel suçunu kabul edecekleri yerde içinde yaþadýklarý ortamý, ulusu, çaðý suçlu bulur.

b. Günahý bir hastalýk olarak görür.

c. Günahlý oluþlarýnýn sonucunu düþünüp deðerlendirmeyi erteler.

ç. Günahlýlýðýnýn yargýsýný kendisinin yüklenebileceðine inanýr.  Bunu düþünen kiþi ne Tanrý'nýn

kutsallýðýný ne de kendi günahýnýn aðýrlýðýný anlamýþtýr.

2. Yargý dehþetine düþen uluslar ve bireyler kendi günahlýlýðýný itiraf eder.  Örneðin, Nineve

(Yunus 3:5-9).

53:7 O'na kötü muameleler yaptýlar:  (Matta 27:11-44)
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aðzýný açmadý: Alçaltýldýðý zaman Ýsa Mesih'in gösterdiði sabýr, dayanma gücü belirlenir (Matta

26:62,63; 27:12-14; Markos 15:3-5; Yuhanna 19:9).  O, yerildiði zaman alçakgönüllüydü (1. Petrus

2:23).  Çetin zorluklar karþýsýnda gözünü kýrpmadan Babasý'nýn istemine son ayrýntýsýna dek

uymaktan geri kalmadý (Mezmur 40:6-8; Yuhanna 6:38; Ýbraniler 10:7-10).

1. Ýsa Mesih'te katlanma ruhu görünür.

a. Somurtkan bir tavýrla kiþi boyun eðebilir.  Ne var ki, bu tutum baþkaldýrma ve içerleme

ruhunu örtemez.

b. Ýsa Mesih'in ruhu kýrgýnlýk, gücenme, içerlemeden bütünüyle arýydý.

c. Babasý'nýn istemini yapmak O'nun için sevinçti (Yuhanna 4:34; Ýbraniler 10:7,9a).

2. Tanrý Mesih inanlýsýndan þu nitelikleri bekler:

a. Tanrý'nýn bilgeliðine sonsuz güvenmesini

1). Hoþ ve yarar saðlayan etkenleri þükranla kabul etmesini

2). Duraksamadan Tanrý elinden zor durumlarý da kabul etmesini

3). Tanrý'nýn, onun yaþamýna dokunan olaylara izin verdiðine güvenmesini, inanlýyý doðru

gördüðü yoldan cennete götürmekte olduðuna inanmasýný

b. Ýnsanlara sevecenlik ve anlayýþ göstermesini

1). Öç ve gücenmeden uzak olmasýný (Matta 5:45)

2). Ýnsanlarý olumlu bir biçimde deðerlendirmesini

3). Ýnsanlar arasýnda esenlik koþullarýný oluþturmaya çaba göstermesini

4). Baðýþlamak için çabuk davranmasýný

boðazlanmaya götürülen kuzu gibi: (Haberciler'in Ýþleri 8:32-35).  Yeremya (Yeremya 11:19)

ve Davut (Mezmur 38:12,14; 39:9) kendileri için ayný benzetmeleri kullandýlar.  Ýkisi de Ýsa Mesih'in

ilkörnekleridir.

dilsiz duran: Hanna, Yüksek Kurul, Pilatus ve Hirodes tarafýndan soruþturulduðu zamanlarda Ýsa

Mesih ya çok kýsa yanýtlar verdi ya da hiçbir karþýlýk vermedi.  Yanýt vermeyiþi ya dinleyicilerini

öfkelendirdi ya da onlarý suçsuzluðuna inandýrdý (Luka 23:14,15,47).  Ýsa Mesih otuz üç yýl

boyunca Tanrý'nýn gerçek varlýðýný ve insanlara sunduðu kurtuluþ tasarýsýný yaþamý, sözleri ve

eylemleriyle bildirmiþti.  O'nun amaçlarý bütünüyle kalýcý olduðuna göre yaþamýnýn son anlarýnda

yeniden sözleriyle büyük ve etkili bir tanýklýk etmesine gerek yoktu.  Söylenmesi gereken bütün

sözler söylenmiþti, o ana dek yapýlmasý gereken tüm görevler tamamlanmýþtý.  Konuþma deðil,

susma zamanýydý.

kuzu: Bir kuzu, herhangi bir kuzu deðil, Ýbranice'de belirli taným harfiyle «o» kuzu vurgulanýr, O

kurban kuzusu.

53:8 gaddarlýkla hükmolunarak: («Elemlerimizi O yüklendi» cümlesiyle ilgili notu inceleyin, 53:4).

Ýsa Mesih'e karþý sergilenen kýyýcý tavýr, yasal yöntemler ardýna saklandý.

kaldýrýldý: Yahudiler arasýnda çarmýha germe, idam cezasý olarak kullanýlmamasýna karþýn, Mesih

Ýsa'nýn bu tür bir ölümle öleceði önceden bildiriliyordu.

O'nun zamanýnda yaþayanlar arasýnda kim düþündü: («biz sandýk ki cezaya uðradý»

cümlesiyle ilgili nota bakýn, 53:4).
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diriler arasýndan kesilip alýnmasý: «Kesilip» sözcüðü ansýzýn ve zorlu bir ölümü vurgular (Daniel

9:26).  Ýsa Mesih'in ölümü, yaþamýnýn en verimli olabilecek dönemi için belirlendi.  Hem bu gerçek,

hem de O'nu ölüme gönderen zorbalýk, yaþamýna birden bire son verilmesini vurgular.

Kiþinin bu dünyadaki yaþamý çok kýsadýr.  Ne var ki, kýsa oluþuna karþýn her insana armaðan

edilen günler þu açýlardan yeterlidir:

1. Tanýnan zaman Tanrý'yla barýþmaya yeter.

2. Tanýnan zaman ruhsal bilgelikle donatýlmaya yeter.

3. Tanýnan zaman Ýsa Mesih'in benzerliðine deðiþtirilmeye yeter.

4. Tanýnan zaman çevreyi Tanrý için etkilemeye yeter.

kavmým: (Ýbraniler 2:13).  Konuþan ya Yahve ya da Yeþaya olabilir.  Ancak 53:11,12'den

baþlayarak Yahve'nin konuþtuðuna kuþku yoktur.

53:9 haksýzlýk etmediði halde: Ýsa Mesih'in günahsýzlýðý Kutsal Yazý'nýn tümünde açýklanýr

(2. Korintliler 5:21; 1. Petrus 2:20-22; 1. Yuhanna 3:5).  Ýbraniler kitabýnýn yazarý, Yeni

Antlaþma'nýn kalýcýlýðýný ve Eski Antlaþma'daki töresel düzenlemenin geçiciliðini kanýtlamak için

Ýsa Mesih'in günahsýzlýðýný temel sav olarak sunar (Ýbraniler 7:26-28; 9:14).  Mesih de Kendisinin

günahsýz olduðunu belirtti (Yuhanna 8:46).  Mesih'ten baþka hiç kimse günahsýz olmadýðýna göre

Yeþaya kitabýnýn 53. bölümü yalnýz ve yalnýz Ýsa Mesih'i tanýmlar.

kabrini kötülerin yanýnda yaptýlar: Çarmýha gerilen kiþiler genellikle çarmýhlarýyla birlikte

öldükleri yere yakýn bir yere gömülürlerdi.  Yahudiler, Mesih Ýsa'nýn onurlu bir biçimde

gömülmeyecek oluþunu saðlama aldýklarýný sandýlar.  O'nun utanýlacak bir duruma düþtüðünü

düþünerek seviniyorlardý.  Derken Arimatealý Yusuf, Pilatus'tan Mesih Ýsa'nýn cesedini istemek

yürekliliðini gösterdi.  Daha önce Mesih Ýsa'nýn yanýna geceleyin gelmiþ olan Nikodim, 6.000 ile

10.000 D.M. arasýnda bir deðere sahip olan mür ve sarýsabýr özü karýþýmýný getirerek Ýsa'nýn

cesedini mezara konmak üzere hazýrlamasý için Yusuf'a yardým etti.  Ýkisi birlikte Yahudilerin

gömme geleneðine göre Ýsa'nýn cesedini baharatlarla keten bezlere sardý, onu hiç kullanýlmamýþ

bir mezara yatýrdýlar (Matta 27:57-60; Markos 15:42-46; Yuhanna 19:38-42).

ölümünde: Ýbranice, «ölümlerinde».  Adem için «ölürken öldü» yazýlýr (Ýbranice, Tekvin 2:17).  Bu

anlatým Adem ve Havva'nýn hem bedensel hem de ruhsal ölüm cezasýyla yargýlandýðýný belirtir.

Ýsa Mesih hem günahlýlar için belirlenen bedensel ölümü hem de Tanrý Baba'nýn O'na sýrt çevirdiði

saatlerde (Matta 27:46) ruhsal ölümü öldü.

zengin adamla beraberdi: (Matta 27:57-60).

53:10 O'nu ezmek Rabbe hoþ göründü: Ýsa Mesih, cennetin günaha karþý kýzgýnlýðýna boynunu uzattý.

Babasý'nýn, aðzýna uzattýðý acý kâseden son damlayý içmeye kararlýydý (Matta 26:39; Yuhanna

6:38; 18:11; Ýbraniler 10:7,9).  Bu korkunç olay yaklaþýnca «diz çöküp dua etmeye koyuldu: ‹Ey

Baba! Eðer istersen bu bardaðý Ben'den uzaklaþtýr.  Ama benim istemim deðil, senin istemin

uygulansýn.›  ....  Yoðun acý duyarak daha içtenlikle duaya koyuldu.  Teri iri kan damlalarý gibi

topraða dökülüyorudu» (Luka 22:41-44).  Çarmýhtayken de Ýsa, can acýsýyla «Tanrým, Tanrým,

neden beni býraktýn?» diye baðýrdý (Markos 15:34).  Tanrý «Öz Oðlunu bile esirgeyemedi».

Ýnsanlarýn günahýný ödemek için «O'nu hepimizin yararýna sun»maktan daha baþka adaletli bir

çözüm bulamadý (Romalýlar 8:32).   Çoban koyunlarý için ölmeliydi (Zekarya 13:7; Matta 26:31;

Markos 14:27).



˜˜˜ 488 ̃ ˜˜

Yeþaya, 53. Bölüm, sayfa 13

Rabbe hoþ göründü: Mesih'in acýlarý dünyanýn kuruluþundan önce kararlaþtýrýlmýþtý (Haberciler'in

Ýþleri 2:23).  Tanrý Baba, derin bir kývançla Oðlu'nun özverisine tanýk oldu (Matta 3:17; 20:28).

O'nun ölümüyle sayýsýz insanýn Kendisiyle barýþacaðýný sevinçle önceden gördü.  Bu açýdan «O'nu

ezmek Rabbe hoþ göründü» denebilir.

O'nu eleme düþürdü: Devletlerin yargýlarý bazen çok aðýrdýr.  Ne var ki, Tanrý'nýn yetkin adaleti

bir yargýya karar verirse ve O'nun gücü yargýyý yerine getirirse, bu son derece korkunç bir

durumdur  (Romalýlar 4:25; 2. Korintliler 5:21; Ýbraniler 9:28; 1. Petrus 2:24; 3:18).

O'nun caný günah takdimesi edilince: Dünya kurulmadan önce Ýsa Mesih'in, günah tutsaðý olan

ademoðullarý için kurtulmalýk olarak öleceði kararlaþtýrýlmýþtý: «Suçsuz ve lekesiz kuzuyu andýran

Mesih'in deðerli kanýyla kurtuldunuz.  O, dünyanýn kuruluþundan önce bilinmiþti» (1. Petrus

1:19,20; Romalýlar 3:25; 1. Yuhanna 2:2; 4:10).  Ýsa Mesih bu gerçeði öðrencilerine açýkça

belirtiyordu (Matta 20:28).

zürriyetini görecek:  Yahudiler, büyük aile sahibi olmayý ve uzun yýllar yaþayýp çocuklarýnýn

soyunu görmeyi büyük bir kutsama sayarlardý (Tekvin 12:2; 48:11; Tesniye 6:2; Mezmur 91:16;

127:5; 128:6; Süleyman'ýn Meselleri 3:2; 17:6).  Mesih Ýsa'nýn kutsal soyu O'na iman edenlerdir

(Matta 10:24; Yuhanna 21:4).  Günahtan kurtulmuþ canlar, «canýnýn emeðinin semeresi»dir

(53:11; Mezmur 2:8; 22:30; Yuhanna 17:6).  Pavlus ve Yuhanna, Mesih için kazandýklarý kiþileri

ruhsal çocuklarý olarak gördüler (1. Korintliler 4:15; Galatyalýlar 4:19; Filemon 10; 1. Yuhanna

2:1,18,28; 3:7,18; 4:4; 5:21).

«Dirilerin diyarýndan kesilip alýnmasý» (53:8) Mesih'in «soyunu göreceðini» olanaksýz kýlarmýþ

sanýlýr.  Ne var ki, Mesih'in ölümden dirilmesi olanaksýz görüneni olanaklý kýlar (Romalýlar 6:9;

Vahiy 1:18).

ömrünün günlerini uzatacak: (Romalýlar 6:9)

Rabbin muradý O'nun elinde ileri gidecek: Mesih Ýsa'nýn «akýllýca davranacaðý» bildirilmiþti

(52:13).  Yeþaya bu gerçeði yeniden vurguladý: «Rabbin istemi O'nun elinde ileri gidecek» (53:10).

Mesih, Tanrý'nýn istemini eksiksizce tamamladý (Yuhanna 5:19,30; Galatyalýlar 1:4).  Hiçbir

peygamber ne denli istekli olursa olsun, yine de Tanrý'nýn istemini gerektiði gibi her ayrýntý tam

olarak yerine getiremezdi.  Ýsa Mesih hem Kendi kanýný dökerek günahlýlarý Tanrý'yla barýþtýrdý hem

de Tanrý'nýn tasarladýðý her konunun her ayrýntýsýna uyum saðladý.  Onun için Tanrý «O'na her

addan üstün olan adý baðýþladý» ve «herþeyi ayaklarý altýna baðýmlý kýldý» (Efesliler 1:20-22;

Filipililer 2:9,[6-11]; 1. Petrus 3:22).

53:11 canýnýn emeði semeresini görecek ve doyacak: Kutsal Yazý'da Ýsa Mesih'in acýlarýndan söz

edilince ayný zamanda O'nun yüceliði de bildirilir (49:4-8; 50:5-9; Luka 24:25-26; Romalýlar 8:34;

Ýbraniler 2:9; 1. Petrus 1:11).  Mesih Ýsa'nýn emeðinin ürününe «doymasý», egemenliði sýrasýnda

doruk noktasýna ulaþacaktýr (2:2-4).  Yine de Ýsa Mesih'in, bu dünyada bulunduðu sürece sevinç

kaynaklarý vardý:

1. Babasý'yla kesilmeyen paydaþlýðý (Yuhanna 17:21)

2. Zayýflýklarý ve eksikliklerine karþýn kimi öðrencilerinin O'na derin baðlýlýðý (Yuhanna 6:68-69)

3. Saðlýða kavuþturduðu insanlarýn iyilikbilirliði (Luka 8:38) ve günahtan kurtardýðý kiþilerin sevgisi
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4. Dünyaya gelmesinin bütün amaçlarýný tamamlamasýndan kaynaklanan doygunluk (Yuhanna

17:4)

5. Alçalmasý ve ölümü aracýlýðýyla kutsallýðýn kötülüðü yeneceðine iliþkin güvence (Yuhanna

12:24,32; 1. Korintliler 15:20-27a, 57)

kulum: (42:1; 52:13)

bir çoklarýný kendi bilgisiyle salih kýlacak: Ýsa Mesih O'na iman edenleri Kendi bilgisiyle doðru

kýlacaktýr.  Bu durum þöyle gerçekleþecek: Mesih inanlýsý yalnýzca dürüst ve ahlak kurallarýna

uygun davranan bir kiþi olarak görülmez (Filipililer 3:9).  Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarýcýsý olarak kabul

ettiði andan baþlayarak Tanrý'nýn doðruluðuyla da donatýlýr (2. Korintliler 5:21; Filipililer 3:9; [sayfa

2'de, «Günahlý insan Tanrý'nýn huzuruna çýkamaz» notuyla ilgili ayetleri de inceleyin]).  Tanrý,

Mesih inanlýsýný O'nun doðruluðuyla giyinmiþ olarak görür (Romalýlar 4:11,22-24; 5:19).  Cennetsel

açýdan Mesih inanlýsýnýn durumu budur.  Yersel açýdan da her Mesih inanlýsý gündelik yaþamda

bu göksel gerçeðe uymayý öðrenmelidir.  Nasýl?  Kutsal Söz'ün (Mesih'in «Kendi bilgisi»nin)

aracýlýðýyla Mesih'i tanýmakla ve öðretisini kavradýkça uygulamakla (Yuhanna 17:3; Filipililer 3:10;

Mezmur 119:9; 2. Korintliler 6:14-18; 7:1; Efesliler 5:26-27; 1. Petrus 1:15,16; 1. Yuhanna 3:3).

Ýnsanlar yerine çarmýha Gerilen'e en uygun armaðan, çarmýha gerilmiþ bir yürektir (Markos 8:34-

35; Galatyalýlar 2:20).

... fesatlarýný Kendisi yüklenecek: Ýsa Mesih'ten baþka hiç kimse bir baþkasýnýn günahýný

taþýyamaz (Hezekiel 18:20; Matta 20:28; Romalýlar 8:3).  «Bizleri sevene, kanýyla günahlarýmýzdan

özgür ederek Tanrý ve Babasý için bizleri bir rahipler krallýðý kýlan Ýsa Mesih'e, O'na çaðlar çaðýnca

yücelik ve güçlü egemenlik olsun!» (Yahuda 25; Vahiy 1:5).

53:12 bundan dolayý büyüklerle beraber: «Birçoklarýnýn ... fesatlarýný Kendisi yüklen»diði (53:11) --

yeniden vurgulanmalý! -- Ýsa Mesih Kendi kanýný dökerek hem günahlýlarý Tanrý'yla barýþtýrdý hem

de Tanrý'nýn tasarladýðý her ayrýntýya uyum saðladý.  Bunun için Tanrý «O'na her addan üstün olan

adý baðýþladý» ve herþeyi ayaklarý altýna baðýmlý kýldý (Efesliler 1:20-22; Filipililer 2:9,[6-11];

1. Petrus 3:22).

pay vereceðim: Mesih'in payý nedir?

1. Yüce adý ve Babasý'yla paylaþtýðý yücelik («büyüklerle beraber» cümlesiyle ilgili nota bakýn

[53:12]; 9:6)

2. Günahtan kurtulmuþ canlar: «Canýnýn emeði semerisini görecek».  Mesih Ýsa'nýn kutsal soyu

O'na iman edenlerdir (Mezmur 2:8; 22:30; Yuhanna 17:6).

3. Evrensel egemenlik (1. Korintliler 15:24,25,27,28; Efesliler 1:20-22; Koloseliler 2:15)

çapul malý: (Mezmur 22:18; Yuhanna 19:23,24)

canýný ölüme döktü: Mesih, dökülen sunu gibi canýný insanlarýn günahý için döktü (Sayýlar 28:7-

10,14-15; Mezmur 22:14).  Canýn kanda bulunduðuna inanýlýrdý.  Ýsa Mesih kanýný dökerken canýný

da döktü (Levililer 17:11, Romalýlar 3:25).

günahkarlarla sayýldý:  Ýsa Mesih katilden daha aþaðý bir haydut olarak görüldüðü için (Matta

26:65; 27:63), Barabas özgür býrakýlýrken O çarmýhta ölmeye mahkum edildi (Tesniye 21:23;

Markos 15:9-15; Yuhanna 18:38-40).  Ýki haydutun arasýnda çarmýha gerildi (Matta 27:38; Markos

15:27,28; Luka 22:37; 23:32).  Hatta tüm yaþamýnda günahlýlarla bir sayýldý: Sabat gününü
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(Yahudiler'in tasarladýklarý gibi) tutmamakla (Matta 12:1,2), içkiciler, vergiciler ve günahlýlarla dost

olmakla (Matta 9:10-11; Luka 7:34) suçlandý.

Yasa'yý Bildiren ve tüm insanlarýn Hakimi Olan'ýn günahlýlarla bir sayýlmasý çok göz alýcýdýr.

Bundan þu gerçekler öðrenilir:

1. Doðru bir adam, doðru olmasýna karþýn suçlanabilir.

2. Kiþinin doðruluðu, kötülük olarak anlaþýlabilir.

Örneðin Ýsa Mesih, gerçeðe tanýklýk ederek Kendisi'nin Tanrý olduðunu söylediði zaman

Yahudiler'e göre Tanrý'ya sövüyordu.  Eðer kiþiliðini yalanlasaydý, Yahudiler'e göre Tanrý'ya

sövmüþ olmazdý.

3. Haksýz yerde suçlanmýþ bir kiþi þu gerçeklerle avuntu bulur:

a. Vicdaný onu suçlamaz.

b. Mesih Ýsa'nýn yanlýþ yerde suçlanmasýndan pay aldýðýný bilerek sevinebilir.

c. Mesih Ýsa'nýn yardýmýna ve güçlendirmesine güvenebilir (2. Timoteos 4:16,17).

çoðunun suçunu da o taþýdý: (53:6,11'i karþýlaþtýrýn; Ýbraniler 9:28a)

günahkarlar için þefaat etti: Mesih Ýsa'nýn düþmanlarý için olan duasý (Luka 23:34), bir öç çaðrýsý

deðil, Tanrý'nýn günahlýlara acýmasý için bir yakarmaydý.  Ýsa  Mesih çarmýhta baþladýðý aracýlýðý bu

çaðda cennette de sürdürmektedir (Ýbraniler 4:15,16; 7:25; 9:24; 1. Yuhanna 2:1).  Tanrý önünde

günahlýlarýn savuncusu olmasý, günahlýlarla bir sayýlmasýndan doðan bir sonuçtur.


