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Yeþaya, elli altýncý 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).

E. Ýsrail, Yahve'nin gelini olarak yerine döndürülür (54).

F. Tanrý'yý bulunabilirken arayýn (55).

G. Tanrý insanlardan kurtarýþý için hazýrlýk bekler (56).
1. Tanrý'nýn kurtarýþý için hazýrlýk yapanlar (56:1-8)

a. Sabat gününü tutar (56:2).
b. Her türlü kötülükten elini uzak tutar (56:2).

2. Yabancýlar ve hadýmlar kurtulmayý ümit etmeye çaðrýlýr (56:3).
a. Tanrý harem aðasýndan hoþnuttur, çünkü (56:4)

1). Sabat günlerini tutar.
2). Tanrý'nýn hoþlandýðý þeyleri seçer.
3). Tanrý'nýn antlaþmasýný sýký tutar.

b. Tanrý hadýmlara þu vaatleri verir (56:5):
1). Tanrý onlara evinde, duvarlarýnýn içinde kýzlardan ve

oðullardan daha iyi yer verecektir.
2). Tanrý onlara iyi, kesilip atýlmaz, sonsuz bir ad verecektir.

c. Tanrý yabancýlardan hoþnuttur, çünkü (56:6)
1). Tanrý'ya hizmet ederler.
2). Tanrý'nýn adýný severler.
3). Tanrý'ya yapýþýrlar.
4). Sabat gününü bozmazlar.
5). Tanrý'nýn antlaþmasýný sýký tutarlar.

ç. Tanrý yabancýlara þu vaatleri verir (56:7):
1). Tanrý onlarý kutsal daðýna getirecektir.
2). Onlarý dua evinde sevindirecektir.
3). Sunduklarý kurbanlarý ve sunularý kabul edecektir.
4). Tanrý evi bütün uluslar için dua evi olacaktýr.

d. Tanrý, yabancýlarý da kabul edeceðini Yahudiler'e açýkça belirtti
(56:8).
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3. Kör bekçiler, Tanrý'nýn kurtarýþý için hazýrlýk yapmaz (56:9-12).
a. Kendi çýkarlarýný ararlar (56:9,11).
b. Bilgisiz ve anlayýþsýzlardýr (56:10,11).
c. Tembellerdir (56:10).
ç. Sorumsuzlardýr (56:12).
d. Yaþadýklarý günlerin uyarýcý belirtilerini önemsemedikleri için

bilgelikle davranmazlar (56:12).
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56:1 hakký tutun, adalet edin: Sürgün döneminde Ýsrailliler Yasa'nýn tümünü tutamazlardý.  Tapýnak

yerle bir olmuþtu, kurban kesilemez, ayinler yapýlamaz, bayramlar kutlanamazdý.  Köle olduklarý

için Sabat gününde çalýþma yasaðýný bile tutamamýþlardý.  Ne var ki, gündelik yaþamlarýnda

«hakký» (Tanrý'nýn bildirmiþ olduðu gerçeði) doðru bir biçimde temsil edebilir ve birbirlerine

anýmsatabilirlerdi.  Kiþisel iliþkilerini adaletle sürdürebilirlerdi.  Yasa'nýn dýþsal koþullarýný yerine

getiremeyiþleri, Yasa'ya içten baðlý kalmalarýný, tutumlarýnda onun özünü yansýtmalarýný

engellememeliydi.

çünkü:  Ýsrailliler neden hakký tutmaya, adaletli davranmaya özellikle çaðrýlýyordu?  Çünkü

Tanrý'nýn kurtarýþý yakýndý (Mezmur 50:23)!  Bir kiþinin ya da bir ulusun Tanrý'nýn kutsamasý için

hazýrlanmasý, Tanrý'nýn yargýlarý için hazýrlanmasý kadar gereklidir.

 1. Tanrý Ýsrailliler'i Mýsýr'dan kurtarmadan önce onlar kurban kesmeli, yedi gün mayasýz ekmek

yemeliydiler (Çýkýþ 12:3-27).

 2. Tanrý Sina Daðý üzerine inmeden önce Ýsrailliler'in çeþitli arýnma törelerini yerine getirmeleri

gerekiyordu (Çýkýþ 19:9-15).

 3. Kenan bölgesinde savaþa girmeden önce Ýsrailliler'in sünnet edilmeleri, günahtan

arýndýrýlmalarý gerekirdi (Yeþu 3:5; 5; 7).

 4. Babil sürgününden özgür olup yola koyulmadan önce Ýsrailliler kendilerini Tanrý önünde

alçalttý (Ezra 8:21-23).

 5. Yeþaya çaðdaþlarýný eksiksiz doðruluða çaðýrdý (1:10-20).

 6. Sekiz yüzyýl sonra Vaftizci Yahya insanlarý, günahý býrakarak Ýsa Mesih'in ilk geliþi için

hazýrlanmaya çaðýrdý (Malaki 4:4-6; Matta 3:2; Luka 3:3,8-14).

 7. Mesih Ýsa da halký günahtan dönmeye çaðýrýyordu, çünkü «göklerin hükümranlýðý

yaklaþ»mýþtý (Matta 4:17).

 8. Kiþi Mesih Ýsa'da sonsuz yaþama kavuþmak isterse, günahýndan dönmeye hazýr olmalýdýr

(Haberciler'in Ýþleri 20:21).

 9. Mesih inanlýsý gündelik yaþamýnda günahtan arý olmalýdýr (33:15,16; 66:18; Matta 5:8;

1. Timoteos 2:8; Ýbraniler 12:14).

10. Mesih'in ikinci geliþinden önce insanlar kutsal olmalarý için yeniden özel bir çaðrýyý

duyacaklar (Malaki 4:4-6; Romalýlar 13:11-14; Ýbraniler 10:25).

kurtarýþýmýn gelmesi: «Kurtarýþ», Ýsa Mesih'in deðer biçilemeyecek emekle saðladýðý sonsuz

yaþam anlamýna gelir (1. Petrus 1:10).  Eski Antlaþma bunu önceden bildiriyor, Ýsa Mesih için yol
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hazýrlýyordu.  Ýsrail'in Mýsýr'dan, Asur'dan ve Babil'den kurtuluþu, inanlýnýn Ýsa Mesih'in kaný

bedeliyle günahtan özgür kýlýnarak sonsuz yaþama kavuþmasýný simgeler.

kurtarýþým: Ýnsanlarýn günahtan kurtulmalarý kavramý, kaynaðýný Tanrý'da bulur.  Baþlangýçtan beri

günahlýlýk için bu adil çözümü tasarlayan O'ydu.  Yalnýzca Tanrý bu kurtuluþu saðlayabilirdi.

Tanrý'nýn eksiksiz doðruluðu, Yasa'da belirlenerek tüm günahlýlarý suçlu çýkardý.  Yine Tanrý'nýn

eksiksiz doðruluðu, Mesih Ýsa'nýn kaný aracýlýðýyla insanlarý günahtan kurtarmakla da açýklanýr

(Romalýlar 1:17).  Eski Antlaþma dönemindeki peygamberler bu kurtuluþu gözlüyorlardý.  Daniel

nasýl Yeremya'nýn yazýlarýný inceleyerek Ýsrail'in Babil'den kurtuluþunun yakýn olduðunu anladýysa

(Yeremya 29:10; Daniel 9:2), baþkalarý da Daniel'in yazýlarýndan Mesih'in geliþinin yakýn olduðunu

anlayabildiler (Daniel 9:24-26).

yakýndýr: Mesih inanlýlarýnýn kurtuluþu yakýnsa, tanýnan kýsa zamaný günahlý yaþamý sürdürmek

için son bir fýrsat olarak kullanmamalýlar.  Kendilerini en ufak lekeden temiz tutarak Mesih'i

bildirmek için kalan zamaný iyi kullanmalýlar (Matta 24:42-51; 25:1-13, 14-34; Romalýlar 13:11-14;

Efesliler 5:16; 1. Selanikliler 5:1-4; 1. Petrus 3:10,11).

Tanrý'nýn kurtarýþý için yapýlmasý gereken hazýrlýk olarak dört koþuldan söz edilir:

1. Hakký tutmak

2. Adil davranmak

3. Sabat gününü bozmamak

Sabat gününü tutmadýklarý için (Yeremya 17:19-27; Hezekiel 20:11-21; 22:8,26) Ýsrailliler

sürgüne gönderildi (2. Tarihler 36:19,20; Yeremya 17:27; Hezekiel 20:21).

4. Her tür kötülükten el çekmek

56:2 bunu sýký tutan adem oðluna ne mutlu: Geliþi güzel yaþayan deðil, Tanrý'nýn koþullarýný sýký

tutan, titizlikle yerine getiren kiþi Tanrý'nýn kutsamalarýný elde eder (Luka 12:43).  Dert yanan bir

Mesih inanlýsý «Rabbi izledim de elime ne geçti?  Þimdiki halime bak!» diye sýzlanýyordu.  Eline

ne mi geçmiþ??  Tanrý baþka hiçbir þey yapmadýysa, Mesih'e inananlara sonsuz yaþam saðladý.

O'nu kötülemeye kimin hakký var?  Evet, gevþek davranan deðil, zorluklar baþlayýnca yýkýlan deðil,

yarý yolda kalan deðil, Tanrý'nýn ilkelerini sýký tutan adama ne mutlu!

Sabat gününü bozmasýn diye onu tutar: Yerusalem ve tapýnaktan uzak olan Yahudi sürgünler,

gerekli ayinleri yerine getiremediler.  Ne var ki, tapýnmak ve dinlenmek için Tanrý'nýn belirlediði

günü diðerlerinden ayrý tutarak kendileriyle tanrýsýzlar arasýndaki ayrýmý gösterebilirlerdi.

56:3 Rabbe yapýþan ecnebi: Yahudi olmayanlar için ne ümit veren sözler!  Onlar da Tanrý'nýn Ýsrail'le

yaptýðý antlaþmalarýn þemsiyesi altýna sýðýnabilirlerdi.

«Yapýþan» aþýrý bir istek, sýký bir iliþkiyi anlatýr (14:1; Tesniye 11:22; 13:4; Yeþu 22:5; 23:8;

Haberciler'in Ýþleri 11:23).

ecnebi, «Mutlaka Rab beni kavmýndan ayýracak» diye söylemesin:  Ammon ve Moab

halklarýyla ilgili bir lanet bildirilmiþti (Tesniye 23:3-4).  Bu lanet onuncu kuþakta kaldýrýldý.  Bu iki

ulustan olmayanlarýn Tanrý'ya dönmelerine bir engel yoktu (56:3-8; 65:1; 1. Krallar 8:41-43; Ester

8:17; Yeremya 51:9a; Hezekiel 47:21-23; Zekarya 8:23).  Buna karþýn Tanrý'ya sýðýnan yabancýlar,

hem O'na yanaþýyor hem de er geç O'nun huzurundan kovulacaðýný sanýyordu.  Ne zavallýydý!

Tanrý'dan baþka canýný kurtaracak hiç kimsenin olmadýðýný kavramýþ, ümit baðladýðý diðer
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inançlarla ilgisini kesmiþ, Tanrý'ya yalvarýp yakarmýþ ama kendi mantýðýyla Tanrý'nýn onu kabul

edemeyeceðine inanmýþ.  «Bir vakitler beden açýsýndan uluslar olduðunuzu anýmsayýn .... Ýsrail

topluluðunun dýþýndaydýnýz, antlaþmaya iliþkin vaatlere yabancýydýnýz.  Bu dünyada ne umudunuz

vardý, ne de Tanrýnýz» (Efesliler 2:11,12).  Ne acýnacak bir durum.  Ama bekleyin!  Ýnsansal mantýk

hiç kimseyi Tanrý'nýn gerçeðine ulaþtýrmaz.  Tanrý'nýn düþünceleri insanýnkinden yüksektir (55:8,9)!

Baþlangýçtan Tanrý, «Memlekette doðan adam için ve aranýzda misafir olan garip için yasa bir

olacak» demedi mi (Çýkýþ 12:49)?  Dikkat: Ümitsizlik, imansýzlýk ve bilgisizlik, insaný Tanrý'nýn açýk

bildirilerine zýt bir düþünceye sürükler.  Dengeyle düþünmek isteyen kiþi, kendini bu üç

düþmandan korumalýdýr.  Yabancý olanlar ümitsizliðe kapýlmasýn.  Tanrý'nýn kutsallýðýna saf özlem

duyan herkes kabul edilir.  Kimse O'ndan uzaða kovulacaðýndan korkmasýn.

harem aðasý, «Ýþte, ben kuru bir aðacým», demesin:  Tanrý'yý tanýyan, «Yaþamým anlamsýz,

ürünsüzdür» demesin.  Tanrý Kendi yaþamýný inanlýlarda yaþar (Galatyalýlar 2:20).  Bunun için

Mesih inanlýsý, O'nunla iþbirliði yaparak (kendini O'nun istemine teslim ederek) ürün verir.  Tanrý

Kendi niteliklerini inanlýda oluþturur.  Bundan daha deðerli bir ürün olabilir mi?

Ýsrail'de hadým olmak büyük bir utanç nedeniydi.  Levili oymaðýndaki hadýmlar, kutsal sayýlan

yiyeceklerden yiyebilir, gereksinimleri karþýlanýrdý ama tapýnaktaki hizmetten pay alamazdýlar

(Levililer 21:21-23; Tesniye 23:1).  Bunun nedeni vardý: Kahinlerin bedenlerinin kusursuzluðu,

Baþkahin Mesih Ýsa'nýn günahtan lekelenmemiþliðini simgeler (Ýbraniler 7:26).

Hadýmlar tabii ki, çocuksuzdular.  Ýsrail'de bir adamýn zenginliði, çocuklarýnýn sayýsýyla ölçüldüðü

için hadýmlar kendilerine acýyabilirlerdi.  Üstelik her aile kendi soyundan Mesih'in doðacaðýný ümit

ediyordu.  Hadýmlar bu ümitten yoksundular.  Yasa altýnda töresel açýdan kirli sayýlmýþ olanlar,

Yeni Antlaþma'nýn kayrasý altýnda ruhsal görevler üstlenebilirler.

Tanrý Yasa'da bedensel eksiklikler, hastalýklar, benekler ve kirlenmeleri kullanarak içsel temizlik

ile içsel kirlilik arasýndaki ayrýmý vurguluyordu (Matta 15:11-20).  Törensel deðil, ruhsal kirlilik

herkesin Tanrý'yla doðruluk iliþkisi içinde bulunmasýný olanaksýz kýlar.  Yahudiler törensel

yýkanmalarýn ve ayinlerin ruhsal temizliði saðlayamadýðýný geç kavradýlar (Haberciler'in Ýþleri 10:9-

35; 11:3-18; 15:5-20).  Uluslardan olanlarý yeni kiliseye kabul etmek istemeyenler çoktu.

Yahudilik'ten Mesih'e inananlar, kendilerini diðer uluslardan gelen inanlýlardan daha yüksek

görme eðilimindeydiler (Galatyalýlar 2:11-14).

56:4 Hadýmlar bedensel durumlarýný Tanrý'yý izlememek için bahane etmiyorlardý.  Harem aðalarýnýn

övgüye deðer nitelikleri þunlardý:

1. Sabat günlerini tutuyorlardý: (56:2 ve 6 ile ilgili notlara bakýn).

Önceki dönemlerde bir Mesih inanlýsýna «Rabbin gününü tuttun mu?» diye sorulunca,

«Tutmamaya cesaretim yoktur» derdi.  Günümüzde birçok inanlý yerel inanlý topluluklarýna

katýlmak için bile zaman ayýrmaz (Ýbraniler 10:25).  Bütün bir günü Tanrý'nýn iþine ayýrmak

nerede kaldý!?

2. Tanrý'nýn hoþlandýðý þeyleri seçiyorlardý.

Her Mesih inanlýsý Tanrý'nýn hoþlandýðý þey yeðlesin (Mezmur 40:7; 119:15,16)!  Kiþinin Sabat

gününü sürekli tutmasýyla o kiþinin Tanrý'nýn hoþlandýðý þeylerden hoþlanmasý arasýnda sýký bir

iliþki vardýr (58:13,14).  Tanrý Sözü'nü öðrenmeye, üzerinde düþünmeye çok zaman

ayýrýlmalýdýr.  Her hafta belirli günlerde Kutsal Yazý'yý incelemek için inanlý kardeþlerle

paylaþýmda bulunmak gereklidir.  Bunu yapmazsa, Mesih inanlýsý dünyasal düþüncelerin

denetimi altýnda kalýr ve Tanrý'nýn hoþlandýðý þeyler ona sýkýcý gelir.
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3. Tanrý'nýn antlaþmasýný sýký tutuyorlardý.

«Antlaþmayý sýký tutanlar», Tanrý'nýn Mesih'teki kurtuluþ armaðanýný sonsuz yaþam için tek çare

olarak kabul eder, onun deðer ini anlayarak Adoniya ve Yoab'ýn sunaðýn boynuzlarýna

yapýþtýklarý gibi (1. Krallar 1:51; 2:28) Tanrý'nýn antlaþmasýna sarýlýrlar.  Bütün yüreðiyle

baðlanmayanlar, gereken dayanýklýlýða sahip olamazlar.

56:5 onlara evimde ve duvarlarýmýn içinde: Yabancý ve hadýmlarýn mirasý, ikinci sýnýf ya da deðersiz

olmayacaktýr.  Tanrý onlarý kendi duvarlarý arasýna alacak, kendi evinde oturtacak (Mezmur 27:4;

92:13).  Onlar da tam bir güvenlik içinde rahata kavuþacaklar, masa altýndaki kýrýntýlarý

arayacaklarý yerde Tanrý'nýn kurduðu sofradan doyacaklar.  Tanrý ayrým yapmaz (Tesniye 10:17;

Haberciler'in Ýþleri 10:34-35).

oðullardan ve kýzlardan iyi yer ve ad vereceðim:  Yahudi gençlerin bazýlarýnýn hadým olarak

Babil saraylarýnda hizmet etmek zorunda olduklarýna inanýlýr.  Vatandaþlarý bu kiþilerden nefret

eder, onlarý toplumdan dýþlardý.  Ne var ki, Tanrý'nýn bu ezilmiþ kiþiler için ayýrdýðý iyi bir yer ve iyi

bir ad vardý.  «Ýyi yer» rahat edilebilen bir yeri ve «iyi ad» toplumun saygýsýný anlatýr.  Tanrý'nýn

kabul ettikleri, toplumdan kovulmaz; saygýdeðer kiþiler olur.

onlara kesilip atýlmaz ebedi ad vereceðim: Ýsa Mesih'in «diriler arasýndan kesilip alýnmasý»

(53:8) Tanrý'ya, Yahudi olan ve olmayanlarý adlandýrma olanaðý saðladý (Vahiy 2:17; 3:12).

Adlandýran, adlandýrýlan kiþinin çok yakýn akrabasý ya da sahibidir.  Tanrý, adlandýrdýðý kiþilerle

sonsuz bir iliþkiye girer (Yuhanna 1:12; 1. Yuhanna 3:1).  Kendisine inananlara hem kardeþten

daha yakýn olandýr hem de iki nedenle onlarýn sahibidir:

1. Onlarý yarattý.

2. Onlarý kanýyla satýn aldý.

56:6 Hadýmlarýn iyi nitelikleri sayýldý.  Þimdi yabancýlarýn övgüye deðer özellikleri anlatýlýr:

1. Tanrý'ya hizmet ederler.

2. Tanrý'nýn adýný severler.

3. Tanrý'nýn uþaðý olmak isterler.

Uþak sözcüðü çoðu kez aþaðýlayýcý bir anlam taþýr.  Ne var ki, bu düþünce Kutsal Yazý'nýn

öðretisine ters düþer.  «Uþaklar, her konuda dünyasal efendilerinizin buyruðuna uyun.  Bunu

insanlarýn gözüne hoþ görünmek için yapmayýn; tersine, gönül hoþluðuyla ve Rabbe saygý

besleyerek yapýn.  Yaptýðýnýz iþ her ne olursa olsun, tüm yürekle, insanlar için deðil Rab için

çalýþýr gibi çalýþýn» ilkesini anýmsayan için uþak olmak yüce bir görevdir (1. Korintliler 10:31;

Koloseliler 3:17,22-24).  Tanrý'yý sevmek ve O'na hizmet etmek birbirlerine baðlý etkenlerdir

(Yuhanna 14:15,21,23,25; 15:14; 1. Yuhanna 5:3).

a. Emeðinin Tanrý'ya sunulduðunu anlayan uþakta en deðerli nitelikler geliþir.  Örneðin,

1). Özveri

2). Sabýr

3). Yüreklilik

b. Uþaklýk ruhu övgüye en deðer kiþileri niteler.

c. Uþaklýðýn çeþitli türleri vardýr: 

1). Düþünmek, tasarlamak, incelemek

2). Konuþmak, avutmak, yüreklendirmek, yöneltmek

3). Düzenlemek, temizlemek, onarmak, süslemek, korumak
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4). Beslemek, geçindirmek, geliþtirmek

4. *Sabat gününü bozmazlar.

5. *Tanrý'nýn antlaþmasýný sýký tutarlar (56:4'le ilgili nota bakýn).

*Bu nitelikler hadýmlarda da bulunuyordu (56:4).

Sabat gününü bozmasýn: Tanrý'ya yaklaþmak isteyen yabancýlar için bu koþul iki kez yinelenir

(56:4,6).  Neden?  «Sabat», «Tanrý'ya ayrýlmýþ, kutsallýða atanmýþ» anlamýna gelir.  Kendilerinin

Tanrý'ya ayrýlmýþ, kutsallýða atanmýþ bir halk olduklarýný sürekli göz önünde tutmak için Ýsrailliler

haftanýn bir gününü bütünüyle tapýnmak ve dinlenmek için ayýrmalýydýlar (Çýkýþ 20:8; 31:13-17;

Hezekiel 20:12,20).  Ayrýca her yedinci ve her ellinci yýlda tarlalar boþ býrakýlmalýydý.  Bu buyruða

boyun eðerek Ýsrailliler Tanrý'ya ait olduklarýna, Tanrý'nýn onlarý geçindirebileceðine tanýklýk

ediyorlardý.  Sabat günlerini ve yýllarýný tutabilmek için Yahudiler o zamanlarda çalýþmamalýydý.

Yabancýlar bu biçimde Tanrý'ya zaman ayýrmaya alýþkýn olmadýklarý yüzünden konunun önemini

anlamalarý için eðitilmeliydiler.

Sabat günü, zamaný kurban olarak sunmak biçiminde yorumlanabilir.  Tanrý'ya zaman sunusunu

sunan O'nun sahipliðini, yetkisini tanýr. Günümüzde insanlar Tanrý'ya kaç dakika ayýrýr?  Dakika

denildi, çünkü Tanrý'ya saatler, günler, hele yýllar veren kiþiler gerçekten sayýlýdýr.  Bir Mesih

inanlýsý Tanrý'ya tüm zamanýný adamalýdýr.  Zaten O'na aittir!  Tanrý Sözü'nü öðrenmek, dua etmek,

istemlerini algýlamak ve Müjdesi'ni yaymak için zamanýný bilinçli bir biçimde düzenlemelidir.

Tanrý'nýn egemenliði rastgele ilerlemez.  Ýnanlýlar kendilerini bu amaca atamalýdýrlar (Matta

10:38,39; Yuhanna 9:4; Efesliler 5:15-17).

56:7 Yabancýlara ve hadýmlara tanýnacak üç ayrýcalýk þunlardýr:

1. Tanrý onlarý kutsal daðýna getirecektir (2:2; Mezmur 43:3; Yeremya 3:17).

2. Tanrý onlarý dua evinde sevindirecektir.

Ýsa Mesih, Babasý'nýn dua evini bozanlarý tapýnaktan kovaladý (Matta 21:12,13).  O dönemde

ruhsal açýdan düþünen insanlar tapýnakta sevinecekleri yerde, Tanrý'nýn dua evindeki

iðrençlikleri gördükçe acý çekiyorlardý.  Ýsa Mesih bu iðrençliðe neden olanlarý daðýttýysa da,

o zaman gösterdiði çaba yalnýzca geçici sonuçlarý elde etti.  Ýkinci geliþinde kutsallýða karþý

duran her þeyi sürekli doðru kýlacaktýr.

3. Tanrý getirdikleri kurbanlarý kabul edecektir (Romalýlar 12:1; Ýbraniler 13:15; 1. Petrus 2:5).

mezbah: Artýk sunak, Ýsa Mesih'in üzerinde öldüðü çarmýhtýr.

bütün milletler için: (Yuhanna 10:16; Efesliler 2:19; 1. Petrus 2:9-10).  Herkes Tanrý önünde

günahlýdýr (Romalýlar 3:23).  Herkes için tek bir Kurtarýcý öldü (Haberciler'in Ýþleri 4:12; 1. Timoteos

1:15).  Bu nedenle Tanrý insanlar arasýnda ayrým yapmaz (Haberciler'in Ýþleri 10:34-36; Romalýlar

10:12-13).  Herkese acýsýn diye insanlarýn her birinde doðruluðun büsbütün eksik olduðunu

hesaplar (Romalýlar 11:32).

Ýsa Mesih'teki kurtuluþ müjdesi

1. Tanrý, O'nun bilgisine son derecede ters yaþayanlarý bile -- örneðin, þehvetli Korintli'yi

(1. Korintliler 5:1-4), delice dindar olan Yahudiler'i (Haberciler'in Ýþleri 9:1-4; Filipililer 3:4-6;

1. Timoteos 1:13) -- Mesih'in benzerliðinde yetiþtirebilecek güçtedir.

2. Tanrý bilgisinde eðitilmiþ kiþilere, yaptýklarý iyi iþlerin doðruluktan yoksun olduðunu

kanýtlayabilecek güçtedir, o kiþileri de Tanrý'yla barýþtýrmaya gücü yeter.
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Benim evime ... dua evi denilecektir: Tapýnak belki daha çok kurban sunma evi olarak bilinirdi.

Gerçi dua etmek için tapýnaða gidenlerden de söz edilir (Hanna [1. Samuel 1:9-17]; Hizkiya

[37:1,14-20]; Anna [Luka 2:36-38]; Simeon [Luka 2:25-32]).  Süleyman, Tanrý için bina ettiði

tapýnaðý törenle adadýðý zaman onun dua evi olduðunu ve Yahudi olmayanlarýn da bu evde dua

etme haklarý olduðunu dile getirdi (1. Krallar 8:28-30,41,43).

Tapýnaðýn dua evi olarak adlandýrýlmasý, kurbanýn gerekmeyeceði dönemi mi vurgular?  Ýsa

Mesih'in ölümü sýrasýnda tapýnaktaki perde yukarýdan aþaðýya doðru ikiye bölündü (Matta 27:51;

Markos 15:38; Luka 23:45).  Böylece O'nun günahýn karþýlýðý olarak sunduðu kurtulmalýða

güvenen kiþi, duayla Tanrý'nýn huzuruna gelebilir (Romalýlar 8:34; Ýbraniler 4:16; 7:25) .  Diri

Tanrý'yla sürekli ve kiþisel bir paylaþýmda bulunma ayrýcalýðýna sahiptir.

56:8 Ýsrail'in sürgünlerini toplayan Rab Yahve: Ýsa Mesih önce, Ýsrail evinin kaybolmuþ koyunlarýný

aðýla getirmeyi amaçlýyordu (49:6; Mezmur 147:2; Matta 15:24).  Daha sonra Yahudi olmayan

halklardan iman edecek kiþilerden söz etti (Yuhanna 4:21-24; 10:16; ayrýca Malaki 1:11 ve Efesliler

2:15-19'a bakýn).

Rab Yahve: Adonai Yahve

toplanýlmýþ olanlarýndan baþka daha ona toplýyacaðým:  Ýsrail'i sürgünden geri getirmeye ve

dünyanýn dört bir yanýndan toplamayý vaat eden Tanrý, Yahudi olmayanlarý Ýsrailliler'in arasýna

katacaðýný yineledi.  Bu vaat sýk sýk bildiriliyordu (44:5; 55:5-6).

Tarih boyunca uluslardan Tanrý'ya dönenler, Ýsa Mesih'e iman edecek uluslardan olanlarýn ilk

ürünüydü.  Ýsa Mesih þu sözlerle yüceltilir: «Boðazlandýn ve kanýnla Tanrý'ya her kuþaktan, her

dilden, her ulustan insanlar satýn aldýn» (Vahiy 5:9).

56:9 Bu ayetten baþlayarak 59. bölüme dek avuntu biter, azarlama bildirilir.  Bundan önceki bildiriler --

Tanrý'nýn, sürgünde bulunan Ýsrailliler'i býrakmayacaðý ve onlarý göz kamaþtýrýcý bir kurtuluþla özgür

kýlacaðýný anlatan -- sevindirici bir müjdeydi.  Ne var ki, 56:9'dan baþlayarak Tanrý, Ýsrail'in neden

sürgüne gönderileceðini anlatmayý gerekli gördü.

1. Ýsrailliler, yöneticilerini izleyerek gerçekten saptýlar (56:10-12).

2. Ýsrailler yalancý ilahlara tapýndýlar (57:3-9).

3. Ýsrailliler kendilerini (ya da önderleri halký) düþmanlarýna çapul malý olarak sunuyordu (56:9;

Yeremya 12:9; Hezekiel 13:4-5; 34:8; 39:8; Yuhanna 10:8,10a,12-13).

ey kýr hayvanlarý: Þirin ovalarda otlayan koyunlar, günahlarý nedeniyle kýr hayvanlarýna

verilecekti (Yeremya 7:33; 12:7-9).  Kýr hayvanlarý, Tanrý sürüsünün bütün düþmanlarýdýr (Hezekiel

34:8-10).  Tanrý'nýn tarih boyunca çaðýrdýðý birçok «kýr hayvaný» vardý: Asurlular, Babilliler,

Romalýlar, v.s. (Yeremya 50:17).

yiyip bitirmek için gelin: Bu yýrtýcý hayvanlar, güdülerine uygun bir biçimde Ýsrail'i yok etmeye

koyulur.  Tanrý'nýn onlarý bu iþe çaðýrdýðýndan habersizdiler.  Üstelik öyle bir savý gülünç bulurlardý.

Baþarýlarýnýn kendi güçlerinin bir sonucu olduðunu düþünürlerdi.

56:10-12 Ruhsal beceriksizlik ve savsaklamalar þu sözlerle betimlenir: «Kör», «bilgisi yok», «dilsiz»,

«köpek», «havlayamaz», «sayýklayýp yatar», «uykuyu sever», «obur», «doymak bilmez»,

«anlamak nedir bilmeyen», «kendi kazancý», «kendi yollarýna dönmek», «þarap getireyim», «bol

bol içki içelim»,«yarýn da bugün gibi».
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56:10 onun bekçileri kördür: Ýsrail'in bekçileri olanlar onun önderleri, öðretmenleri ve

peygamberleriydi (Yeremya 6:17; Hezekiel 3:17; Habakuk 2:1). Yeþaya zamanýnda kör olduklarýný

belgelemek için yeterince kanýt vardý (29:18; 35:5; 42:7,16,18,19; 43:8).  Ýsa Mesih'in uyardýðý gibi,

«Körlerin gözü görmez yöneticileridir onlar.  Eðer kör körü yöneltirse ikisi birden çukura

yuvarlanýrlar» (Matta 15:14; Luka 6:39).

Bekçiler hangi açýdan kördü? (Matta 6:23; Luka 11:34)

1. Hiçbirinin bilgisi yoktu.

Tanrý'nýn bildirileri ve ilkeleri açýsýndan cahildiler (Malaki 2:7).

2. Hepsi dilsiz köpeklerdir (56:10).

Bekçilik yapan köpekler havlayýp tehlikeyi bildirir.  Ýsrail'in bekçileri ne tehlikeyi umursuyordu

ne de halký uyarýyordu.  Tanrý'nýn gönderdiði peygamberlere havladýlar, hatta onlarý ýsýrdýlar.

Sürüleri kýþkýrtýlar ama tilkilerin ve hýrsýzlarýn yaklaþmalarýný bildirmediler (Hezekiel 22:30; 33:6;

34; Mika 3:5).

3. Uykuyu seviyorlardý (56:10).

Kendilerine yüklenen kutsal görevi önemsemedikleri için din önderleri, canlara bekçilik

yapacaklarý yerde yataklarýna uzandýlar.  Hayvandaki içgüdü onu gereken harekete yöneltir.

Ancak ne vicdan, ne mantýk, ne ümit, ne korku, ne de sevgi bu önderleri, insanlarý

cehennemden geri çekmek için harekete geçiremedi.

4. Doymak bilmezler (56:11).

Bu yaþamýn rahatlýðýna doyamazken ruhsal açlýklarý hiç yoktu.

a. Oburluklarý, onlarý ruhsal tehlikeleri yenme açýsýndan yetkisiz kýldý (Hezekiel 34:2,3; Mika

3:11).

b. Kendilerini tutkularýndan kurtaramazken baþkalarýný günah konusunda nasýl uyarabilirlerdi

(Romalýlar 2:1-3,17-24)?

5. Ruhsal algýlama, ayýrt edebilme yeteneklerini yitirmiþlerdi (56:11).

6. Kendi kazançlarýna düþkündüler (56:11).

Ýþçi ücretini hak eder (Luka 10:7).  «Rab de Sevinç Getirici Haber'i bildirenlerin Sevinç Getirici

Haber'den geçinmelerini buyurmuþtur» (Levililer 6:24-26,29; 7:1-10,14; Tesniye 18:1; Nehemya

13:5; Hezekiel 42:13; 1. Korintliler 9:14).  Ne var ki, Ýsrail'in kör önderleri açgözlülükle bu koþulu

çiðniyorlardý.  Bu dünyanýn kazancýný pas tutar, hýrsýz çalar, güveler deler.  Bu ilkeyi

önemsemediler (Matta 6:19-21,33).  Yalnýz yaþadýklarý aný gören miyoplardý (Yeremya 6:13-15;

Hezekiel 22:27).  Pavlus da, bu tür insanlar yüzünden sýzlanýyordu (Filipililer 2:21).

7. Kendi yollarýna döndüler (53:6,11).

55:9'da da görüldüðü gibi, «yol» sözcüðü çeþitli anlamlara gelir.  Buna göre, Ýsrail'in çobanlarý,

tanrýsal bilgilerden yoksunlardý ve kendi amaçlarýný gerçekleþtirmek için seçtikleri yöntemler,

davranýþlar, tutumlar, ilkeler, v.s. Tanrý isteminin bütünüyle dýþýndaydý.  Kendilerini kutsal

olmayanlara teslim etmiþlerdi.  Hem kendileri hem de yol gösterdikleri canlar için

benimsedikleri doðrultu ne korkunçtu!

8. Bol bol içki içenlerdendiler (28:7; 56:12).

Tanrý önderlerin içki içmemelerini buyurmuþtu (Süleyman'ýn Meselleri 31:4,5).  Ýçkicilikleri inatçý

bir söz dinlemezlikti.  Günümüzde acaba bu buyruða kim aldýrýþ eder?

9. Yarýn da bugün gibi bolluk olacak derlerdi (56:12).

Yaþadýklarý günlerin uyarýcý belirtilerini önemsemeyen kiþi bilgelikle davranmaz (Matta 16:3).
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56:11 anlamak nedir bilmeyen çobanlardýr: Burada sözü geçen çobanlar, hükümet görevlileri, Mesih

inanlýlarý topluluðundaki vaizler ve ihtiyarlar, okuldaki öðretmenler ve anne babalar olabilir.  Tanrý

çok kiþinin rahatýný birkaç kiþiye emanet eder.  Görev yüklenmeye seçilenler, özveriyle

baþkalarýnýn gereksinimlerini karþýlamalýlar.  Erdemli özyapýya sahip olup yetkilerinin altýndakilere

hizmet etmeliler (1. Samuel 12:3; 2. Korintliler 4:5; Filipililer 2:20-22; 1. Timoteos 4:12; 3:3).  Bir

yetkili emanet edileni güvenilir bir biçimde yerine getirecek yetenekte deðilse, o görevi üzerine

almamalýdýr (Romalýlar 12:3-8).  Devlet adamlarý, Kutsal Yazý'ya uygun bir ortamý oluþturmak ve

korumak için yetkilerini kullanmalýlar.  Anne babalar çocuklarýný Tanrý bilgisinde eðitmelidir.  Kilise

çobanlarý, Kutsal Yazý'yý toplantýlara gelenlere ve gelmeyenlere bildirmeli, inanlýlarý günahtan

korumalý ve ruhsal etkinliklerde onlara önderlik yapmalýdýr.  Her bir Mesih inanlýsý zamanla ruhsal

görevleri yüklenmek için kendini eðitmelidir (1. Timoteos 4:12-16; 2. Timoteos 1:6).

herkes kendi kazancýna ... döndüler: Samuel gibi kimi dürüst peygamberler armaðan kabul

ederdi (1. Samuel 9:7; 1. Krallar 14:3).  Ne var ki, Tanrý'nýn kendilerine emanet ettiði peygamberlik

yeteneðini kiþisel kazanç için kullanmamaya kararlýydýlar (2. Krallar 5:16; Matta 10:8; Haberciler'in

Ýþleri 8:20).  Bu alçaklýðý yapan hor görülürdü (Hezekiel 13:19; 22:25; Mika 3:3).


