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Yeþaya, elli sekizinci 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)

VII. Yüreklendirici son sözler ve peygamberlikler (58-66)

A. Uyarý borusu çalýnýr (58)
1. Yakup'un suçlarý (58:1-5)

a. Ýkiyüzlülük (58:2-3a)
b. Sahte oruç (58:3b-5)

2. Tanrý'nýn kabul ettiði orucun koþullarý (58:6-7)
3. Orucu doðru tutanlara vaatler (58:8-12)
4. Sabat gününü doðru tutanlara vaatler (58:13-14)
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58:1 esirgeme: 57. bölümde yaptýðý gibi Yeþaya 58. bölümde de sürgündeki Yahudiler'i deðil,

kendisiyle çaðdaþ olanlarý büyüteç altýna aldý.  Halk Yasa'yý yerine getirmekte titizlik gösterdiðini

ileri sürüyordu, ama Tanrý'nýn bu titizliðe yaraþýr biçimde kendilerini ödüllendirmediði için

yakýnýyordu.  Yeþaya Yahudalýlar'ýn günahlarýný açýða vurarak savlarýný boþa çýkardý.

Ýsa Mesih, Avutucu'yu göndereceðini söylediðinde O'nun «dünyayý günaha, doðruluða ve yargýya

iliþkin eleþtireceðini» bildirdi (Yuhanna 16:7,8).  Avutucu Kutsal Ruh, günahlarýnda kalan birini

avutamaz.  Ýlkin o kiþi günahlý olduðunu itiraf etmeli, günahýndan Tanrý'ya dönerek baðýþlanmayý

istemelidir.  Günahýndan temizlenmiþ olan herkese bol bol avuntu sunulur.

sesini boru gibi yükselt: Yeþaya daha önce Yahuda'yý avutmaya çaðrýlmýþtý (40:1).  Bu bölümde

Tanrý onu, halkýna günahlarýný açýkça bildirmeye çaðýrdý.  Yeþaya sesini boru gibi yükselterek

halkýn ilgisini çekmeye çalýþmalýydý.  Avuntunun ilk adýmý budur.

Boru sesi keskin ve incedir.  Ýnsaný ürkütür, kulaklarýný týrmalar.  Bununla birlikte çalýndýðý biçime

göre belirli bir haber verir.  Eski Antlaþma'da boru sesi birçok haberi iletmek için kullanýlýyordu;

örneðin:

1. Ýsrailliler'i toplanmaya çaðýrmak için (27:13; Çýkýþ 19:13; Sayýlar 10:7)

2. Belirli bayramlarý ya da özel günleri bildirmek için (Levililer 25:9; Sayýlar 10:10; 2. Samuel

15:10; Mezmur 81:3)

3. Savaþý duyurmak için (Sayýlar 10:9; Yeþu 6:5,20; Hakimler 6:34; 7:16-20; 1. Samuel 13:3;

Yeremya 4:19)

4. Halkýn göç ediþini yönetmek için (Sayýlar 10:2-6)

5. Sevinci belirtmek için (2. Samuel 6:15)

6. Tanrý'yý yüceltmek için (Mezmur 150:3)

7. Tehlike karþýsýnda uyarmak için (Çýkýþ 19:16; 20:18; Nehemya 4:18,20; Yeremya 6:17; Hoþea

8:1; Yoel 2:1)

Yeþaya'nýn uyarýsý net duyulmalý, açýkça anlaþýlmalýydý.  Yeþaya, halk belki gücenir, belki bana

karþý öfkelenir, belki benden öç almaya kalkar diyerek bildirisini yumuþatamazdý.  Günahýn

býraktýðý yaranýn dibini oymalýydý (58:8).  Gerekirse dinleyicileri çok acýtmalýydý.  Kendi zamanýný,

parasýný, saðlýðýný, þöhretini esirgemeden halkýn günahýný yüzüne vurmalýydý.  Pahasý ne olursa

olsun insanlarý günahlarýndan geri çevirmeye çalýþmalýydý (Hezekiel 33:3-16).  Tanrý'nýn öfkesinin

þiddetini anlayanlar, bu denli titizlikle yaþadýklarý çevredeki insanlarý uyarýyorlar mý?

Mesih inanlýlarý kardeþlerinin yaþamlarýnda ya da kendi yüreðinde Tanrý'ya itiraf edilmemiþ

günahlarý bilirse, ondan söz etmeyip avuntu sunmaya ya da bulmaya kalkarsa, yalancý

peygamberlerle bir sayýlýrlar.  Önce günah arýndýrýlmalýdýr; böylece kutsamalarý engelleyen etkenler

ortadan kaldýrýlýr (59:1,2[-15]).

kavmýma günahlarýný ve Yakub evine suçlarýný bildir: Ýsrail Tanrý'nýn seçtiði halktý.  Günahlarý

çok olmasýna karþýn yine de Tanrý onlara «kavmým» der.  Tanrý'ya baðlý kalsaydýlar Ýsrailliler'in

sayýsýz ayrýcalýklarý olacaktý.  Davranýþlarý ne denli kutsallýktan yoksun olsa da, Ýsrailliler bu

ayrýcalýklarý nasýlsa elde edeceklerini varsayýyorlardý.  Ne denli yanlýþ düþünüyorlardý.  Görevlerini

yapmayan ya da yalnýz alýþkanlýk olarak yapan kiþi, Tanrý'nýn eleþtirisinden kaçacaðýný sanmasýn.

bildir: Tanrý, Yahudalýlar'ýn O'nu nasýl gücendirdiklerini bilmelerini istedi (Mika 3:8).  Bu görev

Yeþaya'ya verildi.  Kolay bir görev deðildi.  Kiþi yaptýðý günahlarý her zaman göremez.  Bir baþkasý
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onun gözlerindeki perdeyi çekmelidir.  Bu kutsal hizmeti yapan kiþiye kýzacaðý yerde onun üstün

deðerini anlamalýdýr.  Tanrý'nýn haberciler göndermesi, deðeri ölçülmez bir kayradýr.  Çok geç

olmadan Tanrý günahlýlarý uyarýr (Levililer 26:21; Süleyman'ýn Meselleri 1:22-33; 10:17; 13:18;

15:10,31-33; 17:10).  Uyarýlmaya hazýr olanlara ne mutlu.  Tanrý'nýn gelecek olan öfkesinden

kurtulanlar onlardýr.

58:2-3 halbuki: Yahudalýlar kendi gözlerinde doðru sayýlýyorlardý.  Tanrý'nýn bildirdiði koþullarý yerine

getirmemiþler miydi?  Sanki

1. Tanrý'yý her gün ararlarmýþ (1:11-15; 29:13),

2. O'nun yollarýný bilmekten hoþlanýrlarmýþ (Hezekiel 33:32; Markos 4:16,17; 6:20),

Tanrý'yla doðru iliþki içinde olmak, tehlike anýnda bir imdat çaðrýsý yollamak deðildir.  Hanok'un

yaþamý bu iliþkiyi anlatýr: Tanrý'yla birlikte adým adým yürümek (Tekvin 5:21-24).

3. Tanrý'nýn kurallarýný býrakmamýþlar (Matta 15:8,9; Yuhanna 18:28,38,40; Romalýlar 2:17-24),

4. Daha da bilgi edinmek isterlermiþ (2. Timoteos 3:7,8),

5. Tanrý'yla daha sýký bir iliþki ararlarmýþ,

6. Kendilerini alçaltýp oruç tutarlarmýþ (2. Timoteos 3:5)

gibi davranýyorlardý.  Oysa ayný zamanda sürdürdükleri günahlar onlarýn Tanrý'ya baðlý

kaldýklarý konusundaki savlarýný yalanlýyordu (58:3b-4).  Bu ne iki yüzlülüktü!

Birçoklarý bir dinin izleyicilerini incelediklerinde onlarý ikiyüzlü bulursa, o dini aþaðýlar.  Ne var ki,

taklitçilik, taklit edilen þey için duyulan deðer ve saygýyý gösterir!  Eðer iman yolunda yürüyenleri

kimse taklit etmezse, iman yolunun deðerinden kuþkuya düþülür!

58:3 oruç tuttuk: Oruç doðru ve yanlýþ biçimde tutulabilirdi:

1. Orucun yanlýþ tutulmasý

a. Oruç yalnýzca yemek yememekse, açlýkla birlikte dua etmek, Kutsal Yazý'yý okuyup

araþtýrmak, Tanrý Sözü'nü yaymak, düþkünlere yardým etmek gibi eylemler için zaman

ayýrýlmazsa, boþ bir emektir.  Hile, oyun, ve «oruç tutan» kiþi için tuzaktýr.  Yalnýzca

eylemlerin, günahý arýndýrmaya ve kiþiyi doðrulukla kuþatmaya gücü olduðuna kanmaktýr

(Efesliler 2:8,9).

b. Kiþi çevresindekilerin ilgisini kendi üzerine çekmek, saygýlarýný kazanmak, dindarlýktan

yararlanmak için oruç tutarsa, yaptýðý gösteriþten baþka bir þey deðildir.

c. Oruç kavga ve çekiþmeyi kýþkýrtmak için tutulursa, yararý yoktur.

2. Orucun doðru biçimde tutulmasý

a. Oruç tutan, insanlarýn övgüsünü kazanmak niyetinde olmamalýdýr.  Oruç tuttuðunu belli

etmeden tutmalýdýr (Matta 6:17,18).

b. Orucun ruhsal öðeleri vurgulanmalýdýr.

1). Günahtan Tanrý'ya dönmek (1. Krallar 21:27; Nehemya 9:1,2; Yoel 2:12,13; Yunus 2:5-

10),

2). Dua (Daniel 9:3; Yoel 2:15-17),

3). Övgü (Övgü Tanrý'nýn iyiliðini, acýmasýný dile getirir [57:19].),

4). Ýnsanlarýn gereksinimlerine göre sevgi ve acýma eylemlerinde bulunmak (58:5-7).

niçin oruç tuttuk da görmüyorsun: Bu soruyu soranlar, Kain'in yolundan gidenlerdi (Tekvin 4:5-

8).  Kain, Tanrý'nýn buyurmadýðý bir sunuyu getirdi.  Tanrý onu kabul etmeyince Kain O'na

öfkelendi!  Tanrý onu gücendirmiþ gibi yüzünü astý.  Oysa, Kain'in dinsel etkinliði, sözdinlemezlik
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ve gururun bir eseriydi.  Tanrý bundan nasýl hoþlanabilirdi?  Yüreði alçaltýlmamýþ bir kiþi, yaptýðý

dinsel görevlerden gurur duyarak böbürlenir (Luka 18:12).  Tüm ‹doðru› iþlerinin kirli bezler gibi

olduðunu unutur (64:6; Malaki 2:17).

canýmýzý alçalttýk da bilmiyorsun: «Caný alçaltmak», oruç tutmak için kullanýlan bir deyimdi.

Eski Antlaþma'da yalnýz Tanrý'yla Barýþ Gününde oruç tutmak gerekirdi (Levililer 16:29,31;

23:27,32; Sayýlar 29:7; 30:13).  Baþka zamanlarda bir din ya da devlet önderi oruç ilan edebilirdi

(1. Krallar 21:9,12; 2. Tarihler 20:3; Yoel 1:14; 2:12,15).

Tanrý'yla doðruluk iliþkisinde bulunmak, hiçbir zaman dýþtan görünüþ düzeyinde olamaz.  Dinsel

görevleri dýþtan yapanlar, yürekten yapanlara vaat edilen ödüllerin kendilerine verileceðini

sanýrlar.  Tanrý'yý sevdiklerini belirtmek için, kendilerini O'nun önünde alçaltmak için dinsel

görevler üstlenmezler, istedikleri amaca ulaþmak için iyi iþlerle Tanrý'yý sýkýþtýrmaya kalkarlar.

Tanrý, yakaranýn özyapýsýný yoklar, dua yanýtýnýn doðru kullanýlýp kullanýlmayacaðýný saptar.  Tanrý

yürektekini görür, dinselliðe kanmaz (Zekarya 7:5,6).  Bu durumda yobazlar «Tanrý'ya hizmet

etmek boþ þey ... ne kazancýmýz oldu?» derler (Malaki 3:14).  Tanrý'ya «tapýnmakla» yarar

görmedikleri için er geç Tanrý'yý terk ederler.  Gizli yobazlýk, zamanla utanmaz tanrýsýzlýða

dönüþür.

siz orucunuz gününde: Yobazlar ayinleriyle Tanrý'yý hoþnut etmediyseler bile, kendilerini çok

hoþnut ediyorlardý.  Kendilerinden memnun kalmalarý, Tanrý'yla doðru bir iliþki içinde olmalarýný

olanaksýz kýldý.  Onlar doðru olduklarýný ileri sürerken Tanrý yüreklerinin asýl durumunu açýða

çýkardý.  Amaçlarý, oruçla Tanrý'yý yüceltmek deðildi.  Tam tersine,

1. Oruç gününde iþlerini býrakmýyorlardý (58:3).

Tanrý'yla Barýþ Günü'nde iþ yapmak yasaktý.  Ne var ki, Ýsrailliler iþlerini býraksaydýlar maddesel

kazançlarýný yitireceklerdi.  Buna razý olmadýlar.  Bu tutumu býrakmamalarýna karþýn, orucun

zorunluða baðlý görünmeye çalýþtýlar.  Ne var ki, Tanrý biçimsel davranýþlarýný oruç olarak

saymadý.

2. Ýþçilerini sýkýþtýrýyorlardý (58:3).

Ýnanýlmaz bir ikiyüzlülük!  Hem Tanrý önünde kendilerini doðru göstermeye çabalýyor hem de

ayný saatte iþçilerinin haklarýný çiðniyorlardý.  Kötülüklerine göz yuman bir tanrýnýn, tapýnmaya

yaraþýr olduðunu nasýl düþünürlerdi?  Yoksa bir gün, üç gün, on gün, otuz gün yemeksiz

kalmalarýnýn, günahlarýnýn toplam aðýrlýðýna denk gelip onlarý örteceðini mi sandýlar?

Kutsallýktan ne denli habersizlermiþ (1:11-16; 66:3; Mezmur 40:6-8; 51:16,17; Süleyman'ýn

Meselleri 15:8; 21:27; 28:9; Yeremya 6:20; 7:22,23; Hoþea 6:6; Amos 5:21-24; Mika 6:6-8)!

Ýsrailliler sürgünden önce ve ne yazýk ki, sürgünden sonra da iþçilerinin haklarýný çiðnerdi

(Yeremya 34:8,9; Nehemya 5:1-5,8-11).

3. Kavga ve çekiþme için oruç tutuyorlardý (58:4).  Bu ne anlama gelebilir?

a. Bazýlarý, kiþisel kazançlarýný engelleyen suçsuz insanlarý yargýlayýp yok etmek için oruç ilan

ederdi (1. Krallar 21:11-16).

b. Esas oruç, bedenden yiyeceði esirgemek deðil, yaþamý günahtan arýtmaktýr.  Yemeksiz

kalmak, kat kat daha fazla önem taþýyan bu ruhsal eylemin bir simgesidir.  Oruç tutan,

Tanrý önünde yaþamýný günah için yoklamalýdýr.

c. Yemeksiz kalmalarý nedeniyle sabýrsýz olmalarý, çeliþki oluþtururdu.
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4. Kötülük yumruðuyla vurmak için oruç tutuyorlardý (58:4).

Oruç günlerinde yalnýz aðýz kavgasý deðil, zorbalýk olaylarý da Kutsal Yazý'da aktarýlmýþtýr

(1. Krallar 21:11-16).  Günahla iliþki kesmeyi simgeleyen orucun anlamý, böylece

yalanlanýyordu (1:13-17).

58:4 öyle oruç tutmuyorsunuz ki ...: Yahudiler, Tanrý'nýn kendilerine kayrayla davranmasýný ve

dualarýný duymasýný istiyorlarsa yalancý oruçlardan hemen vazgeçmeliydiler.

58:5 Benim seçtiðim oruç ... böyle mi olur: Tanrý'nýn,  kutsallýðýný yansýtan yüksek ölçütleri vardýr.

Bunlara aldýrýþ etmeyen, Tanrý'nýn kayrasýný deðil öfkesini kazanýr.  Tanrý'ya yaklaþmak isteyen,

O'nun kutsallýðýna aykýrý davranýp davranmadýðýna iliþkin yaþamýný yoklamalýdýr.

1. Maddesel kazanç büyük bir deneme olabilir.

a. Vergi ya da gümrük kaçaklýlýðý yapar mý?

b. En azýndan Tanrý'ya kazancýnýn ondalýðýný öder mi?

c. Kazancýnýn sýnýrlarý içinde borçsuz yaþar mý?

ç. Kumar, alkol, sigara, yararsýz dergiler, falcýlýk, ahlaksýzlýk, pis videolarla sinemalar, v.s. için

parasýný harcamaktan kaçýnýr mý?

2. Zaman açýsýndan Tanrý'nýn kutsallýðýna aykýrý davranmýþ olabilir.

a. Her gün Tanrý'yla birlikte olmaya zaman ayýrýr mý?  En çok yoðunlaþabildiði dakikalarý

Kutsal Yazý'yý okumak ve dua etmek için kullanýr mý?

b. Ýþ alanýnda olsun, evde ya da inanlýlar topluluðunda olsun görevlerini Tanrý'ya hizmet

edermiþ gibi önemseyip zamanýný deðerlendirir mi?  Yoksa gevþek davranýp patronunun

zamanýný çalar, kazancýný savurur mu?

3. Boþ zamanlarýný nasýl kullanýr?  Belirli bir bölümünü Tanrý'nýn müjdesini yaymaya ve O'nun

egemenliðini ilerletmeye ayýrýr mý?  Yoksa her boþ kaldýðý an eðlence mi arar?  Tüm derdi

gezmek tozmak mý?  Mesih inanlýlarý böyle düþünürse, Tanrý'nýn iþlerini kim görür?

insanýn canýný alçaltacaðý gün: Kiþi gündelik yaþamýnda eðer Tanrý'nýn kutsallýðýný yansýtmak

niyetinde deðilse, yaptýðý ayinlerin hiç ama hiç deðeri yoktur.  Canýný alçaltmasý bir gün süren

dinsellik deðildir, tüm yaþamýný kapsayan bir davranýþ ve düþünce biçimidir.

saz gibi baþýný eðmek: Kiþinin canýný alçaltmasý, bir sazýn boynunu eðmesi gibi deðildir.  Dýþtan

gözlenen bir devinim deðil, içten kutsal bir tutumdur.

altýna çul, kül sermek: Eski Antlaþma'da kimileri çulla kuþanarak ve üzerlerine kül sürerek

iþledikleri günah için duyduklarý piþmanlýðý belirtirlerdi (Ester 4:3; Daniel 9:3; Yunus 3:6).  Bu

davranýþlarýn kendiliðinden hiçbir yararý yoktu, yürek kýrýklýðýyla yapýlmadýysa deðer ve etkiden

yoksundu.

58:6-7 Yukarýda denildiði gibi Tanrý'yla doðruluk iliþkisinde bulunmak, hiçbir zaman dýþtan görünüþ

düzeyinde deðildir.  Oruç, kiþinin kendisini ve baþkalarýný þehvet ve bencillikten, kýsacasý her tür

günahtan özgür kýlmasýdýr.  Görünüþle deðil, özyapýyla; ayinlerle deðil, alýþkanlýklarla ilgilidir.

Tanrý'nýn aradýðý koþullar nelerdir?

1. Kötülük zincirlerini açmak.

2. Boyunduruk baðlarýný çözmek
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3. Ezilmiþ olanlarý özgür kýlmak

Her yedi yýlda bir borçlar baðýþlanacaktý (Nehemya 10:31; Hezekiel 18:7) ve köleler özgür

kýlýnacaktý (Çýkýþ 21:2; Levililer 25:39; Tesniye 15:12-15; Yeremya 34:8-17).

4. Her boyunduruðu kýrmak

Boyunduruðu çözmek ve kýrmak yetmez, onu ortadan kaldýrmak gerekir (58:9).  Adaletsizlik

boyunduruðu her toplumda sýk sýk karþýlaþýlýr.  Mesih inanlýsý elinden geldiðince bunlara karþý

çaba göstermelidir.  Ne var ki, kendi yarattýðý boyunduruklar, kendi ailesi ve çevresinde birisini

sýkmýþ olabilir.  Örneðin, kýz çocuklarýný aþaðýlar mý?  Oðullarýný disiplinsizliðe teslim edip

þýmartýr mý?  Her iki tutum de bir boyunduruktur: Biri, aþaðýlýk, deðersizlik kompleksini, nefret

ve isyaný, diðeri de gururu yaratýr.

Erkeðim diyerek gururunu besleyip eþine bir köleye davranýrcasýna davranýr mý?  Kendisinden

küçük ve kendisine göre deðersiz kiþileri ezercesine üstünlük taslar mý (Efesliler 6:9)?  Belirli

kiþileri beðenmediði için Tanrý Müjdesi'ni onlardan esirger mi (Yunus 1:2,3; 3:10; 4:1-3)?

Ýnsanlarýn tutkulara yakalanmalarý için kolaylýk saðlar mý?  Örneðin, Almanya'dan Türkiye'ye

izine giden bir iþçi, yanýna bir pornografik video filmi aldý.  On iki yaþýndaki oðlu o filmi izledi.

O çocuk, delikanlý olunca yabancý kadýnlarýn yataklarýndan kurtulamadý.  Genç bir haným,

«Sekiz yaþýmdayken aðabeyim bana sürekli sigara tutuyordu.  O gün bugündür sigaradan

kurtulamýyorum» diyerek yakýnýyordu.

Mesih inanlýlarý bunlara benzer tutum ve alýþkanlýklardan arýndýrýlmalýdýr.  Tembelliðini ve

bencilliðini ezmelidir.  Böylece boyunduruklarý ortadan kaldýrsýn (Yeremya 34:10-11)!

5. Kendi ekmeðini aç olanla paylaþmak (Hezekiel 18:7-9,16,17)

Not: Bir Mesih inanlýsý kendi ekmeðini aç olanla paylaþmalýdýr.  Birisinin hakkýný ezerek elde

ettiði ekmeði deðil, dürüstlükle kazandýðý kendi ekmeðini aç olanlara yedirecektir.  Ýsa Mesih

aç olanlarý yedirdiðinde onlarý yarý aç býrakmadý.  Herkes doyuncaya dek yedikten sonra bir kez

on iki sepet, bir baþka zaman yedi sepet yemek arttý (Yuhanna 6:13; Matta 15:37).  Ýnanlýlar

da cömertlikle insanlarýn gereksinimlerini karþýlasýnlar.

6. Yurtsuz düþkünleri kendi evine getirmek

Mesih inanlýsýnýn konuksever olmasý, kutsamalar vaat eden bir durumdur.  Kimileri bilmeyerek

melekleri bile konuk etmiþlerdir (Ýbraniler 13:2).  Bu yazarýn ailesinin de baþýna gelmiþti!  Bir

gece çok geç saatte bir arkadaþ kapýyý çalýp evdekileri yataktan kaldýrdý.  Neymiþ?  Delikanlý,

evinin yakýnýnda sahipsiz bir köpek bulmuþtu. Kendisinin köpeklere karþý alerjisi olduðu için

hapþýrarak köpeðe bakamadýðýný anlatýyordu, sahibi bulununcaya dek bizim köpeðe bakmamýzý

rica etti.  Pek gönüllü olmayarak hayvancaðýzý «konuk» ettik.  Ertesi gün sayýsýz yerlere duyuru

astýk, köpeðin sahibinin telefon etmesini dört gözle bekledik.  Bekledik de bekledik!  En

sonunda on gün sonra bir telefon geldi.  Köpeðin sahibi köpeði istemiyordu.  Ýstersek onu

tutabilir, istersek satabilirdik.  Cinsi deðerli bir köpekti.  Sahibi kaðýtlarýný da vermeye hazýrdý.

Oðlumuz kaðýtlarýný almaya gitti.  Dönünce baktýk, þaþýrdýk -- köpeðin adý Melek'ti.  Bilmeyerek

bir meleði konuk etmiþtik!

Ayný dönemde bir tanýdýk, doðruluk ilkeleri uðruna iþinden, evinden oldu.  Evimizin reisi

tanýdýðýmýza dedi ki, «Evsiz köpeði evimize aldýktan sonra seni barýndýrmamak için bir bahane

bulamayýz!»

Daha ciddi konulara dönelim ve Ýsa Mesih'in sözlerini unutulmayalým: 35«‹Çünkü açken bana

yiyecek verdiniz, susuzken susuzluðumu giderdiniz, yabanc2yken beni içeri ald2n2z, 36ç2plakken

giydirdiniz, hastayken yoklad2n2z, cezaevindeyken görmeye geldiniz.›  37Bunun üzerine

doðrular O'na, ‹Ya Rab› diyecekler, ‹Biz seni ne vakit aç gördük de doyurduk, susuz gördük

de su verdik?  38Ne vakit seni yabanc2 gördük de içeri ald2k, ya da ç2plak gördük de giydirdik?
39Ne vakit seni hasta, ya da cezaevinde gördük de görmeye geldik?›   40Hükümran þöyle
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yan2tlayacak: ‹Doðrusu size derim ki, bu kardeþlerimden en deðersizine yapt2ð2n2z2 bana

yapm2þ oldunuz....›  42‹Açt2m, bana yiyecek vermediniz; susuzdum, susuzluðumu

gidermediniz.  43Yabanc2yd2m, beni içeri almad2n2z. Ç2plakt2m, beni giydirmediniz. Hastayd2m,

cezaevindeydim, beni görmeye gelmediniz.› 44Bunun üzerine, ‹Ya Rab› diyecekler, ‹Seni ne

vakit aç, susuz, yabanc2, ç2plak, hasta, ya da cezaevinde gördük de hizmette bulunmad2k?›
45Hükümran, ‹Doðrusu, size derim ki, bunlardan en deðersiz birine yapmaktan kaç2nd2ð2n2z
iyiliði bana da yapmam2þ say2l2rs2n2z› diyecek» (Matta 25:35-45)

7. Çýplaðýn üstünü örtmek

Kendi ekmeðini aç olanla paylaþmak (5), yurtsuz düþkünleri kendi evine getirmek (6), çýplaðýn

üstünü örtmek (7), kendi etin olandan kaçýnmamak (8) dinin koþullarýna dönüþtürüldü -- din için

yerine getirilecek birer biçimsel eylem durumuna getirildi (Matta 6:1-4).  Gerçek iman yolunda

bu nitelikte olan eylemler, Mesih inanlýsýnýn Tanrý'yla doðru iliþkisinin doðal ürünüdür.  Amaç

yememek deðil, aç olaný yedirmektir; çulla kuþanmak deðil, çýplaðý giydirmektir.

8. Kendi etin olandan kaçýnmamak

Yahudiler yalnýz yakýn akrabalarýnýn deðil, tüm Ýsrailliler'i yakýnlarý olarak saymalý ve onlarýn da

gereksinimlerini karþýlamaya hazýr olmalýydý.

Ýsa Mesih'le çaðdaþ olan Yahudiler, anne babalarýyla mallarýný paylaþmamak için mallarý

tapýnaða adarlardý.  Kendileri yaþadýkça mallarýný kullanabilirlerdi ama baþkasý ondan

yararlanamazdý.  Ýsa Mesih, dinsellik örtüsüyle gizlenmiþ çýkarcýlarý payladý: «11Oysa sizin

dediðiniz þudur: ‹Her kim babas2na ya da annesine, benden göreceðin yard2m gerçekte

Kurban'd2r --Tanr2'ya adanm2þ Armaðan'd2r- derse, 12art2k babas2na ya da annesine o kiþi

ayr2ca sayg2 göstermekle yükümlü deðildir!›  13Böylece, kuþaklara aktard2ð2n2z törenizle Tanr2
Sözü'nü ortadan kald2r2yorsunuz. Buna benzer daha bir sürü i  görmektesiniz.» (Markos 7:11-

12).  Mesih inanlýlarý ilkin ev halklarýna (1. Timoteos 5:8) sonra gereksinmeleri olan iman

ailesinin üyelerine yardým etmeliler (Galatyalýlar 6:10).

9. Boyunduruðu ortadan kaldýrmak (58:9; 59:6)

10. Parmak uzatmayý ortadan kaldýrmak (58:9; Süleyman'ýn Meselleri 6:13)

11. Fesat söylemeyi ortadan kaldýrmak (58:9)

Yukarýdaki koþullar yerine getirilirse ne oluþur?

1. Esenlik -- kavga ve çekiþmenin karþýtý (58:4)

2. Adalet -- kötülük zincirlerini açma, boyunduruk baðlarýný çözme, ezilmiþ olanlarý özgür kýlmanýn

aynasý (58:6)

3. Acýma -- kendi ekmeðini aç olanla paylaþmanýn, yurtsuz düþkünleri kendi evine getirmenin,

çýplaðýn üstünü örtmenin, kendi etin olandan kaçýnmamanýn aynasý (58:7; Romalýlar 12:20,21;

Yakup 1:27; 2:14-26)

58:8-14 o zaman:  Bu koþullar (58:6-7) yerine getirilince Tanrý Yahudiler'i bol bol kutsayacaktý.

1. Iþýðý tan gibi doðar (58:8; 60:1).

Yahudiler yasal kurallarý dinsel zorunluluk olarak ve yanlýþ tutumlarla yerine getirmekten

vazgeçince, Tanrý'yla doðru iliþki içinde bulunurlar.

2. Yaralarý çabuk et sürer (58:8; 57:18).

3. Kendi doðruluklarý önlerinden yürür (58:8; Mezmur 112:9).

Doðruluk Kutsal Yazý'nýn ana konusudur, Tanrý'nýn yargýlarýnýn temelidir.  «Doðruluk bir ulusu

yüceltir» (Süleyman'ýn Meselleri 11:11; 14:34).  Gündelik yaþamda doðruluk þu noktalarda

belirlenir:
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a. Yasalarda

Eski Antlaþma'daki Yasa, yalnýz ayinsel, törensel, tüzel deðildi.  Yasa en erdemli bir

biçimde Tanrý'nýn niteliklerini yansýtarak, O'nun tasarýsýný betimleyerek tek Tanrý'ya gerçekte

tapýnma düzeniydi.  Gündelik yaþamýn her yönü, Tanrý'nýn kutsallýðýyla uyum içinde

olmalýydý.  Toplumsal ve ahlaksal iliþkiler, Tanrý'ya tapýnmaktan ayrýlamazdý.  Ýsa Mesih

Yasa'yý kaldýrmaya deðil, tamamlamaya geldi (Matta 5:17).

b. Ticarette

c. Ahlakta

ç. Uluslar arasýndaki iliþkilerde

4. Tanrý'nýn yüceliði dümdarlarý olur (58:8; 52:12).

5. Ýmdada çaðýrdýklarýnda Tanrý yanýtlayacak, yanlarýnda olacaktýr (58:9; 57:13; 65:24; Tesniye

4:7).  Tanrý'nýn sesini duyan, günahýný býrakan kiþinin dualarý iþitilecektir.  Dualarý iþitilmeyen

kiþiler, Tanrý'nýn sesine aldýrýþ etmeyen ve günahýný býrakmayanlardýr (Mezmur 66:18;

Süleyman'ýn Meselleri 1:24,28; 15:29; 28:9).

6. Koyu karanlýklarý öðle vakti gibi olacak (58:10; Mezmur 112:4).

Kötülüðün reddedilmesindeki baþarýsýzlýk Tanrý'nýn yetersizliðinden deðil, inanlýlarýn günahý

sevmelerinden kaynaklanýr (2. Tarihler 24:20).

7. Tanrý onlara sürekli yol gösterecek (58:11).

8. Tanrý kurak yerlerde canlarýný doyuracak (58:11; 41:17,18; Mezmur 1:1-3; 63:1; Yeremya 31:12).

9. Tanrý kemiklerini kuvvetlendirecek (onlara güç saðlayacak, 58:11).

10. Eski yýkýntýlarý bina edecekler (58:12; 61:4; Hezekiel 36:33-36).

Sürgünden dönenlerin Yerusalem'i yýkýntýlarýn üzerinde yeniden kuracaklarýna kuþku yoktur

anlamýna gelir.  Ama yalnýz bu deðil!  Ýsrail'in yaptýklarý açýsýndan ve ruhsal olarak yeniden

kurulmasý da anlatýlmak istenir.  Bu Yahudi olmayanlara da kutsama getirecek bir etkendi[r]

(Amos 9:11,12; Haberciler'in Ýþleri 15:15-17).

11. Onlara «Gedik kapatan, memlekette oturulsun diye yollarý eski haline koyan» denilecekti

(58:12).

gedik: Ýsrailliler günahlarýyla güvenlik surlarýnda gedik açmýþlardý.  Tanrý, bu gedikleri doðrulukla

onaracak kiþileri arýyordu (Hezekiel 22:30-31; 3:16-21; 33:3).  «Gedik Kapatan» gerçekten

görkemli bir unvandýr.

yollarý eski haline koyan:  Yollarýn eski durumu neydi?  55:9'da «yol»un birkaç anlama geldiði

incelenmiþti.  Örneðin, «yürümeye uygun yer» ya da «ulaþým þeridi»; «gidiþ çabukluðu; çare,

yöntem; davranýþ, tutum; uyulan ilke, sistem, usul; gaye, maksat» anlamlarýna gelebilir.  Mesih

inanlýlarý bile sýk sýk kutsal olmayan yolda yürümeye razýdýr; oysa Tanrý'nýn izlediði geçitler

kutsaldýr.  «Yollarý eski haline koyan»ýn yürüdüðü «yollar» -- örneðin, sorunlarýný çözmek için

seçtiði çareler, kiþisel iliþkilerindeki davranýþlar, amaçlarý, yaþam düzeni, kýsacasý benimsediði ve

yaþamýna yön veren bütün ilkeler -- Tanrý'nýn kutsallýðýna uymalýdýr.

memlekette oturulsun diye: Ancak yollar eski durumuna konulunca (önceki nota bakýn), yani

Tanrý'nýn kutsallýðýna uyunca «ulusta oturulur».  Ulusta oturmak ne anlama gelir?

Sözdinlemezlikte direnenler, davranýþlarýyla, biçemleriyle, amaçlarýyla ve her yönden Tanrý'nýn

kutsallýðýna zýt bir yaþam sürenler, Tanrý'yla sürekli bir çekiþme içinde bulunurlar.  Öte yandan

Tanrý'ya karþý imanýný sözdinlerlikle belirten birey, Tanrý'yla esenlik dolu bir uyum içinde rahat

bulur.  Tanrý'yla bu esenlik iliþkisine «dinginlik» denir (Ýbraniler 3:7-4:11).  Ancak «yollarý» Tanrý'nýn

beðenisini kazananlar bu dinginliðe girer.
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58:13 Mukaddes günümde: Sabat günü (ve þimdiki dönemde haftanýn ilk günü) Rabbin günüdür,

insanlarýn deðil.  Tanrý dýþtan görünüþe dayanan eylemlere son derece karþý olduðu için, O'na

ayrýlan günün içten bir baðlýlýkla tutulmasý gerektiðini önemle bildirdi.

Sabat gününü ayak altýna almazsan: Sabat günü, Tanrý'nýn dünyayý yaratmasýyla baþladý

(Tekvin 2:2,3).  Onun diðer günlerden ayrý tutulmasý Yasa'da buyruldu (Çýkýþ 20:8-11).  Ýsa Mesih

Sabat gününün insanlarýn yararýna saptandýðýný bildirdi (Markos 2:27).

1. Sabat günü yaradýlýþýn tacýydý.  Onu tutanlar, Tanrý'nýn yaradýlýþ haftasýnda insanlar için

gereken her þeyi saðladýðýna, onlarýn kiþisel gereksinimlerini de karþýlayacaðýna inandýklarýna

tanýklýk ediyorlardý.

2. Yeni Antlaþma altýnda Sabat gününün yerini alan Rabbin günü (pazar günü), Ýsa Mesih'in

günahtan kurtuluþu saðlayýþýný kutlar.

Yahudalýlar, dýþ görünüþe göre orucu doðru tutuyorlardý.  Ne var ki, onlarýn tutumu orucun ruhsal

anlamýna uymalýydý.  Sabat gününün koþullarýný ne dýþtan yerine getiriyorlardý, ne de ruhsal

anlamýný yansýtýyorlardý (56:1,2,4 ve 6'yla ilgili notlara bakýn; 2. Tarihler 36:21; Yeremya 17:21-23).

Yahudiler, Sabat gününü büsbütün kaldýrmadýlar.  Kurban kesiliyor ve halk toplanýyordu (1:13).

Sabat gününü nasýl ayaklar altýna alýyorlardý (Mesih inanlýsý kendi yaþamýný yoklasýn!)?

1. Tanrý'nýn kutsal gününde kendi istediklerini yapýyorlardý (Malaki 1:13-14).

2. Kendi yollarýnda yürüyorlardý (55:9'la ilgili inceleyin).

3. Kendi zevklerini arýyorlardý.

Ýsrail için þu korkunç sözler yazýlýdýr: «Rab'den korkuyorlar ve kendi ilahlarýna ... kulluk

ediyorlardý» (2. Krallar 17:33)!  Musa Tanrý'yla birlikte daðdayken Ýsrailliler, Harun'un

yönetiminde kendi bayramlarýný kutlamaya koyuldular.  Tanrý'nýn koþullarýný ayaklar altýna

alarak þeytani bir çýlgýnlýðýn içinde battýlar (Çýkýþ 32:1-6).

Ýsrailliler, Sabat gününü alýþveriþi önleyen bir engel olarak görüyorlardý (Amos 8:5).  Sürgünden

kurtarýldýktan sonra bile Nehemya'nýn günlerindeki Yahudiler Sabat gününde alýþveriþ

yapýyorlardý.  Tanrý'nýn öfkesini uyandýrmamak için Nehemya halkýn bu zevkine engel oldu

(Nehemya 10:31; 13:15-22).  Nehemya insanlarý doðruluða çevirmek için yetkisini kullandý.

Mesih inanlýlarý acaba yetkilerini böyle kullanýyorlar mý (58:6-7, 4 numaralý, tutkularla ilgili notu

yeniden inceleyin)?

4. Kendi sözlerini söylüyorlardý.  Nasýl?  Þu olanaklar sunulur:

a. Tanrý'nýn buyruklarý olarak insanlarýn sözlerini mi öðretiyorlardý (Matta 15:9; Markos 7:7-9;

Koloseliler 2:20-23; Titus 1:13-14)?

b. Tanrý'nýn buyruklarýný doðru öðretmelerine karþýn kendi yaþamlarýnda uygulamýyorlar mýydý

(Matta 5:20; Romalýlar 2:17-24)?

c. Tanrý'yý yüceltecekleri yerde kendi söyleþilerine mi dalýyorlardý?  Bugünkü toplantýlarda

Tanrý Sözü paylaþýlýrken, ilahiler söylerken ya da dua edilirken bile kimileri fýsýldayarak

söyleþirler.  Bu davranýþlar, yalnýzca ayýp olmakla kalmaz, Tanrý'ya karþý bir saygýsýzlýktýr.

ç. Sabat gününü can sýkýcý bulup homurdanýyorlar mýydý (43:22; Malaki 1:13)?

Sabat günün ayak altýna almazsan: Musa'nýn yanan çalýnýn önüne çarýklarýyla yaklaþamamasý

gibi Ýsrailliler de, kutsal ortam olarak Sabat gününe saygý göstermeliydi (Çýkýþ 3:5; Süleyman'ýn

Meselleri 4:27).

kendi zevkini bulmayarak: «Zevkini bulmayarak», «iþlerinizi býrakarak» demektir.  Ýbranice'de

«iþininizin peþindesiniz» sözü (58:3), «zevkini bulmayarak» deyimiyle aynýdýr.
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sözler: Kutsal Yazý sözlere büyük önem verir (Matta 12:34; Luka 6:45), çünkü kiþinin yürek

taþkýnlýðýndan kaynaklanýr ve doðru ya da yanlýþ düþüncelerini belirtir.  Tanrý Sözü'nü yüreðine

saklayan kiþiye ne mutlu (Tesniye 6:6; 11:18a; Mezmur 19:14; 119:11).  Mesih inanlýsý, sözlerinin

ruhsal ilkelere uygun olduklarýndan, gerçeði yansýttýklarýndan emin olmalýdýr.  Sözlerini yoklamak

için zaman ayýrmalý, yanlýþ sözlerinin ardýndaki yanlýþ düþünceyi çýkarmaya, onun yerine Kutsal

Yazý'da bulunan gerçeði benimsemeye öncelik tanýmalýdýr (Süleyman'ýn Meselleri 10:19; Vaiz 5:2).

Dilini kutsal denetim altýnda tutabilen kiþi, savaþlarda en baþarýlý olan askerlerden daha çok

övgüye deðerdir (Yakup 3:2-12).  Dille suç iþlememek, yüreðin diri kurban sunusudur.

Rabbin mukaddes gününe izzetli gün dersen: Sabat günü ruh, can ve beden için yorgunluk

deðil (Amos 8:5), tazelenme olayý olmalýydý.

1. Ýsrailliler Sabat gününde, Mesih inanlýlarý haftanýn ilk gününde zevklerini Tanrý'da bulmalýydý(r)

(58:14; 60:7'yle ilgili nota bakýn; Mezmur 122:1).  Tapýnan kiþi canýnýn Tanrý'yla barýþa

kavuþmasýný kutlar.

2. Ýnanlýlarýn Tanrý'ya tapýndýklarý özel gün, toplananlara ve baþkalarýna ruhsal doygunluk

saðlamalýdýr.  Tanrý'ya tapýnmak için uygun müzikle, kiþiyi rahata ve dinginliðe kavuþturan bir

düzen ve dekorla, Kutsal Yazý'ya ýþýk tutan vaazla ruhsal gereksinimler karþýlanmalýdýr.

Çocuklar, büyükler, hastalar, dertliler, günahlýlar, kutsal yaþamlýlar -- her biri Tanrý'ya daha çok

baðlanmalarý için isteklendirilmelidir.  Bir çocuðun yaþam boyunca iman yolunda yürümesi

konusunda Rabbin gününden aklýnda kalan hoþ anýlarý önemli bir etkendir.

3. «Sabat gününde iyilik etmek yasaldýr» (Matta 12:12).  Buna göre Sabat günü hastalarý ziyaret

etmek, çýplaklarý giydirmek, kendi ekmeðini açlara vermek, ailesel baðlarý güçlendirmek için

kullanýlmalýdýr.

58:14 o zaman: Tanrý'ya hizmet edenin ödülü, O'na hizmet etmektir.  Ne var ki, Tanrý Kendisine sunulan

hizmet için cömertçe armaðanlar verir.

1. Iþýk (58:8,10)

a. Ruhsal konularý algýlama yeteneði

b. Günahtan özgür olma gücü

2. Can saðlýðý (58:8)

3. Tanrý'nýn önderliði ve koruyuculuðu (58:8,11)

4. Tanrý'yla paydaþlýk (58:9)

Yahve'nin varlýðýndan, özyapýsýndan ve hizmetinden kaynaklanan ve doyuruculuðu artan bir

sevince sahip olunur.

5. Ürün

a. Ýnanlýnýn kendisi, sulanmýþ bir bahçe gibi olur (58:11).

b. Eylemler, ruhsal ve ahlaksal yenilenmeleri oluþturur (58:12).
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Sabat günlerini Tanrý'nýn istediði gibi tutanlara vaat edilen kutsamalar þunlardýr:

1. Zevklerini Tanrý'da bulurlar (Mezmur 1:1-2; 37:4; Habakuk 3:17-18).

Burada bir paradoks göze çarpar.  Ýnsanlar kendilerini eðlendirmek ve hoþnut etmekle Rabbin

gününü geçirmemeliler.  Yine de Rabbin günü son derece hoþ bir gün olmalýdýr.

2. Dünyanýn yüksek yerlerine oturtulacaklar (33:15,16).

Tanrý Ýsrail'i Mýsýr'dan kurtardýðý zaman «yerin yükseklikleri üzerine onu bindirdiði» söylenir

(Tesniye 32:13).  Dünyada yaþadýðý sürece Mesih inanlýsý bataklýkta da sürünebilir, Tanrý'nýn

gösterdiði yaþam düzenine uyarak kartal gibi kanatlarýný açabilir.  Seçim inanlýnýndýr (Mezmur

18:33; Amos 4:13; Habakuk 3:19).

3. Yakup'un mirasý onlara verilecek (Tekvin 28:13-15; Çýkýþ 6:8; Yeremya 2:6,7; Hezekiel

34:13,14; 36:1-11).

Rabbin aðzý söyledi: Rab söyledikten sonra bildirilen þeylerin yerine gelmemesine olanak yoktur

(14:24; 40:5; 46:10,11; v.s.).


