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Yeþaya, elli dokuzuncu 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)

B. Tanrý, aralarýnda adam olmadýðýný gördü (59).
1. Tanrý Ýsrail'in suçlarýný belirtir (59:1-8).
2. Ýsrail, suçlarýný kabul eder, onlardan döner (59:9-15).
3. Tanrý Ýsrail'i kurtarmaya giriþir (59:15-21).
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Tanrý, 58:1'de Yeþaya'ya, yüksek sesle Yahuda'nýn günahlarýný bildirmesini buyurdu.  Peygamber

58:4-7,13'te Tanrý'nýn buyruðunu yerine getirmeye baþlamýþtý, 59. bölümde de Yahuda'daki

iðrençlikleri açýða çýkarmayý sürdürür.  Günahlarýnýn sonucunda, Tanrý'nýn kolu kýsa ve kulaklarý

aðýr duyarmýþ gibi göründü.  59. bölüm, 1:2-23 bölümüne çok benzer.

59:1 Rabbin eli kýsalmadý ... kulaðý aðýrlaþmadý: Dün, bugün ve yarýn deðiþmeyen Tanrý'nýn eli kýsalýr

mý, kulaðý aðýrlaþýr mý (50:2a; Tesniye 7:9)?  Ýnsanlarýn sorunlarýný çözmek için O'nun, daha

düþlerinde bile tasarlayamadýklarý çareleri vardýr (Sayýlar 11:22-23).  Kulaðý, dualarý duymaya

kesinlikle hazýrdýr (65:24).  Ne var ki, duacýnýn itiraf edilmemiþ günahlarý, Tanrý'nýn onlarýn duasýna

yanýt vermesini engeller (58:2-4; 59:2).  Oysa doðrularýn dualarýndan hoþlanýr (Süleyman'ýn

Meselleri 15:8,29; 1. Petrus 3:10-12).

kýsalmadý, aðýrlaþmadý: Tanrý'nýn inanlý için sýnýrsýz yardým kaynaklarý vardýr.  Tanrý'nýn acýmasý

sonsuzdur.  Gücü sonsuzdur.  Bilgeliði sonsuzdur (Romalýlar 11:33-36).  Buna karþýn, tanrýsal

kiþiler, kendi özyapýlarýnda, inanlý topluluklarýnda ve Müjde'nin yayýldýðý dünyanýn dört bucaðýnda

ruhsal yoksulluktan yakýnýrlar.  Ruhsal yoksulluðun -- bireylerin imanda olgunlaþma yavaþlýðý,

inanlý topluluklarýnýn geliþme eksikliði, Müjde'nin yayýlmasýndaki engellerin -- nedeni günahtýr.

Günahtýr, dua eden dudakla Tanrý'nýn iþiten kulaðý arasýna giren (Mezmur 66:18).  Günahtýr,

duacýnýn acil gereksinimiyle Tanrý'nýn yardým sunan eli arasýnda duran.  Duacýnýn günahý

(çekiþmeler [Galatyalýlar 5:19-20]; ahlaksýzlýk [Efesliler 5:5]; sarhoþluk [Efesliler 5:18]; yalan [Vahiy

21:8]; v.b.), kiþisel doðruluðu yansýtmaz; bu nedenle duasý yanýtlanmaz.  Ýnanlý topluluðundaki

birlik, iman (Matta 13:58; Ýbraniler 11:6), gerçeðe baðlýlýk (Vahiy 2:15,16), dayanma gücü ve sevgi

(Vahiy 2:4) eksikliði, Tanrý'nýn ruhsal yengiler saðlamasýna engel olur.

59:2 sizinle Allahýnýz arasýna fesatlarýnýz ayrýlýk koydu: Bir yandan Ýsrailliler, oruç tutarak Tanrý'yý

isteklerini yerine getirmeye ikna etmek peþindeydi (58:3).  Öbür yandan Tanrý'nýn buyurduðu gibi

(58:1)  Yeþaya, Ýsrailliler'e suçlarýnýn dualarý engellediðini bildiriyordu (1:15; Mezmur 66:18;

Yeremya 5:25; Hoþea 5:15).

Günah bulutlarý!  Bulutlar güneþin yüzünü nasýl örterse, günah -- insanlarýn «küçük» saydýklarý

günahlar bile -- Tanrý'nýn yüzünü gizler.  Gökbilimci David Rittenhouse gezegenlerin büyüklüðünü

ve yýldýzlarýn gökteki konumunu ölçmekte çok baþarý gösteren biriydi.  Ama þunu öðrendi:

Teleskopun camýnda bir tek ipek ipliði bile, uzaktaki bir yýldýzýn ýþýðýný büsbütün gizlerdi.  Benzer

bir biçimde önemi anlaþýlmayan yanlýþlýk, gizli bir günah, hafif bir kuþku Tanrý'nýn yüzünü

görünmez kýlar.

ayrýlýk koydu: Aslýnda bu ayette bulunan fiil, geçmiþte süren bir davranýþý belirtir: «Ayrýlýk

koyuyordu» olarak çevrilmelidir.  Bundan Yahuda'nýn uzun zamandýr günahý sürdürdüðü, böylece

de Tanrý'yla kendisi arasýndaki ayrýlýðý çoðalttýðý anlaþýlýr.

Ýnsanlarýn kiþisel iliþkilerindeki herhangi bir ayrýlýk acýdýr, ama Tanrý'yla insanlarýn arasýndaki

ayrýlýk, yaþamdaki en acýklý durumu oluþturur.  Bu ayrýlýk, ahlaksaldýr.  Tanrý insanlara, alýp

verdikleri soluktan daha yakýndýr.  Ne var ki, O ahlaksal evrende insanlardan tam karþýt uçtadýr.

1. Ýnsanlarýn doðasý Tanrý'nýnkine zýttýr.

Ýnsanoðlu Tanrý'nýn benzerliðinde yaratýlmýþ olmasýna karþýn (Tekvin 1:27), günah iþleyerek

Tanrý'nýn tüm varlýðýna ters düþen günah doðasýný yüklendi.

2. Ýnsanlarýn amacý Tanrý'nýnkine zýttýr.

Doðal insan Tanrý'nýnkini deðil, kendi istemini yerine getirmeyi amaçlar.  Tanrý yalnýz Mesih

inanlýlarýný, O'nun istemini içtenlikle yapmaya isteklendirebilir (Filipililer 2:13).
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Yalnýz Ýsa Mesih Tanrý'yla insanlar arasýndaki ayrýlýðý yok edebilir (Romalýlar 5:10; 2. Korintliler

5:18; Koloseliler 1:20-22).  Yalnýz Ýsa Mesih, Tanrý'yla salt (mutlak) bir iliþkide olmanýn eksiksiz

örneðidir (Ýbraniler 1:3; 10:7,9a).

suçlarýnýz O'nun yüzünü sizden gizledi: Suçlarýn korkunç sonucu, günahýndan dönmeyenin

Tanrý'nýn yardýmýndan uzak ve tek baþýna býrakýlmýþ olmasýdýr (Tesniye 31:17).  Daha da kötüsü

kiþi, günaha ve onun sonuçlarýna teslim edilir (Tesniye 29:21).

59:3-8 Bu ayetlerde Ýsrailliler'in suçlarý kaleme alýnýr.  Bedenlerinin üyeleri -- elleri, parmaklarý, dudaklarý,

dilleri, ayaklarý -- akýllarýndaki düþünceleri somutlaþtýrýyordu.  Dualarý iþitilecekse, suçlarýndan

dönmeleri gerekiyordu.  Ýðrençlikleri üç gruba bölünür:

1. Düþünceleri

Her insanýn tüm yaþamý, yüreðinin düþüncelerinden yön alýr.  Bunun için kiþi, yüreðini

tanrýsallýða uymayan düþüncelerden korumaya çaðrýlýr (Süleyman'ýn Meselleri 15:8).  Günah

bir tek düþünceyle baþlar.  Yakup, «Tutku gebe kalýr ve günahý oluþturur» der (Yakup 1:15).

Burada ayný kavram dile getirilir: «Kötülüðe gebe kalýyorlar ve fesat doðuruyorlar (59:4).  Bu

«günaha hamilelik», zehirli yýlanýn yumurtalarýndan yavru çýkarmasýna ve örümceðin aðýný

dokumasýna benzetilir (59:5; Mezmur 7:14).  Ulaþtýklarý en üstün düzey ývýr zývýrdýr («boþluða

güveniyorlar» [59:4]).  Karanlýk ürünleri hile ve hainlik, zarar ve zulümdür.  Ne yazýk ki, Davut

bir ara böyle karanlýk yollarda koþuþuyordu (2. Samuel 11:1-27).  Bu üzücü olay için

baðýþlanmayý diledikten sonra yaþamýnýn çoðu günlerinde Tanrý'nýn yolunu tutmuþtu (Mezmur

119:32,60).

2. Sözleri

a. Dudaklarý açýkça yalan söylüyordu (32:7; 59:3,4).

b. Dilleri kötülük homurduyordu (59:3).

Dedikodu yapýyor, söz taþýyor (Yeremya 6:28; 9:4,5); zorbalýk ve isyan sözlerle konuþuyor

ve düþündükleri hileli sözleri açýða vuruyorlardý (59:13).

3. Davranýþlarý

a. Elleri kanla ve parmaklarý fesatla kirlendi (1:15,21; 59:3,7; Süleyman'ýn Meselleri 1:16;

2. Krallar 21:6,16; 24:4; 25:25; 2. Tarihler 24:21,22; 28:3; 33:6; 36:16; Yeremya 22:17).

1). Çocuklarýný Molek'e kurban ettiler.

2). Peygamberleri ezdiler.

3). Yasa perdesinin arkasýndan katillik yaptýlar (örneðin, Nabot [1. Krallar 21:11-16]) ya da

adaleti çarpýtarak zor koþullar oluþturarak insanlarýn yaþam alanlarýný daralttýlar (1:23).

Elleri iri zorbalýklarla uðraþýr, parmaklarý ise ince hainlikleri çevirirdi.

b. Ayaklarý kötülüðe koþarlardý (59:7; Süleyman'ýn Meselleri 2:15; Romalýlar 3:15).

c. Soygun ve kýrgýn onlarýn yollarýndaydý (59:7).

59:4 doðrulukla dava açan yok ve hakikatle dava güden yok: Tanrý Ýsrailliler'e, adaletle

davranmalarýný buyurmamýþ mýydý (Mezmur 82:3; Süleyman'ýn Meselleri 21:3; Yeþaya 56:1,2;

Hezekiel 45:9)?  Devlet görevlileri adaleti güvenceye baðlamalýdýr (2. Samuel 8:15; 1. Krallar 10:9;

Süleyman'ýn Meselleri 8:15; Yeremya 22:15,16).  Vatandaþlar da, adaletin yerine getirilmesi için

seslerini yükseltmeliler.  Ama Yeþaya'nýn yaþadýðý çaðda ne egemenler ne de halk, adalete önem

veriyordu.  Herkes kendi çýkarýnýn peþindeydi.  Yürüdükleri yollarda adaletin izi yoktu (59:8).

Böylece Tanrý'dan ne denli uzak olduklarýný kanýtlýyorlardý.  Ýsa Mesih gelince dünyada adalet

sabitleþtirecektir (9:7; Yeremya 23:5).  Tanrý, adaletine uyanlardan hoþlanýr (Tekvin 18:19).
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59:5 zehirli yýlan: Daha yumurtasýndan çýkmadan önce zehirli yýlaný öldürecekleri yerde, Ýsrailliler kötü

niyetlerini sonuçlandýrarak yýlaný besler gibi oldular.

59:5,6 örümcek aðý dokuyorlar ... aðlarýndan esvap olmaz: Adem ve Havva günahlarýný incir

yapraklarýyla örtmeye çalýþtýlar.  Onlar gibi Yeþaya'yla çaðdaþ Yahudalýlar (daha doðrusu, her

çaðda günahýný býrakmayan ama ayný zamanda iyilik bekleyen herkes!), ruhsal çýplaklýklarýný iyi

iþlerle örtemeyeceklerini kabul etmediler.  Tanrý'nýn bu konuda bildirdiði gerçekleri geri çevirirler

(Efesliler 2:8,9).  Þaþýlacak þey!  Kendi bilgilerini Tanrý'nýn bildirisinden üstün görürler.  Bunun

örneði bir hastanede görüldü.

Genç bir Mesih inanlýsý hastanede yatýyordu.  Onu ziyaret etmeye giden bir kiþi þu olayla karþý

karþýya geldi: Yaþlý bir bayan koridorda geziniyordu.  Üstünde önden kapalý arkadan açýk hastane

geceliði vardý.  (Bu giysileri icat eden kiþi kesinlikle bir hasta düþmanýydý!)  Arkasýný kapatmak için

kadýncaðýz bir ceket giymiþti ama ceketin kalçalarýný örtmek için uzunluðu yetmiyordu.  Örtmek

istediði organlarý ortadaydý.  Nasýl bunun ayrýmýna varmadý, hayret!  Kadýna baktýðýnda insan, onun

ceketinin uzunluðunu yoklayacaðýný düþünür.  Bunu düþünemediyse en azýndan soðuk bir esinti

duyup anlamasý beklenir. Ama hayýr, hiç umurunda deðildi.  Tanrý'nýn buyruklarýna uymayanlar

da böyledir.  Günahlarýnýn etkilerini gözden gizlemek isterler ama «ceketlerinin kýsa geldiðinin»

ayrýmýna bile varmazlar.  «Ýþledikleriyle insan örtünmez» (64:6; Filipililer 3:19)!  Ancak Tanrý'nýn

armaðan olarak verdiði doðrulukla örtünür (Tekvin 3:21; Romalýlar 13:14; Galatyalýlar 3:27;

Filipililer 3:9).

iþledikleriyle insan örtünmez:
1. Giysinin amacý bedeni örtmektir.  Örtünmek ve kurtulmalýkla günahtan baðýþlanmak,

Ýbranice'de birbirlerine çok yakýn kavramlardýr.  Ne var ki günahlýlar, ne iþledikleri kötülükle ne

de doðru saydýklarý iþlerle örtünemez (64:6).
Aðlarýn çeþitleri:

a. Sözde kalan inanç bildirisi aðý (Romalýlar 2:17-29; Yakup 2:14-17)
b. Dinsel tören ve yasa aðý (Romalýlar 3:28; Galatyalýlar 2:16; Koloseliler 2:16,17)

c. Dürüst yaþam aðý
Dürüst bir yaþam düzeni baþkalarýnýn övgüsünü ne denli kazanýrsa kazansýn, Tanrý'nýn

doðruluðundan yoksunsa sonsuz deðeri yoktur.  Ýsa Mesih'i Kurtarýcý olarak kabul

etmeyenin, günahsýz doðadan oluþan ürünleri yoktur.  Günah benliðinin ürünü, doðruluðu

ne denli taklit ederse etsin doðruluktan yoksundur.

2. Ýnsaný örten tek giysi
Ýsa Mesih, düðün giysisine kuþanmadan kimsenin düðüne gelme hakký olmadýðýný söylediðinde

þunu anlatýyordu (Matta 22:11): Ýsa Mesih'e inananlar doðrulukla giydirilir (Romalýlar 5:1; 8:1;

Filipililer 3:7-9).

yaptýklarý fesat iþleridir: Ýnsanlar uðraþlarýnýn çok önemli olduðuna inandýrmak ister, ama Tanrý

açýsýndan onlar boþun boþuydu.  Kalýcý hiçbir önemi yoktu (Romalýlar 6:21).  Günah iþlerinin

kalýcýlýðý olsaydý ve kat kat rahatlýk saðlasaydý yine de çekiciliði kalmazdý, çünkü günah Tanrý'yla

günahkar arasýnda duvar örer (59:2).

zorbalýk iþleri: Zorbalýk iþlerinin bir yapýcýlýðý yoktur.  Yalnýz yýkýma uðratýr.

59:7 suçsuz kaný dökmeye acele ederler: Bu cümlede, 2. Krallar 21:16'da ve 24:4'te kullanýlan sözler

çok aðýr ve kesindir.  Bu açýklama biçimi, Manasse'nin egemenliðinde suçsuzlarýn öldürülmesine

benzer bir kýrýmý gösterir.
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düþünceleri fesat düþünceleri: Birçoklarý akýllarýna geliveren düþünceler üzerinde denetimleri

olmadýðýný ve düþünceleri için sorumlu tutulamayacaklarýný ileri sürer.  Tanrý insanlardan, elinde

olmayan bir koþulu beklemez.  Ne var ki, Tanrý'nýn düþüncelerle ilgili belirgin beklentileri vardýr

(Mezmur 51:6; «Düþünceler»le ilgili nota bakýn [59:3-8]).  Düþünme nasýl oluþur?  Görme, iþitme,

koklama, dokunma ve tatma organlarýyla algýlanan izlenimler zihnin hazinesine katýlýr.  Kiþinin

isteminin yönlendiriþiyle bu izlenimlerin akla getirilmesi, seçilmesi, aralarýnda baðlantý kurulmasý

ve karþýlaþtýrýlmasý, düþünme eylemidir.  Her insan tanrýsallýða ve gerçeðe uymayan düþünceleri

tasarlamayý, geliþtirmeyi, sonuçlandýrmayý yeðleyebilir.  Ya da tanrýsallýða ve gerçeðe uymayan
düþünceleri geri çevirmeye, onlarýn yerine tanrýsallýða ve gerçeðe uyan düþünceleri tasarlamayý,

geliþtirmeyi, sonuçlandýrmayý yeðleyebilir.  Seçim kiþiye özgüdür.  Yüreðinin bekçisi kendisidir.

Düþüncelerinin kutsal sýnýrlar içinde kalmasý doðallýkla olmasý için zihnine giren izlenimleri

denetlemelidir (Mezmur 19:14; 49:3; Romalýlar 12:2; Filipililer 4:8).

soygun ve kýrgýn onlarýn yollarýnda: (Romalýlar 3:16)

59:8 selamet yolunu bilmezler: Ýsrailliler, kendilerine eðri yollar yaptýklarý için esenliðe kavuþamazlardý

(57:20,21).  Esenlik yalnýzca doðruluk aracýlýðýyla elde edilir (32:17).

izlerinde adalet yoktur: Çoðunlukla Yahudalýlar baþkalarýnýn haklarýný ne tanýr ne de korurlardý.

Kendi iþlerini adalet ilkelerine uygun bir biçimde yürütmezlerdi (59:14; 1:17,21,23; 3:14,15).

kendilerine iðri yollar yaptýlar: (Süleyman'ýn Meselleri 2:13-15; 10:9; 28:6,18)

59:9 bundan ötürü: Her düþünce, her eylem bir sonuca varýr.  Her insan, yaþamýnýn niceliðinin bir

kýsmýný kendisi saptar.  Adaletle davranmazsa «adalet ondan uzak» olur ve «doðruluk ona

eriþmez».  (Doðruluk, alçaklýk aþamasýna dek kendini aþaðýlatmaz ki!)  Kiþi karanlýk iþlerini

beðendiyse boþu boþuna bir ýþýk parýltýsý beklemesin.  Yaþamýndan hoþnut deðilse, geçmiþini

araþtýrsýn.  Hangi günahlar þimdiki durumuna yol açtý?  Hangi davranýþlar þimdiki durumunun

eksikliklerine neden oldu?  Kiþi günah iþlemeyi seçebilir, ama günahýn baþýna getireceði felaketleri

seçemez.  «Bundan ötürü», günahtan dönmeyen kiþiler için korkunç sözlerdir.

biz: Daniel'in daha sonralarý yaptýðý gibi Yeþaya da halkýnýn adýna «biz günah iþledik» diye itiraf

etti (59:9-15; Daniel 9:5[-15])).  Kiþinin günahtan dönmesi, Tanrý'nýn günahý baðýþlamasýný ve

olaylarý iyiliðe çevirebilmesini olanaklý kýlar (Daniel 9:[5-15],16-21).

Yeþaya'nýn itirafýnda günahtan dönmek ve baðýþlanma dilemek için gerekli bütün öðeler bulunur.

1. Günah Tanrý'nýn öfkesini uyandýrýr, insanlara yardým etmemesine neden olur (59:9,11).

2. Günah, ruhsal karanlýk ve þaþkýnlýðý oluþturur (59:9,10).

3. Günah ve sonuçlarý, insanlarý kederlendirir (59:11).

Tecavüz edilmiþ vicdan, sahibine iþkence eder.  Tanrý insanýn iþlediði günahlarý unutmasýna

izin vermez («Fesatlarmýzý ise, onlarý biliriz» [59:12]).

4. Günah, günah iþleyeni utandýrýr.

5. Günahtan dönerek baðýþlanmayý dileyen, günahlarýný teker teker itiraf eder (59:12-15).

Günahýn doðal sonucu kederdir.  Günahýndan arýnmadan kederden özgür olmaya çalýþan kiþi,

ruhsal ilkeleri çiðneyerek bozguna uðrar.  Kiþiyi günahýndan uzaklaþtýrmayan herhangi bir ayin

ya da etkinlik, ruhsal bir eylem sayýlmaz (Yoel 2:13).
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adalet bizden uzak: Adalet, adaleti izlemediði için Yahuda'dan uzaktý.  Tanrý Yahuda'nýn

düþmanlarýný yenmiyordu.

koyu karanlýkta yürüyoruz: (50:10)

59:10 körler gibi duvarý el yordamýyla arýyoruz: Ýnsanlar gözlerini doðruluk aramak için kullanmazsa,

Tanrý'nýn onlardan görme yeteneðini almaya hakký yok mu (Tesniye 28:29)?  Peygamberler sýk

sýk Ýsrail'in körlüðünden söz ederdi (29:10,18; 35:5; 42:16).  Tanrý'nýn göz önüne serdiði kutsal

ilkeleri görmemek için yüz çeviren kiþi sürçmez mi?  Tanrýsal bilgiyi geri çevirerek belalarla

karþýlaþmayacaðýný nasýl düþünebilir?

öðleyin ... sürçüyoruz: Iþýk eksik deðildi, ama Yahudalýlar'ýn karanlýk iþleri gözlerini kararttý, ýþýðý

göremediler.  Günahýn en acý sonuçlarýndan biri kiþinin ruhsal algýlama yeteneðini azaltmasýdýr.

Gerçekler belirgin biçimde akýlda kalmaz.  Keskinlik zeka yerini karýþýklýða býrakýr.  Kötülük iyilik

olarak ve iyilik kötülük olarak anlaþýlýr.

ölüler gibiyiz: Tanrý'nýn yaþam ilkelerini hor gören, ruh açýsýndan ölüdür.  Ruhça ölü olmak

demek, Tanrý'yla sonsuz, kutsal bir iliþki içinde olmamak demektir.  Babil sürgünündeki

Yahudiler'in durumu ölülerin kemiklerine benzetiliyordu (Hezekiel 37:1-2,11).

59:11 hepimiz ayýlar gibi homurdanýyoruz: Yahudiler adalet ve kurtuluþ onlardan uzak olduðu için

duyduklarý üzüntüyü inlemelerle belirtmekten kendilerini alamadýlar (38:14 ile karþýlaþtýrýn).  Ne

var ki, yalnýz durumlarý için deðil, iðrençlikleri için de üzüntü duyuyorlardý (59:12-15).

«Homurdama» olarak Türkçe’ye çevrilen Ýbranice’deki fiil çoðunlukla denizin gürlemesi için

kullanýlýr (17:12; 51:15; Yeremya 6:23; 50:42; 51:55); köpeðin ulumasý için de kullanýlmýþtýr

(Mezmur 59:6,14).

kurtuluþ bekliyoruz, bizden uzak: (9:1)

59:12 Senin karþýnda günahlarýmýz çoðaldý: Yaþamda en önemli sözler, kiþinin günahlarýný Tanrý'ya

itiraf etmesidir.  Ölümden kurtuluþ, Tanrý'nýn kutsallýðýný yansýtan yaþamýn yeniliðinde yürümenin

baþlangýcýdýr.

suçlarýmýz bize karþý þehadet ediyorlar: Kaç yüz yýldýr Yahudiler suçlarýnýn kendilerine karþý

tanýklýðýný duymazlýktan geliyordu!  Oysa bu yalanlanamaz bir kanýttý.  Bir tek günah yüzünden

vicdan protesto etmez mi?  Bu protestoyu bahanelerle susturmayan kiþilere ne mutlu!

«Kabahatlerini örten baþarýlý olmaz, ama onlarý itiraf edip býrakan merhamet bulur» (Süleyman'ýn

Meselleri 28:13).

onlarý biliriz: Vicdanýn özelliði gereði, sahibinin günahlarýný ona unutturmaz.  Kiþiyi ya suçluluk

duygusu nedeniyle yýlgýnlýða uðratýr ya da onu Tanrý'dan baðýþlanma dilemeye yöneltir.  Tanrý’nýn

her insana verdiði vicdan aslýnda çok deðerli bir armaðandýr.  «Suçlarýmý kabul ediyorum» sözleri,

Tanrý'nýn itiraf edeni baðýþlamasý için anahtardýr (1. Yuhanna 1:9).

59:13 Rabbi inkar ettik: Ýsrailliler Tanrý'nýn, antlaþmanýn maddelerini tutmasýný haklý olarak bekliyorlardý.

Ne var ki antlaþma, Ýsrailliler'in de belirli koþullara uymalarýný þart koþuyordu.  Eðer bekledikleri

gibi Tanrý antlaþmayý tutmadýysa, Ýsrailliler nedenini kendilerinde aramalýydý: Tanrý'yý inkar ettiler

(48:8; Yeremya 2:19,20).  Bu iðrenç günah için de Tanrý'nýn kayrayla saðladýðý bir çare vardýr.
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Petrus'un öðrendiði gibi Ýsa Mesih'i inkar edenin baðýþlanma dilemesi, Tanrý tarafýndan

baðýþlanmasý için yeterlidir (Yuhanna 18:15-18, 25-27; 21:15-19).

zorbalýk ve isyan sözü söyledik: Ýnsanlarýn Tanrý'yý inkar etmelerinin bir sonucu da birbirlerine

hainlik etmeleridir.  Tanrý'ya baðlý olmayan,  Tanrý'dan daha deðersiz bir varlýða baðlý olmaya

kendini zorlamaz.

59:14 hak geri çevrildi: (10:1)

þehrin meydanýnda hakikat sürçüp düþtü: Gerçek tepelenir, çiðnenirdi.  Onu kaldýran yoktu,

hiç kimse onu kenara bile çekmedi.  Gerçek, delik deþik oluncaya dek meydanda býrakýldý.

doðruluk içeri giremiyor:  Gerçeðin ezildiði ortamda doðruluk bulunamaz.  «Yol, gerçek ve

yaþam Ben'im» Diyen, Laodikya'nýn kapýsýnýn dýþýnda kalýp uzun uzun kapýyý çalýyordu (Vahiy

3:20).  Ýnsanlar gerçeði ve Gerçek Olan'ý kabul edinceye dek Tanrý'yla paydaþlýklarý olamazdý.

Gerçeði tanýmayanlar nasýl kendi doðruluklarýný savunur!  Þaþýlacak þey!  «Benim ne günahým

var?» diye öfkelenerek sorarlar.  Ruhsal gözleri kör olanlarýn durumu ne acýklýdýr!

59:15 Hakikat bulunamýyor: Gerçek, toplumsal iliþkilerin, ahlaksal yasanýn temelidir.  Tanrý gerçeði halk

arasýnda aradý.  Bulunabilseydi Tanrý onu bulurdu.  Ne var ki, O bile gerçeðin hiçbir izini bulamadý.

Kurtaran Sion'a geldikten sonra bu durum artýk bir daha olmayacaktýr (59:20).

1. Gerçek, adaletin temelidir.

Musa Ýsrail'i yönetecek önderleri seçerken gerçek adamlarý aradý (Çýkýþ 18:21).

2. Gerçek, sevginin ve sevecenliðin temelidir.

Sevgi gösterme arzusu, gerçekten baðýmsýzdýr.  Ne var ki, arzu etkin olunca, gerçek eyleme

sýnýr koymalýdýr:

a. Örneðin, bir kiþi baþkasýný övmek ister.  Eðer övgü yerine sitem gerekiyorsa, övgüler

gerçeði yalanlar. Yapýlan yanlýþlar övgüyle ödüllendirilir ve insan yanlýþlýðý sürdürmesi için

isteklendirir.  Ya da bir kiþiye övgü yaraþmamasýna karþýn gereðinden çok övülürse, o

düþük bir ölçütle yetinmeye isteklendirilir.  Övgü gerçeði yansýtmalýdýr.

b. Örneðin, biri bir yoksula yardým etmek isterse, önce onun gerçek durumunu saptamalýdýr.

Kendi emeðiyle yoksulluðunun tümünü ya da bir kýsmýný giderebilecekken baþkalarýndan

aldýðý yardým çalýþma arzusunu söndürürse, verilen yardým tanrýsal ilkelere uygun olmaz

(2. Selanikliler 3:10).  Yoksul görünenin baþkalarýnýn gözünü boyamasýna izin vermek

gerçeðe uygun deðildir.

3. Gerçek, Tanrý'nýn kabul ettiði tapýnýþýn temelidir.

Tanrý'nýn kim olduðu, nitelikleri, Kendisine tapýnanlardan neyi beklediði Kutsal Yazý'da bildirildi.

Bu bildiriye göre Tanrý'ya yaklaþýlmalýdýr (Yuhanna 4:24).

þerden çekinen kendisini soyduruyor: Halk arasýnda kötülüðü býrakan zarar eder diye sapýk

bir inanç vardý.  Tanrý'nýn bakýþ açýsýný benimsemeyen bir kiþi, beyazý siyah, büyüðü küçük olarak,

herþeyi ters ve altüst görür.  Çevresindeki herkes ayný durumda deðilse onun deli olduðunu

sanarlar.  Ne var ki, birbirlerini normal karþýlar ve onlarý uyaracak kimse kalmaz.

Rab gördü: Tanrý görmez mi?!  Ýyi ki Tanrý durumu yoklamak için zaman harcadý, gördüðünü

düzeltmek için giriþimde bulundu.  Yoksa insanlarýn ümitsiz iðrençlikten kurtulmalarýna hiçbir çare

olmayacaktý.  Ýsrail, Tanrý'dan ayrýlmýþ durumuyla tüm ademoðullarýnýn çaresizliðini simgeledi.
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adalet yokluðu gözlerinde kötüydü:  Adalet, Tanrý'nýn özniteliklerinden biridir.  Adaletin halk

arasýnda görünmemesi, korkunç bir eksiklikti, Yahuda'daki tanrýsýzlýðýn kapkaranlýk bir belirtisiydi

(59:3,4,7,9'la ilgili notlarý inceleyin).

59:16 adam olmadýðýný gördü: Tüm Yahudalýlar ya kötülüðe daðýlmýþtý (Yeremya 5:1,2) ya da kötülüðe

karþý ses çýkaramayacak kadar güçsüz ve isteksizdiler.  Kendini günahla lekelememiþ, halkýnýn

temsilcisi olarak günahlar için çare bulabilecek hiç kimse yoktu.  Çünkü herkes günah iþledi ve

Tanrý'nýn özniteliklerini sürekli yansýtamadý (Romalýlar 3:23).

1. Hiçbir insan baþkasýný kurtaramaz.

Ademoðullarý günahlýlýklarýna aldýrýþ etmeyerek bilimle, eðitimle, ekonomi politikle, zihinsel ya

da ahlaksal felsefeyle, törensel ya da sanatsal yöntemlerle yaþadýklarý ortam için toplumsal

çözümler bulmaya uðraþýrlar.  Ne var ki, bu gibi uðraþlarýn sonucu çok sýnýrlýdýr ve ruhsal

bozukluðu düzeltmek için etkisizdir.  Bunun için Tanrý «ahlaksýz ortamý dipten arýndýrabilen
adamýn bulunamadý»ðýný bildirir.

2. Yalnýz Tanrý insaný kurtarabilir.

Kurtarýcý evrenin dýþýndan gelmeli (52:3 ve 55:1'le ilgili notlarý inceleyin), ayný zamanda

insanlardan biri olmalýydý.  Tüm tarih boyunca Ýsa Mesih'ten baþka bu koþullarý yerine

getirebilen biri olmadý.  Her insanýn karar vermesi gereken soru þudur: Günahýn yargýsýndan

ve gücünden kurtulmak için bir insana mý yoksa Tanrý'ya mý güvenecektir?

3. Tanrý insanlarýn bulunduklarý büyük sýkýntý ve tehlikeyi, kurtulmalarý için kayra olanaðýna çevirir

(Mezmur 50:15).

4. Tanrý insanlarý kurtarmak için insanlarý kullanýr.

a. Ýnsan soyunu günahýndan kurtarmak için insan bedeni almýþ Ýsa Mesih'i kullandý.

b. Ýsrail'i Mýsýr'dan kurtarmak için ve Yasa'yý bildirmek için Musa'yý kullandý.

c. Ýsrail'i yargýlamak için düþmanlarýný kullandý.

ç. Ýsrail'i sürgünden döndürmek için Koreþ'i kullandý.

d. Kurtuluþ Müjdesi'ni dünyaya bildirmek için Mesih inanlýlarýný kullanýr.

Ulusu yenileþtirecek ve düzeltecek bir adamýn bulunamamasý þu gerçekleri anýmsatýr:

1. Ýnsan soyu, günaha satýlmýþlýðý yüzünden ümitsizdi.  Ýnsanlar, soylarýný günahtan kurtaracak

hiç kimseyi ortaya çýkaramadý.

2. Tanrý'nýn insan soyuna acýmasý, O'nun günahtan kurtuluþu saðlamasýyla sonuçlandý.

3. Tanrý-Kurtarýcý'nýn öznitelikleri kutsaldýr.

a. Doðruluðu (59:16)

b. Adaleti (59:17)

c. Günah için eksiksiz çaresi -- kurtuluþ tasarýsý (59:17)

ç. Günaha karþý öfkesi/öcü (59:17)

d. Dayanma gücü (59:17)

þefaatçi bulunmadýðýna þaþtý: Duada bile kötülüðe karþý direnen yoktu.  Tanrý'nýn onlar için

araya girmemesine homurdanýyorlardý (58:3).  Ama Tanrý onlarý, kendilerine yardým etmek için el

kaldýrmamakla suçluyordu.  Gedikte kalan yoktu (58:11; 63:5; Hezekiel 22:30-31; 3:16-21; 33:3).

þaþtý: «Þaþtý», Tanrý için bir antropomorfizm olarak anlaþýlýr (63:5).
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Kendisi için: Tanrý Ýsrail'i onun doðruluðu için kurtarmadý (Tesniye 9:5).  Ancak düþmanlarýnýn

kötülüðünü durdurmak için ve vaatlerini esirgememek için giriþimde bulundu.  Þimdiki dönemde

de insanlarýn durumu deðiþmedi.   Tanrý önünde hiç kimse doðru sayýlamaz, O'nun kayrasýný

kazanamaz.  Ne var ki, Tanrý O'nun acýmasýna ve sevgisine güvenerek günahýndan dönen ve

Kurtulmalýðý’ný kabul edenlere Kendi doðruluðunu armaðan eder.  Bu doðruluk, «Mesih'e imanla

Tanrý'dan gelen ve imana dayanan doðruluk» olarak açýklanýr (Filipililer 3:9).

bazusu: (33:2; 40:10; 51:5,9; 53:1; 63:5; Mezmur 98:1)

doðruluðu, Kendisine o destek oldu: Tanrý'nýn doðruluðu eksik olmadýðý için O, halkýný

kurtarmak için uygun günü ve düþmanlarýný cezalandýrmak için uygun zamaný ve gereken

dereceyi tam kestirebilir.

59:17 Tanrý’nýn savaþ giysisi, Mesih inanlýlarýnýn savaþ giysilerine örnek oldu (Efesliler 6:14-17;

1. Selanikliler 5:8).  Ne var ki, Tanrý'nýn öç alma giysisi bir istisnadýr, çünkü öç yalnýz Tanrý'ya

özgüdür  (Romalýlar 12:19).  Saldýrma silahý soluðudur (59:19), savunma silahlarý ise þunlardýr:

1. Adalet göðüslüðü (Yeremya 23:5)

2. Kurtarýþ baþlýðý

3. Öç alma giysisi (66:15,16; 2. Selanikliler 1:8-10; Vahiy 19:11-21)

4. Gayret kaftaný (Mezmur 69:9; Yuhanna 2:15-17)

Kimileri, Tanrý için çaba gösterir.  Ne var ki, çabalarý bilgiye göre deðildir (Romalýlar 10:2;

Filipililer 3:6).  Baþkalarý ise, Tanrý'nýn onaylayabildiði etkin bir içtenliði anlar, benimser ve

uygular (2. Korintliler 7:11; 9:2).

59:18 iþleri nasýlsa ona göre: Bu cümle, Tanrý'nýn günahlýlar için yargý yöntemini -- günahlara karþýlýðýný

verme yasasýný -- bildirir (Mezmur 28:4,5; Yeremya 15:2; 43:11).

Kendi hasýmlarýna kýzgýnlýk ...: Ne yazýk ki, Tanrý'nýn hasýmlarý Kendi ev halkýndandý (Mezmur

21:8; Mika 7:6; Matta 10:36).  Düþmanlarý ise, O'nun halkýný ezenlerdir (1:24).

ceza ödeyecek: Olaylar gelecekte gerçekleþecek olmasýna karþýn 59:16,17'de gerçekleþeceðine

kuþku olmadýðýný vurgulamak için geçmiþ zaman kullanýlýr (9:1; 14:27; 24:16; 32:10; 34:6; 37:25;

40:2 ve 51:3'e de bakýn).  «Ödeyecek» fiilinden baþlayarak 59. bölümün sonuna dek gelecek

zaman kullanýlýr.

adalar: Adalar, uzak ülkeler; özellikle ilkin Asur, sonra Babil olarak Ýsrail'i ezen uluslar anlamýna

gelir (11:11; 13:22; 41:1; 42:12).

59:19 garptan, þarktan olanlar ... Rabbin isminden ... korkacaklar:  (45:6; 66:18; Tesniye 28:58;

Nehemya 1:11; Mezmur 86:11; 102:15; Mika 6:9; Malaki 1:11)

o sular ki, Rabbin soluðu onu sürüyor: (2. Samuel 22:16; Mezmur 18:15; 33:16; Yeþaya 11:4;

30:27,28,33)

59:20 Kurtaran gelecek: Yeþaya, Ýsrail'i ezenlerin ceza görecekleri ve Kurtaran'ýn geleceði zamanlarý

birbirinden ayýrmadý.  Aradaki zamaný göremeden bu iki olayý tek bir olay olarak çizdi.
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Kurtaran: Kurtaran Ýbranice'de «goêl»dir (41:14 ve 54:5'le ilgili notlarý inceleyin).  «Goêl» -- en

yakýn akraba-kurtarýcý -- Ýsa Mesih için bir ilkörnektir.  Hatta Pavlus, «Kurtaran»'ýn Ýsa Mesih

olduðunu belirtti (Romalýlar 11:26,27).  Yasa'ya göre

1. «Goêl» yakýn akraba olmalýydý (Levililer 25:48-49; Rut 3:12-13; Galatyalýlar 4:4; Ýbraniler 2:14-

15).

2. «Goêl» bedeli verecek ve yakýn akrabalýk görevinin tümünü yerine getirecek durumda olmalýydý

(Rut 4:4-6; Yeremya 50:34; Yuhanna 10:11,18).

3. «Goêl», hem insanlarý hem de miraslarýný, bedelini vererek geri satýn almalýydý (Levililer

25:25,48; Galatyalýlar 4:5; Efesliler 1:7,11,14).

4. «Goêl», adaletle saptanmýþ bedelin karþýlýðýný ödeyince insan ya da mal yabancýlarýn elden

kurtulur (Levililer 25:27; Galatyalýlar 3:13; 1. Petrus 1:18-19).

Kurtaran kime gelir:

1. Sion'a (46:13; 62:11; Obadya 1:17; Zekarya 9:9).

Tanrý Sion'a döndükten sonra Sion'un «gerçek kenti» olarak tanýtýlmasý ilginçtir (Zekarya 8:3).

«Gerçek kentinden» Gerçek Ruh'un inanlýlarla birlikte sonsuzluða dek kalmak için geleceði

(Haberciler’in Ýþleri 1:4,5), Gerçek Ruh'un inanlýlarý Gerçek Söz'le kutsal kýlacaðý (Yuhanna

17:17; Romalýlar 11:26) vaat edildi.  Burada göz kamaþtýrýcý bir uyum belirlenir.

Pavlus, Kurtaran'ýn Sion'dan geleceðini bildirdi.  Demek ki, Ýsa Mesih hem Sion'dan (yani, Ýsrail

halkýndan) gelir hem de Sion'a gelir.  Kutsal Yazý, bu iki gerçeði destekler (Mika 5:2; Zekarya

9:9).

2. Yakup'ta günahlarýndan dönenlere.

Pavlus, Kurtarýcý'nýn «Yakup'un soyundan tanrýsaymazlýðý kaldýra»caðýný bildirdi (Romalýlar

11:26).  Demek ki, Tanrý insanlarý günahtan dönmeye isteklendirir.  O bunu yapmazsa, çoðu

kiþi günahlarýnýn içinde sürünmekten hoþlanmayý sürdürür.

Tanrý günahlýlarý baðýþlamaya hazýrdýr, ama acaba günahlýlar baðýþlanmaya hazýrlar mý?  Tanrý

bir Kurtarýcý'yý gönderdi, ama Ýsa Mesih'in çaðdaþlarýna iliþkin söyledikleri günümüzde

yaþayanlar için de söylenebilir: «Yaþam bulmak için bana gelmek istemiyorsunuz» (Yuhanna

5:40).  Ýnsanlar günahtan dönmeyerek, Ýsa Mesih'i tek Kurtarýcý'yý kabul etmeyerek kendilerini

sonsuz ölüme mahkum etmektedir.

Günahýndan Tanrý'ya dönmekten söz eden kiþi, baþkalarýna karþý suç iþlememelidir (59:3-8

ayetleriyle ilgili nota bakýn).  Çarmýhýn düþey ve yatay direkleri oluþu gibi doðru kiþinin hem

düþey (Tanrý'yla) hem de yatay (baþkalarýyla) iliþkileri, Tanrý'nýn kutsallýðýný yansýtan koþullara

uygun olmalýdýr.

Kurtaran nasýl ve ne zaman gelir: 

1. Kurtulmalýk ile gelir (Yeþaya 53. bölümünü inceleyin).

2. Ýnanlýlar topluluðunun sayýsý tamamlanýnca gelir (Romalýlar 11:25,[23-29]).

59:21 onlarla ahdim þudur: Tanrý peygamberlere, sonu olmayacak bir egemenlik kuracaðýný bildirdi

(2. Samuel 7:12,13,16; Mezmur 48:8; 89:34-37;  Yeremya 31:31-37; 32:39,40).  Tanrý'nýn

insanlarla yaptýðý antlaþma, tüm dünyanýn günah borcunu ödemiþ olan Mesih Ýsa aracýlýðýyla

gerçekleþmiþtir (9:6,7; 55:3'teki notu inceleyin; Yuhanna 14:6; Ýbraniler 2:13b), Ýsa Mesih'in kanýna

sýðýnmýþlarladýr (1. Yuhanna 1:7).  Eski Antlaþma'daki tüm kurbanlar ve ayinler bunu simgeler;

Yeni Antlaþma bu gerçeði daha ayrýntýlý olarak açýklar (Koloseliler 2:16,17; Ýbraniler 10:1).
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«Mesih Ýsa'yý duymamýþ olanlara ne olacak?» diye sormak yerindedir.  Bunu yanýtlamak için

insansal mantýk eksik kalýr.  Her konuda ölçüt ve eðitmen olan Kutsal Yazý araþtýrýlmalýdýr.

1. Ýlk ilke þudur: Tanrý, «hiç kimsenin mahvolmasýný istemez ....  Tersine, herkesin günahtan

dönmesini özler» (2. Petrus 3:9b).  Tanrý'nýn vaadi Eski Antlaþma'nýn sayfalarýndan da okunur:

«Bütün yüreðinizle Beni arayýnca bulacaksýnýz.  Kendimi size buldurtacaðým» (Yeremya

29:13,14).

2. Sonra, Romalýlar 1, gereken bilginin temelini atar: «Çünkü Tanrý'ya iliþkin ne varsa onlara

belirgindir.  Çünkü Tanrý onlara açýklamýþtýr.  O'nun göze görünmeyen nitelikleri -- baþlangýcý,

sonu olmayan gücü ve tanrýlýðý -- dünyanýn yaratýlmasýndan bu yana yapýlan iþlerden

anlaþýlmakta ve açýk açýk görülmektedir.  Onun için, hiç özürleri yoktur.  Çünkü Tanrý 'yý

bilmelerine karþýn, O'nu Tanrý niteliðinde yüceltmediler, ne de teþekkür sundular.  Tam tersine,

tasarýlarýnda boþ savlara kapýldýlar ve anlayýþtan yoksun akýllarý kapkaranlýk oldu.  Bilgelik

taslarken akýlsýzlýða sürüklendiler.  Ölümsüz Tanrý'nýn yüceliðini ölümlü insana, kuþlara, dört

ayaklý yaratýklara ve sürüngenlere benzer þeylerle deðiþtirdiler.  Bu nedenle, Tanrý onlarý

yüreklerinin tutkusunda iðrençliðe teslim etti; bu iþlerle kendi aralarýnda bedenleri aþaðýlansýn

diye.   Onlar Tanrý'nýn gerçeðini yalanla deðiþtirdiler.  Yaradan'dan çok yaratýða tapýndýlar, ona

hizmet sundular....  Tanrý'yý bilme aþamasýna gelmeyi onaylamadýklarýndan, Tanrý onlarý

uygunsuz iþler yapmalarý için onaylanmayan düþünceye teslim etti (Romalýlar 1:19-25,28).

Bu ayetlerden ne öðrenilir?

a. Tanrý'nýn görünmeyen nitelikleri, sonsuz gücü ve tanrýlýðý, yaradýlýþa bakarak anlaþýlýr!

Örneðin,

1). Yaradýlýþýn düzeni:

Doðada her bitki, her hayvan ve insanlar kendi cinsine göre türer.  Mevsimler yenilenir.

Yýldýzlar, güneþ ve ay, yollarýný izler, v.b.  Düzen kendiliðinden oluþmaz.  Düzenin

arkasýnda bir düzenleyici bulunur.  Yarattýðý düzeni oluþturan unsurlara ve ululuðuna

bakýldýðýnda, Düzenleyici'nin olaðanüstü akýl ve yetenekleri olmasý gerektiði görülür.

2). Yaradýlýþýn güzelliði:

Bitkilerin sayýsýz çeþitlerinde ayrý ayrý desenler, ayrýntýlar, süslemeler bulunur.

Hayvanlarýn ayrý ayrý cinsleri, nitelikleri, içgüdüleri; insaný hayranlýk içinde býrakýr.  Bu

denli çok ve güzel ayrýntýlara önem veren ve onlarý oluþturabi len bir  Yaradan'ýn

yetenekleri (gücü ve aklý) sýnýrsýz olmalý.  Ayrýca bu kadar zahmet etmesinin nedeni ne

olabilir?  Sevgisini mi belirtmeye çalýþýyor?  Kime?  Ýnsanlara mý?  Niye?

3). Ceza:

Üstün güzelliðine karþýn, yaradýlýþtaki çürüme özelliði açýktýr.  Yaprak dökülür, çiçek

solar, hayvan ve insan hastalanýr, ölür.  Bu aksilik bir cezaya benzer.  Bu ceza

nedendir?  Ceza, bir ölçüt tutulmayýnca verilir.  Yaradan'ýn mý ölçütleri tutulmadý?  Bu

soru, «Yaradan'ýn ölçütü ne olabilir?» sorusuna yol açar.

b. Tanrý, insanlarýn bu ilkeleri yaradýlýþtan kavrayabilmelerinin olanaklý olduðunu bildiði için

insanlarý sorumlu tutar.  «Özürleri yoktur» der.

c. Ýnsanlar doðadan öðrenebildikleri ilkeleri kabul etmezlerse, Tanrý onlara daha çok bilgi

vermek zorunda deðildir.  Kiþi, «Yaradan'ýn ölçütü nedir, ona nasýl uyum saðlayabilirim?»

gibi sorularý sorarak Tanrý'yý hoþnut etmek istediðini belirtmezse ya da tam tersine bunlarla

hiç ilgilenmezse, Tanrý ona kurtuluþ tasarýsýyla ilgili ayrýntýlarý bildirmekten sorumlu deðildir.

Bu adaletsizlik midir?  Hayýr, Tanrý herkesin kurtulmasýný ister ve O'nu arayan herkes O'nu

bulacaktýr.  Tanrý'nýn doðada öðrettiðine aldýrýþ etmeyen insanlar, Tanrý'yý aramadýklarýný

belirtmiþ bulunurlar.



˜˜˜ 554 ̃ ˜˜

Yeþaya, 59. Bölüm, sayfa 12

ç. Bu tutum þöyle sonuçlanýr: «Tanrý'yý bilmelerine karþýn, O'nu Tanrý niteliðinde yüceltmediler,

ne de teþekkür sundular.  Tam tersine, tasarýlarýnda boþ savlara kapýldýlar ve anlayýþtan

yoksun akýllarý kapkaranlýk oldu....  Tanrý'yý bilme aþamasýna gelmeyi onaylamadýklarýndan,

Tanrý onlarý uygunsuz iþler yapmalarý için onaylanmayan düþünceye teslim» eder

(Romalýlar 1:21,28).

Ýki itiraz duyulur:

a. Eðitimsiz insanlar, bu ilkeleri kendi kendilerine düþünemezler.

Yanýtý: Tanrý, anlayýþa kavuþmalarýný saðlar.  Ýnsanlarýn ruhsal bir anlayýþa kavuþtuklarý an,

Tanrý'nýn onlara gerçeði kavramalarý için yardým edeceðine kuþku yoktur.

b. Her köþe baþýnda bir kilise bulunan ülkelerde yaþayanlarýn, Mesih Ýsa'nýn adý duyulmamýþ

bölgelerdekilerden çok gerçeðe ulaþma olanaðý vardýr.

Yanýtý: Tanrý'nýn gözünde olanaklarý eþittir, çünkü her iki durumda da bildirilen bilgiyi kabul

etmek gerekir.  Kiliselerin bol olduðu bölgelerde ne yazýk ki Mesih Ýsa'yla ilgilenen kiþiler

sayýlýdýr.  Kilise olmayan bölgelerde birden bire kiliseler kurulsaydý, oralarýn halklarý kiliselere

gerçeði öðrenmeye koþacaklar mýydý?

3. Ýnsanlarý günahtan kurtarmak için Mesih Ýsa'nýn ölümünden baþka bir olanak olsaydý, O

ölmezdi (Matta 26:38-39; Markos 14:34-36; Galatyalýlar 2:21) ve Kendisinin Baba'ya giden tek

Yol olduðunu ileri sürmezdi (Yuhanna 14:6).

4. Kimileri, Mesih Ýsa'yý duymamýþlarýn kurtulup kurtulmayacaklarýnýn, yaptýklarý iþlere baðlý

olduðunu ileri sürer.  Bu kesinlikle yanlýþtýr.  Bu sorunu çözmek için yalnýz Tanrý'nýn Kutsal

Sözü'ne dayanýlmalýdýr.  Kutsal Yazý, «Deniz kendisindeki ölüleri verdi, ölüm ve ölüler ülkesi

kendilerindeki ölüleri verdiler.  Herkes yaptýklarýna yaraþýr biçimde yargýlan»acak diye bildirir.

«Adý yaþam kitabýna yazýlmamýþ», yani Ýsa Mesih'i kiþisel Kurtarýcý olarak kabul etmemiþ, «olan

herkes ateþ gölüne atýl»acaklarýna iliþkin hiç kuþku býrakmaz (Vahiy 20:13-15).

senin üzerinde olan Ruhum ve aðzýna koyduðum sözlerim ... aðzýndan ... ayrýlmayacak:
Yine bu ayette sonsuzluktan olan iki gerçek görünür:

1. Kutsal Ruh sonsuza dek inanlýlarla birlikte kalmak için gelecekti (Yuhanna 14:16; Romalýlar

8:9).

2. Kutsal Ruh, Kutsal Yazý'yla sýký bir iliþki içindedir.  Ýsa Mesih bunu daha ayrýntýlý olarak açýkladý:

«Size söyleyecek daha çok þeyim var.  Ama þu anda bunlara katlanamazsýnýz.  Oysa O --

Gerçek Ruhu -- gelince, sizi tüm gerçeðe yöneltecektir.  Çünkü kendiliðinden konuþmayacak,

duyduklarýný söyleyecek ve ileride olacaklarý size bildirecek.  O beni yüceltecek, çünkü benim

olandan alýp sizlere bildirecek.  Baba'nýn her nesi varsa benimdir.  Bu nedenle benimkinden

alýp sizlere bildirecek dedim» (Yuhanna 16:12,15).

Kutsal Ruh, «Gerçek Ruhu» olarak tanýtýlýyordu ve Mesih inanlýlarýný «her gerçeðe

yöneltecektir».  Neyle, nasýl mý yöneltecek?  Bunun yanýtýný Mesih Ýsa'nýn duasýndan öðrenilir:

«Onlarý gerçek aracýlýðýyla kendine ayýr.  Senin sözün gerçektir» (Yuhanna 17:17).  Kutsal

Yazý'nýn aracýlýðýyla Kutsal Ruh inanlýlarý tüm gerçekle donatýr.  Bu ulu ilke ta Yeþaya'nýn

zamanýnda biliniyordu.  Ne yazýk ki, bugünlerde unutulmaktadýr!  Ýnsanlar gerçeði aramak

adýna Kutsal Yazý'yý araþtýrmak zorunda kalmamak için yapmadýklarý þey, gitmedikleri yer,

sormadýklarý soru ve denemedikleri çare kalmadý.  Rüyalar mýymýþ, gelenek miymiþ, söylenti

miyiþ, büyücülük müymüþ, bilim miymiþ, hepsi Tanrý'nýn kutsal bilgeliðinden üstün tutulur.


