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Evi Tevtişetmek

Okuma: Luka 19

Kutsal kitapta Luka 19’u okuduğumuz zaman orada biz tanıyacağız vergi görevlilerinin başı olan adamı. Bu adam ki kendi
çevresinde çok sayılıyordu ve O zengin bir adamdı. Birçok insan için bu adam ve diğer vergi görevlileri günahkarlardı. Vergi
görevlilerinin başı olan bu adamdan halk ürküp, korkuyordu onu pek sevmiyorlardı. Vergi görevlilerinin başı olan bu adamın adı
Zakaydı. Zakay Romalılar için yardımcılarıyla her türlü şekilde vergi topluyordu çünkü Romalıların istediği şekilde işini yapıyordu.
Zakay kendi arkadaşları tarafından epey sevilen sayılan biriydi fakat onu sevmeyenlerin gözünde günahkar ve kibirli bir insandı. O
zamanın koşulları içinde değişik bir yöneticiydi.
İsa Mesih Eriha’ya geldiği zaman .. Zakay İsa Mesih’i görmek için bekliyordu ve o İsa Mesih’ten umutta bekliyordu … Zakayın bu
davranışı içinde kibiri ve kendini üstün görmesi yok oldu. İsa Mesih kentin içine varınca Zakay kararlıydı İsa Mesih’i görmeye. O
koşarak bir incir ağacına tırmandı ve beklemeye başladı. Zakay düşündü: İsa Mesih mutlaka burdan geçecek ve ben belki onu
göreceğim veya onun sesini duyabileceğim diye içinden geçirdi. Başka birşey için beklemiyordu O sadece İsa Mesih için
bekliyordu. Örneğin bir çocuğun ağaca tırmanması çok doğaldır, fakat Zakayın ağacın üstüne tırmanıp beklemesi belki onu
sevmeyenler için komik bir hatıra olacaktı. Tüm bunlar Zakay için önemli değildi o sadece İsa Mesih’i görmeyi bekliyordu! İsa
Mesih Zakayın bulunduğu ağacın yoluna varınca yukarı bakıp “Zakay, çabuk aşağı in dedi!” İsa Mesih Zakaya dedi ki; “Bugün
evin kurtuluşa kavuştu.”
İsa Mesih Luka 19’da 2 değişik evi ziyaret ediyor, fakat bundan önce düşüncelerini bir benzetmeyle dinliyenlere açıklıyor. Biz
okumalıyız Luka 19’daki 11. Mısrayı “Oradakiler bu sözleri dinlerken İsa Mesih konuşmasını bir benzetmeyle sürdürdü. Çünkü
Yeruşalime yaklaşmıştı ve onlar, Tanrının Egemenliğinin hemen ortaya çıkacağını sanıyorlardı.” Bu benzetmede 2 mantık var
göreceğimiz: 1) Yeruşalim’e İsa Mesih yaklaşmıştı; 2) Onlar düşündüki: Tanrının egemenliği hemen ortaya çıkacak … Bu iki
benzetmede alacağımız iki ders var. Birinci hikayede ülke halkı nefret ediyordu soylu adamdan. İkinci hikayede soylu adam 10
kölesine 10 mina verdi. Bu benzetmenin birincisinde: “İsa Mesih konuşuyor onun düşmanları hakkında ve Yahudilerin yöneticisi
olan ferisililer hakkında. Çünkü düşmanlar başladılar uyarmaya ama onlar asla yıkamadılar İsa Mesih’in otoritesini! Yalnızca onlar
kendi yıkımlarını başardılar.”
İkinci benzetmedi: “İsa Mesih ve onun yolunda yürüyenler hakkında” İsa Mesih’in yolunda yürüyenler bekledikler ki tanrının
krallığı çabuk gelecek Yahudi yönetimi ise herzaman aynı şekilde kalmayı umut etmişti. Onlar yeni kralın gelmesini ve onların
gücünü ve otoritesini yok etmesini istemiyorlardı. Biz ise söyledik tıpkı kral Hirodes gibi, İsa Mesih’in doğum müjdesiyle onlar
sarsılıp, yıkılmaya başladılar (Matt.2.3) Kim ki İsa Mesih’in yolunda yürüyor onlar anlamalılar ve devam etmeliler beklemeye İsa
Mesih’in tekrar döneceği gün için.
İsa Mesih tevtişetti bir evi şimdi o tevtişedecek başka bir evi. Okuyun Luka 19. 45-46.
“Sonra İsa Mesih tapınağın avlusuna girerek satıcıları dışarı kovmaya başladı . Onlara “Evim dua evi olacak” diye yazılmıştır. Ama
siz onu haydut inine çevirdiniz” dedi.”
İsa Mesih ikinci defa onları uyardı ve tapınağı korudu Yuhanna 2.14-16. Levilililer 14.33-53’de Musanın yasası “evin küften nasıl
kurtulması gerektiğini anlatıyor” İlk önce evin görülmesi ve tevtişedilmesi gerekiyor sonra genel temizlik için karar verilmelidir.
Eğer evdeki küf problemi bütün evin duvarına ve içindeki taşlara işlemişse bütün evin sıvası ve taşları sökülüp evin dışındaki uzak
bir yere atılmalıdır. Sonra yeni taşlar evin içine yerleştirilmeli ve yeni sıva yapılmalıdır. Eğer tüm bunlardan sonra küf tekrar evin
içinde görülürse bütün ev tamamıyla yıkılmalı ve uzaktaki moloz yığınına yığılmalıdır. Sonuçta temizlik için genel yıkıma
başvuruldu. İsa Mesih evi önce tevtişetmişti ve o evde küf problemi olduğunu bulmuştu. Luka 21.6’da İsa Mesih şunları söylüyor:
“Burada gördüklerinize gelince, öyle günler gelecek ki, taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak!”
İsrail halkından bazıları evleri İsraili bırakıp babile gitmişlerdi bu insanlar oradan yeni temiz olarak evleri İsraile döndüler tıpkı
yeni temiz ev taşları gibiydiler. Fakat İsrailin evine küf problemi tekrar gelmişti. Çünkü İsrailin evi, tapınağı tamamen yıkıldı ve taş
üstünde taş kalmamıştı sonra İsrailin evi uzak moloz yığınına atılmıştı tüm bunların sonucunda İsrailin halkı yaklaşık 2000 yıl
evlerinin, yurtlarının dışında yaşamak zorunda kalmışlardı.

Burada İsrailin acı tarihini görüyoruz bu tarihi bizler unutmamalıyız ve bizler dikkat etmeliyiz: çünkü küf problemi bizim
evlerimizede gelebilir … Gerçek olan durum; İsa Mesih’i ve onun yolunu takip eden bazı imanlılar yolun ortasından geriye
döndüler. Bu problem kilisenin içinde de oluşmuştu. Galatyalılar 1.6’da biz buluyoruz tek müjdeyi. Elçilerin işleri 20.29’da,
sürünün içinde yırtıcı kurtlar vardı. Bazıları da söyledi ölüler dirilemez (Korintililer 15.12) Bazılarıda söyledi İsa Mesih tekrar
geldi ve yaşıyor (2 Selanikliler 2.2) Kilisenin içinde yanlış öğreti yayanlar vardı (Yahuda 4) bölümde. İsa Mesih karşıtı bazı
insanlar vardı bunlar gerçek kilisenin içinde değildiler bunlar kendi kurdukları yanlış kilisenin içindeydiler (1Yuhanna 2.18-19). İsa
Mesih’in havarilerinin yaşadığı zamanlarda dininden dönenler vardı 300 yıl sonrada yunanistandaki kilisede tıp ki küf gibi yanlış
öğreti ve düşünceler yayıldı diğer kiliselerin içerisine örneğin; ölümsüz ruh, gidecek cennete veya cehenneme kötü düşünceleri bize
veren kötü biri var, baba, oğul, kutsal ruh diye 3 tanrı var gibi …
Bizler kendini beğenen insanlar olmamalıyız. Bizler bu dünyanın bolluğu içinde yaşıyoruz bunun sonuncunda bazılarımız çok fazla
dünya nimetleri için uğraşıyorlar fakat anlamalıyız ki bu da insanları çok mutlu etmeye yetmez.
Süleymanın özdeyişleri (bölüm 5) Süleyman uyarıyor oğlunu çekici kadının cazibesin getireceği tehlikeye karşı.
“Zina eden kadının bal damlar dudaklarından,
Ağzı daha yumuşaktır zeytinyağından.
Ama sonu pelin otu kadar acı,
İki ağızlı kılıç kadar keskindir.
Ayakları ölüme gider,
Adımları ölüler diyarına ulaşır.
Yaşama giden yolu hiç düşünmez,
Yolları dolaşıktır, ama farkında değil.” (5.3-6)
Bu sözler sadece kaybeden kadın için değildir, herkim ki zina yapmaya giderse veya teşvik ederse onun içinde geçerlidir. Moavlı
kadınlar vardı bunlar İsrailli erkeklerle zina yapıyorlardı ve bu kadınlar İsrail erkeklerini tanrıdan da uzaklaştırdılar. İsrailli erkekler
bu kadınlarla yiyip, içiyordu ve onların tanrılarına tapıyorlardı. Günümüzde de buna benzer insanlar var. Kadın biliyordu nasıl
erkeği yoldan çıkaracağını. O İsrail erkeklerini doğru yoldan çıkarıyordu ve tanrıdan uzaklaştırıyordu.
Bizler nasıl korumalıyız kendimizi yanlıştan?
Bu yaşamın içinde bizlerde bazan karar veremeyebiliriz bazı isteklerimiz karşısında öyle ki bunu aşmak için çaba harcamak
zorundayız. Örneğin bir yol var, bu adam için: Bu adam bir program yapmalı ve günlük egzersiz yapmalı yaklaşık 6 ay kadar,
bunun soncunda bu adam koşu için hazır olur.
Bu yol ruhsal atlet için (1 Korinitililer 9.26; Galatılar 2.2-5; Filipililer 2.16; İbraniler 12.1). Ruhsal eğersiz için: “Düşüncelerimizin
yenilenmesiyle değişebiliriz” (Romalılar 11.2). Süleyman’ın Özdeyişleri 5’te:
“Oğlum, bilgeliğime dikkat et,
Akıllıca sözlerime kulak ver.
Böylelikle herzaman sağgörülü olur,
Dudaklarınla bilgiyi korursun.” (5.1,2)
Sadece biz bilgeliği bulabiliriz kutsal kitabın içinde.
Süyleymanın Özdeyişleri 2.6: “Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab’dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.”
Kutsal kitabı günlük okuduğumuz zaman; bizler daha iyi anlayacağız yüce tanrının düşüncelerini ve bilgeliğini bunun sonucunda
tanrının yardımıyla bizim düşüncelerimiz değişecek ve gelişecek. Biz kabul etmeliyiz tanrının tüm bilgeliğini bütün ruhsal
benliğimizle.
Kutsal kitabı öğrenmeliyiz ve bunun için korkmamalıyız çalışmaktan. Kutsal kitabı okuyacağız bunu şöyle yapmalıyız öncelikle
dikkatli okumalı ve anlamalıyız, dualarımızı içtenlikle yapmalı ve öğrendiklerimizi kendi yaşamımızda uygulamalıyız. Yani bizler
yeni şeyler öğreneceğiz eğer ki biz bu çalışmanın sonunda yeni birşey öğrenemediysek şunu unutmayalım ki yüce tanrı ve onun
bilgeliği herzaman bize yardımcı olacaktır. İsa Mesih’i hatırlamalıyız ekmek ve şarap kırdığımızda. İsa Mesih ödün vermedi.
Çünkü o kendi tüm düşünceleriyle tanrının yanındaydı ve onun düşünceleri, bilgeliği tamdı.
İbraniler 12.2: “Gözümüzü imanımızın öncüsü ve tamamlayıcısı İsa Mesih’e dikelim. O kendisini bekleyen sevinç uğruna utancı
hiçe sayıp çarmıhta ölüme katlandı ve tanrının tahtının sağında oturdu.”
Şarap ve ekmek kırdığımız zaman bizler hatırlamalı ve hissetmeliyiz aynı yolu böylece sonuçta tanrının iyiliği bizimle olur.

