
Giriþ

Kutsal Kitap’ýn bir parçasý olan Özdeyiþler bölümü özel yer taþýr.  Çünkü biçimi bu yazýyý
konusal olarak okumaya bizi isteklendirir.  Göze geliþi güzel beliren bir sürü önemli
konuyu önümüze serer, ardýndan da onlarý yeni baþtan gözden geçirir.  Böylece
herhangi bir konuyu bulup onu baðdaþtýrmak çabasýnda okuyucu geniþ çapta
yüreklendirilir.

Yaþam Pýnarý Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler yazýsýndaki kutluluklarý geniþletir ve bu
parçayý konusal yönden izlemeyi kolaylaþtýrýr.  Bu yazý tek konuyla ilgili bütün ayetleri bir
araya getirmektedir.  Böylece okuyucu onlarý bir bütün halinde inceleyebilir.  Bir araya
getirilen ayetlerden çýkan mesaj genellikle birbirini izlemeyen daðýnýk ayetleri
kavramaktan daha somut yarar saðlar.

Yaþam Pýnarý temelde bir tefekkür  çalýþmasý ve konusal el kitabýdýr.  Özellikle gençlere,
daha ileri yaþta bulunanlara ve ailelere yarar saðlayýcýdýr.  Çocuklarýn eðitiminde ve
gençlik gruplarýnda Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler üzerinde ders verenleri aydýnlatýcýdýr. 
Mimberden vaaz verenler ve toplantý sýralarýnda oturanlar bunu kullanarak konusal
konuþma sunmakta yararlanabilirler.

Bu kitabýn tohumu bir konuþmacý tarafýndan ekilmiþtir.  Bu kiþi aileleri ortaklaþa ruhsal
yardýmlaþma doðrultusunda hep bir arada çalýþmaya yüreklendirdi.  Örnek olarak þöyle
bir öðütte bulundu.  Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler yazýsýný bir arada gözden geçirin ve her
ayeti konu bakýmýndan düzene sokun.  Aradan iki yýl geçti aile tefekkürümzde  bu
öðüdü öneme almayý kararlaþtýrdýk.

Baþlangýçta eþim ve çocuklarým (David, Carol, Dale) için bir el kilavuzu üzerinde
çalýþmayý amaçladým.  Bunda Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler yazýsýndan Tanrý’nýn
kararlarýmýzda, çalkantýlarýmýzda ve çocuklarýmýzýn kendilerine özgü problemlerinde
Tanrý’nýn yanýtlarýný anlamaya çalýþtým.  Bunu amaçlarken çeþitli alanlarda hizmet eden
bazý Hristiyan liderler basýlmak için bir kitap hazýrlayayým diye beni yüreklendirdiler.

Oðlum Dale baþýrýlý bir bilgi sayar iþleticisidir.  Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler yazýsýndan
915 ayeti benim bilgi sayarýmda iki ayrý sayfaya koydu.  Böylece iþin sonuçlamasýnda
etkisi oldu.  Bunu yapmadan kitap halen fotokopiden geçirilmiþ bir sürü ayetten oluþan
birikinti durumunda kalacaktý.
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Duam bu kitabýn iþlerlikli, ruhsal deðer taþýyýcý bir gereç olmasýdýr.  Gelecek yýllarda
birçok yaþamý etkilesin.  Bu kitapta belirtildiði gibi yazýnýn öz mesajý «itaat et ve kutluluk
kazan» ya da «uzman ol ve baþarýyý elde et» öðüdünden daha ileri gider.  Kutsal
olacaksýn, çünkü Ben kutsalým buyruðu üzerinde durmak daha doðrudur.  Yaþamýn her
alanýnda ve ayrýntýsýnda ..  Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler öbür yazýlara koþut olarak
okuyanýn sadece duyucu deðil, uygulayacý olmasýdýr.

Notlar: 

Bu kitap genellikle temeldeki konularý ele almaktadýr.  Bunun ardýndan bu temel
konularýn yaþama uygulanmasýný ve geniþletilmesini öngörmektedir.  Yaþam Pýnarý’nda
her bölüm ve bunun yaný sýra bu bölümler baðýmsýz olarak da kullanýlabilir.

Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler’de her ayet konusal sýralamada en az bir kere geçer.  Ayný
zamanda ayetlerin çoðunluðu bir ya da iki konuyla ilgili olarak geçmektedir.  Bölüm
1'den 5'e kadar ve 7'den 9'a kadar her kesimin bir bütün olarak çal2Õ2lmasýyla daha açýk 
önem taþýr.  Bu kesimler ise, «Giriþ» (bölüm 1 ve 2), «inanlý» (bölüm 3 ve 4), «bilgelik»
[hikmet] (bölüm 8 ve 9) ve «ölümsüzlük» (bölüm 5 ve 7) bölümlerinde konu edilir.
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