
Önsöz

Mezmur 1'de mutlu insan ýrmaklar kenarýnda kök salmýþ bir aðaca benzetilir.  Bu canlý
betime baktýðýmda Tanrý’nýn kendi Sözü’nde gece gündüz ruhsal çalýþmaya dalan
insana iliþkin çarpýcý benzerliðini gördüm.  Tanrý Sözü, Kutsal Söz’e sadýk yaþamý
betimlerken sýk sýk ýrmaklarýn saðladýðý yaþam dinçliði benzetmesini kullanýr.  Bu bir
raslantý deðildir.

Ýnsanýn olsun, öbür yaratýklarýn olsun bedeni yaklaþýk üçte iki oranýnda sudan
oluþmaktadýr.  Kan serumu yüzde doksan iki oranýnda sudan oluþur.  Bedenin bütün
iþlemi bunu gerektirir.  Yaþam bunun dýþýnda olanaksýzdýr.   Son zamanlarda Avustralya
kara parçasýnýn ýssýz kesimlerinde bir uçuþtayken kavrulmuþ kýzýl kumlarda bu gerçek
dikkatimi çekti.  On bin metre yükseklikten aþaðý bakmaktayken ne gördüm?  Sanki tüm
bölge paslanmýþ bir öðenin aceleyle yere serpildiði izlenimini veriyordu.  Bu çarpýcý
görünüm hepimize bu yerde nemin eseri bulunmadýðýný gösteriyordu.  Ufuktan ufuða
kilometreler boyunca kupkuru uçurumlarla keskin dik kayalar yýrtýcý bir hayvanýn aðzýný
anýmsatýyordu.  Göz kapaklarýmý var gücümle zorladým ama yeþil denilebilecek, hatta
kuruyup kavrulmuþ bir bitkinin kalýntýsýný göremedim.

Evet, su olmadan hiçbir varlýk yaþayamaz.  Þaþmayalým!  Kutsal Söz ruhsal sudur ve
ruhsal suyun yaþamýn her alanýna gerekli bir öðe oldu�unu gösteriyor.  Her iki çeþit su
da kaçýnýlamayacak birer gereksinimdir; deðil salt yaþamýn bir kesimine, ama tümüne.  

Tanrý Sözü’nün bir parçasýný öbür parçasýndan daha gerekli olarak göstermek doðru
deðildir.  Ama O’ndaki yazýlardan birisi, yani Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler, ruhsal
gereksinimlerin en geniþ kapsamlýsýna seslenmektedir.  Bu kýsa ve özlü deyimlerde ele
alýnan konular sýnýr ötesidir.  Bu yazýnýn incelenmesinde yaþamýn hiçbir yönü
atlanmýyor.  Týpký bir su kaynaðýnýn her çeþit bitkinin büyümesine destek olduðu gibi,
Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler ruhsal yaþamýn her yönüne bilgelik saðlamaktadýr.

Elinizde tuttuðunuz Yaþam Pýnarý adlý þu kitap, Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler kaynaðýndan
su çekmek için yararlandýðým gereçlerin en deðerlisi arasýnda yer bulmaktadýr.  Donald
Orthner beþ yýl önce bu yazýnýn kaba bir taslaðýný bana gösterdiðinde onun hem
pastorlar hem de toplantý yerindeki dinleyicilerce sevinçle kabul edileceðini anladým. 
Kuþkusuz Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler parçasýyla ilgili birçok yorum kitabý vardýr.  Ama
kendi bilgime göre bunun gibi çeþitli konularý kaplayan bir kitap yoktur.
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Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler «konular» iliþkisinde okunmasý öngörülen bir yazýdýr.  Ama
ne yazýk ki, konusal çalýþmalar çok geniþ kapsamlý metinleri içerecek kadar bol zamaný
saðlayamaz.  Bunlarýn konusal baðlantýsý yazýyý giderayak okuyana belirgin olamaz. 
Bunun yaný sýra tümü oluþturabilecek konularý ayrýntýlý olarak ele almak baþlý baþýna bir
uðraþtýr.  Birçoðumuz tek konuyu içeren bir liste düzenleyebiliriz.  Örneðin, Kutsal
Kitap’tan «dili kullanma yöntemi»yle ilgili uygun ayetleri sýralayabiliriz.  Ama Kutsal
Kitap’tan Özdeyiþler’deki öðretiyi konuya göre bölme sanatý birçok çalýþmacýnýn baþarýsý
ötesinde.  Yaþam Pýnarý ise bu bölme sanatýna özel bir katkýda bulunuyor.  Yaþamla ilgili
bu çalýþmanýn doðrudan doðruya uygulanýþýný apaçýk önümuze seriyor. 

Kutsal Kitap’tan Özdeyiþler’i okumayý ve üzerinde çalýþmayý sevenler, Özdeyiþler’i
konusal bir yaklaþýmla ö�retmek isterken bundan sonra büyük olasýlýkla Yaþam Pýnarý
kitabýný ele alacak.  Bu konulara onlarýn bu kitapta sýralandýðý gibi yaklaþan bir vaiz
bunlarý alýp olduklarý biçimde vaaz etmek isteðiyle etkilenecek.  Donald Orthner ve ailesi
yüzlerce saati bu iþe ayýrmýþtýr. Baþkalarýna yarar getiren bu özverili çalýþmasý nedeniyle
kendisine borçluyum.  Onlar gibi ben de bu deðerli kitabýn Tanrý tarafýndan kutlanmasýný
dilerim; inanlýlarýn Özdeyiþler kaynaðýndan bollukla su çekmesini beklerim.
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