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Ýnanlýlarýn sahip olduðu varlýklar

I. Bütün maddesel kutululuklarýn Tanrý’dan kaynaklandýðýný taný!

10:22 22RAB’bin kutlayışı varlık getirir;
Hem de kedere yer bırakmaz.

II. Maddesel deðerleri doðru yolda elde et.

A. Çalýþkan ve dürüst iþlerle

10:4 4Aylak el yoksulluk getirir;
Çalışkanın eli refah oluşturur.

13:11 11Tez elden varlığa konan onu yitirir,
Buna karşı azar azar toplayan eldekini artırır.

B. Kaynaklarýný etkin kullanýmla

14:4 4Öküzlerin yokluğunda yemlik bomboştur;
Buna karşı bol ürün öküz gücünün katkısıyla gerçekleşir.

C. Bilgeli ve adaletli çabayla

14:24 24Bilgelerin tacı servet bolluğudur,
Ama akılsızların yetersizlik çelengi kafasızlıktır.

24:3 3Bilgelik ev kurar, sağlıklı kavram da onu güvenlikte tutar.

24:4 4Bilgelik ev odalarını donatır;
Bireyin satın alabileceği değerli ve iç açıcı nesnelerle onları
doldurur.

8:18 18“Bolluk ve yücelik yanımdadır [bilgeliğin yanındadır].
Kalıcı servet ve doğruluk bendedir.

8:20 20“Ben doğruluk yolunda yürürüm;
Adalet basamağında.

8:21 21“Beni sevenlere bolluk getiririm, 
Hazinelerini doldururum.”

15:6 6Doğru insanın evinde bol tarafından mal para bulunur,
Ama düşük bireyin geliri dert oluşturur
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28:10 10Doğru kişiyi çarpık yola saptıran,
Kazdığı çukura kendisi düşecek.
Öte yandan suçluluğa kapılmayanın mirası bol olacak.

Ç. Tanrý’ya alçak gönüllü iman besleyerek

22:4 4Alçakgönüllülüğün ve RAB korkusunun ödülü
Bol varlık, yücelik ve yaşamdır.

III. Varlýðýnla Tanrý’yý yücelendir.

A. Onlarý Tanrý’ya ata ve öncelikle O’na iliþkin olanlarý sun.

3:9 9Varlığınla ve ürününün turfandasıyla RAB’bi yücelt.

3:10 10Böylece ambarların sürekli taşar,
Teknelerin taze şarapla, tıka basa dolar.

B. Gereksinimli olanlara eli açýklýkla baðýþta bulun.

19:17 17Yoksula eliaçıklıkla davranan RAB’be ödünç verir;
RAB onun karşılığını ödeyecektir.

28:27 27Yoksula yardım eli uzatan gereksinim duymayacak;
Buna karşı onu görmezlikten gelen
lanetten başka bir şey almayacak.

11:24 24Kimisi eliaçıklıkla dağıtır ve hep zenginleşir,
Başkası aşırı tutumludur, sadece yoksulluğun yolcusudur.

11:25 25Eliaçık kişi bollukla donatılacak,
Sulayansa kendisi sulanacak.

IV. Sahip olduðun þeyleri akýllýca kullan.

A. Onlarý saðduyulu düþünceyle yönelt.

27:23 23Sürülerinin durumuyla ilgilen;
Güttüğün baş hayvanlara iyi bak.

27:24 24Çünkü varlığın kalıcı değil;
Ne de kralın tacı kuşaktan kuşağa sürecek.

27:25 25Çayır kurur, taze çimen filizlenir;
Dağda yetişen ot toplanır.
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27:26 26Kuzular giysini sağlar,
Erkeçler tarlanın bedelini..

27:27 27Ailenin gereksinimini karşılayacak yeterli süt bulunur;
Evini doyuracak besi ve hizmetçilerini destekleyecek bakım.

B. Gider ayak saçýp savurmaktan beri dur.

21:20 20 Akıllı bireyin evi değerli hazineyle ve nevaleyle doludur;
Öte yandan akılsız kişi altından girip üstünden çıkar.

12:27 27Aylak insan tuttuğu avı pişirmez,
Ama çalışkan insan bol ürün toplar.

C. Onu ilerideki soyun yararýna sakla.

19:14 14Mülk ve mal atalardan miras alınır; 
Ama akıllı eş RAB sağlayışıdır.

13:22 22İyi insan soyuna miras bırakır,
Ama günahlıların mirası doğrulara geçer.

Varlýðýn sýnýrlýlýðý ve tehlikeleri

I. Zenginliðin önemli sýnýrlýlýklarý var.

A. Bunlar geçicidir, kolaylýkla yitirilebilir.

23:4 4Varlık edinmeye uğraşma;
Aklını kullan, bu kovalayıştan vazgeç!

23:5 5Gözlerini açıp kapamanla yok olur.
Zenginlik kanatlarını açarak uçar, 
Kartal gibi göklere çıkar.

27:24 24Çünkü varlığın kalıcı değil;
Ne de kralın tacı kuşaktan kuşağa sürecek.

20:21 21Başlangıçta çabuğundan edinilen miras,
Sonunda kutluluk getirmez.

B. Gerçek ve sonsuz yaþamý saðlayamaz.

11:28 28Servetine bel bağlayan düşüş yolcusudur;
Öte yandan doğru insan taze yaprak gibi yeşerecek.
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C. Tanrýsal yargý önünde hiçbir deðeri yoktur.

11:4 4Öfke gününde servet yarar sağlamaz.
Ama doğruluk ölüm karşısında savunucudur.

II. Zenginlik ruhuna ve özyapýna yýkýcý etki getirebilir.

A. Seni Tanrý’dan uzaklaþtýrýbilir.

30:7 7Senden iki nimet diledim.
Ölümümden önce esirgeme bunları benden.

30:8 8Üçkâğıtçılıkla yalanı benden uzaklaştır;
Beni ne yoksullukta bırak, ne de varlık içinde yaşat.
Beni gıdama gerekli besiyle doyur.

30:9 9Olmaya ki, bol olanaklara konup, 
“RAB da kim oluyor!” diyerek seni yadsıyayım!
Öte yandan yoksulluğa düşüp de çalmayayım,
Tanrım’ın adını karalamayayım.

B. Büyüklenme ve aldatýcý güven getirebilir.

18:11 11Zengin kişi varlığını sarsılmaz kenti,
Kendisini savunan yüksek kulesi kılar.

28:11 11Varlıklı birey güya keskin zekâlıymış tutumunu takınabilir,
Ama anlayışı yerinde olan yoksul onun içini okur.

C. Baþkalarýna düþüncesizlikle bakmayý getirebilir.

18:23 23Yoksul kişi kırılıp bükülerek söz söyler,
Ama varlıklı birey tok tok konuşur.

III. Zenginlik belirli yararlar getirebilir.

A. Ekonomik güvenlik

10:15 15Varlıklının malı onun güçlü kalesidir;
Yoksulların yoksulluğu onların yıkımıdır.

13:8 8Varlıklı birey canını fidye ile kurtarır;
Yoksulun dokunulmazlığı kendi halidir.
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B. Baðýmsýzlýk ve etkileyicilik

22:7 7Varlıklı birey yoksulun üzerinde egemenliğini kurar;
Borç alan da borç verenin kölesi olur.

C. Bir sürü (sözde) dost

19:4 4Servet dost sayısını çoğaltır;
Öte yandan darda bocalayan birey 
arkadaşları tarafından yadsınır.

14:20 20Yoksul kişiden komşusu bile beri durur,
Ama varlıklının dostu çoktur.

IV. Sahip olabileceðin baþka deðerler zenginlikten üstündür.

A. Ýlk baþta Tanrý’ya saðlýklý baðlantý

15:16 16RAB korkusunun yanı sıra azla yeterlilik,
Geniş kapsamlı varlığı bastıran kaygı yükünden yeğdir.

B. Doðrulukla donatýlmýþ yaþam

16:8 8Doğruluk ortamında elde edilen az gereksinim,
Haksızlıkla kazanılan bol gelirden bin kat iyidir.

28:6 6Yoksulluk, öte yandan da erdeme bağlılık,
Varlıklıyken yolsuzluğa tutsaklıktan bin kat yeğdir.

C. Ruhsal bilgelik

16:16 16Bilgelik donatımı yüksek ayar altından da yeğdir;
Öyledir; anlayış sahibi olmak saf gümüşten üstündür.

8:10 10“Gümüş yerine benim öğretimi benimseyin;
Yüksek ayar altını özleyecek yerde bilgiyi yeğleyin.

8:11 11“Çünkü bilgelik yakutlardan yeğdir;
Senin içini açan hiçbir nesne onunla karşılaştırılamaz.”

Ç. Evinde sevgi ve barýþ

15:17 17Sevgi ile yenilen sebze yiyeceği 
Kinle karın doyuran besili sığır şöleninden yeğdir.

17:1 1Barışıklıkta indirilen kuru bir lokma,
Çatışmalı şölen evinden yeğdir.
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D. Ýyi bir tanýklýlýk

22:1 1Temiz ad sınırsız servetten daha üstün tutulsun;
Saygınlık da gümüşle altından.

V. Yolsuzlukla elde edilen zenginlik sonunda sorunlar doðuracak.

A. Yetersizlik ve boþluk oluþturur.

20:17 17Kandırıcılıkla elde edilen ekmeğin tadı bambaşkadır;
Ama ardından onun ağzı çakılla dolacaktır.

21:6 6Yalancı dille servet biriktiren,
Buharla sonuçlanan ölüm tuzağındadır.

10:2 2Bozukdüzen yolla yığılan hazineler yarar getirmez;
Tersine, doğruluk ölümden kurtarır.

B. Sürekliliði yoktur.

13:11 11Tez elden varlığa konan onu yitirir,
Buna karşı azar azar toplayan eldekini artırır.

22:16 16Kimisi yoksulu ezmekle onun refahına katkıda bulunur,
Kimisi para babasına para yedirerek yoksulluğuna yardımcı olur.

28:8 8Faiz ve tefecilik yoluyla para istifleyen,
Kazancını yoksullar doğrultusunda sevecene bırakır.

C. Vicdan rahatsýzlýðýnda zararý ödeme gereði belirir.

6:30 30Hırsız çalınca, başkasının malına el uzatmaktan suçlanmaz mı?
Midesini doyurmaya olsa bile bu.

6:31 31Yakalanırsa yedi katını ödeyecek; 
Evinde ne varsa tümünü verecek.

Açgözlülük  ve hýrs

I. Ademoðlu doðal olarak açgözlülüðe eðilimlidir.

27:20 20Ölüler Ülkesi ve Mahvolma Bölgesi doyma nedir bilmez;
Bunlar gibi insanın gözü de ‘Yeter’ diyemez.
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II. Açgözlülük  ve hýrs varlýðý kurt gibi kemirir.

A. Uygunsuz iþlere yöneltir.

28:20 20Sadık insan kutluluklarla doyurulacak;
Öte yandan tez elden varlık sağlayan cezasız bırakılmayacak.

28:21 21Yanlılık göstermek iyi tutum olamaz;
Ademoğlu bir somun ekmek için bile haksızlıkta bulunabilir.

28:22 22 Eli sıkı, gözü doymaz  birey servet ardından koşar;
Üzerine gereksinim çökebilir olduğunu aklının ucuna getirmez.

B. Dert ve ölümle sonuçlanýr.

15:27 27Haksız kazanç ardından giden kendi konutuna bela getirir;
Öte yandan rüşvete rest çeken yaşam gönencindedir.

1:10 10Evladım, bozukdüzen kişiler seni ayartırsa, uyma buna:

1:11 11“Bizlere katıl, suçsuzun kanını akıtmak için pusuya yatalım, 
Bize zarar vermeyene karşı tuzak kuralım,

1:13 13“Her çeşidinden değerli mala konarız;
Evlerimizi çapulla yağmayla doldururuz.

1:18 18Bu insanların pusu kurması kanlarını amaç edinir.
Kurdukları tuzak canları pahasınadır.

1:19 19Budur kaba kuvvetle kazanç elde edenin izlediği yol;
Ona sarılanın canını mahveder.

III. Kötü eylemlerde bulunanlarý  kýskanmak Mesih inanlýsýný yoldan
saptýrýr.

A. Gözle görülür bolluk ve baþarý geçicidir.

24:19 19Kötülük eylemleri karşısında içerleme;
Ne de kötü insanı kıskan!

24:20 20Çünkü kötülerin güvenle bakabileceği bir yarın yoktur;
Onların ışığı sönecektir.
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B. Böylesi deðer ve yöntem Tanrý’yý öfkelendirir.

3:31 31Kaba kuvvete verilene imrenme,
Onun izlerinde yürümeyi yeğleme.

3:32 32Çünkü çarpık insan RAB’be bir tiksintidir;
Öte yandan dürüst insan RAB’bin güvenilenidir.

C. Bunlarla dostluk Tanrý’yý hoþnut eden karakteri bozar.

24:1 1Kötüler seni imrendirmesin;"

Onların arasına katılmayı aklının ucuna bile getirme.

24:2 2Neden mi? Kafaları kaba kuvvete eğilimlidir,
Dudakları da sinsilik düzenlerine.

23:17 17Günahlılara bakarak yüreğin isteklenmesin;
Gün günden RAB korkusunda olanlara özen.

IV. Bazýlarý zenginlik tasarlar, baþkalarý da yoksulluk..

13:7 7Hiçbir şeyi yokken kendisini varlıklı gösteren var;
Öte yandan bol malı varken yoksul görünümü takınan..

V. Açgözlülüðe karþý kazanýlan yengi yaþam süresini uzatýr.

28:16 16Kafasızlıkta ağınan başkanın acıması yoktur;
Yolsuzluktan kaynaklanan kazanca rest çeken yaşamını uzatır.

Yoksulluk ve yoksullar

I. Yoksulluðun kaçýnýlabilecek tuzaklarý

A. Tembellik

6:9 9Ne vakte dek yatacaksın, ey haylaz!
Uykundan ne zaman uyanıp kalkacaksın?"

6:10 10Azıcık uyku, bir kestirmelik göz kapatma,
Dalıp gitmeye bir süre kol kavuşturma.

6:11 11Derken, yoksulluk yaşamına 
aylak aylak dolaşırcasına gelecek,
Gereksinim de bir saldırgan gibi.
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20:13 13Uykucu olmayasın, kendini yoksullukta bulursun;
Aç gözlerini, bollukla doyurulursun.

13:4 4Tembelin canı hep çeker ama hiçbir şey bulamaz.
Öte yandan çalışkanın canı bollukla doyurulur.

14:23 23Her emeğin karşılığı kazançtır,
Ama bol keseden söyleyen 
yoksulluktan başka bir şey beklemesin.

B. Keyfçilik sevgisi (Hedonism)

21:17 17Hoşnutluğu zevkte odaklanan yoksulluk yolcusudur;
�arapla seçkin yağı seven varlık edinemeyecek.

23:21 21Çünkü bekriler, pisboğazlar kendilerini yoksullukta bulur;
Uyku tulumu olmak da kişiyi paçavralarda bırakır.

28:19 19Toprağını işleyen insanın yeterli ekmeği vardır;
Boş uğraşlar ardından giden yoksullukla boğuşacak.

C. Düþüncesiz davranýþlar ve ivedi kararlar

10:4 4Aylak el yoksulluk getirir;
Çalışkanın eli refah oluşturur.

21:5 5Çalışkanın kafası kesenkes bollukta odaklanır;
Öte yandan ivedilikle iş yürüten, yoksulluğun içine yuvarlanır.

Ç. Ývedi zenginlik elde etmeye iten tasarýlar

28:22 22 Eli sıkı, gözü doymaz  birey servet ardından koşar;
Üzerine gereksinim çökebilir olduğunu aklının ucuna getirmez.

D. Baskýcý oluþturan tamah

22:16 16Kimisi yoksulu ezmekle onun refahına katkıda bulunur,
Kimisi para babasına para yedirerek yoksulluğuna yardımcı olur.

11:24 24Kimisi eliaçıklıkla dağıtır ve hep zenginleşir,
Başkası aşırı tutumludur, sadece yoksulluğun yolcusudur.

E. Öðüdü tepmek

13:18 18Denetime suratını ekşitenin payı yoksulluk ve utançtır,
Ama azarlamayı öneme alan onurlandırılır.
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II. Yoksullu————un sonuçlarý

A. Parasal baðýmlýlýk

22:7 7Varlıklı birey yoksulun üzerinde egemenliğini kurar;
Borç alan da borç verenin kölesi olur.

18:23 23Yoksul kişi kırılıp bükülerek söz söyler,
Ama varlıklı birey tok tok konuşur.

B. Haksýzlýða ve sömürücülüðe açýk býrakmak

13:23 23Yoksulun boş bırakılan tarlası bol ürün getirebilir,
Ama adaletsizlikle bu bile silinip götürülür.

30:14 14Öyleleri var ki, dişleri kılıç, azı dişleri de bıçak dizisidir;
Suçsuzları yeryüzünden yiyip tüketmek, 
Yoksullarıysa evinden barkından etmek isterler.

C. Dost yokluðu ve dost kaybý

14:20 20Yoksul kişiden komşusu bile beri durur,
Ama varlıklının dostu çoktur.

19:4 4Servet dost sayısını çoğaltır;
Öte yandan darda bocalayan birey
arkadaşları tarafından yadsınır.

19:7 7Yoksulun bütün yakınları onu yüzkarası sayar;
Bundan da daha açıkçası, ona dost bilinenler!
Adam onlara söylenecek söz arar, ama bulamaz.

Ç. Caný muhtaç býrakýr ve yýkým getirir.

10:15 15Varlıklının malı onun güçlü kalesidir;
Yoksulların yoksulluğu onların yıkımıdır.

III. Suçsuz yoksul ve muhtaç kiþi

A. Yaratanlarý ve savunucularý Tanrý’dýr.

22:2 2Varlıklıyla yoksulun ortaklaşa bir özelliği var:
Her ikisinin Yaratanı RAB’tir.



Yaşam Pınarı    170

14:31 31Yoksulu ezen onun Yaratanı’nı aşağılar,
Ama muhtaca acıyan O’nu yüceltir.

17:5 5Yoksulu tiye alan onun Yaratanı’nı maytaba alır.
Başkasının yıkımına sevinen bunun hesabını verecektir.

22:22 22Yoksulluğundan yararlanarak yoksulu soyma;
Ne de düşkünü yargıcın önünde ez!

22:23 23Bil ki, onların davası RAB’bin elindedir;
Onları soyanları O soyacak.

B. Yoksulluk haksýzlýktan yeðdir.

28:6 6Yoksulluk, öte yandan da erdeme bağlılık,
Varlıklıyken yolsuzluğa tutsaklıktan bin kat yeğdir.

19:1 1Yetkinlikte yaşayan yoksul, 
Varlıklı olup da abuk sabuk konuşan kafasızdan daha iyi biridir."

16:8 8Doğruluk ortamında elde edilen az gereksinim,
Haksızlıkla kazanılan bol gelirden bin kat iyidir.

IV. Mesih inanlýsýnýn yoksula karþý tutumu

A. Onlarýn baðýrýþýna duygusallýkla davran.

29:7 7Doğru kişi yoksulların hakkını savunur;
Kötü bireye gelince o bu tür bilgiden ıraktır.

21:13 13Yoksulun çığlığını kulak ardı eden,
Kendisine yardım gerekince bağıracak, ama işitilmeyecek.

B. Onlara tatlýlýk ve sevecenlik göster.

31:20 20Yoksula eli açıklıkla davranır;
Fakire fıkaraya özveriyle yaklaşır.

14:21 21Komşusunu aşağı gören suç işler;
Öte yandan düşkünlere acıyan mutludur.

C. Onlarýn gereksinimine elaçýklýðýyla katýl.

22:9 9Yoksula yüreği sızlayan kutlanacak;
Çünkü ekmeğini onunla paylaşır.
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28:27 27Yoksula yardım eli uzatan gereksinim duymayacak;
Buna karşı onu görmezlikten gelen 

lanetten başka bir şey almayacak.

19:17 17Yoksula eliaçıklıkla davranan RAB’be ödünç verir;
RAB onun karşılığını ödeyecektir.

Ç. Onlarý adaletsizlik karþýsýnda savun.

31:9 9Ağzını aç, hak yargıyı açıkla;
Yoksulun muhtacın inleyişine gerekli desteği üstlen.

Yiyecek ve karný doyurmak

I. Besin için gerekli yiyeceði saðlamasý için Tanrý’ya güven.

10:3 3RAB doğru kişiyi aç bırakmaz;
Ama kötülerin dileğini köstekler.

13:25 25Doğru kişi canı doyasıya yemeğini yer,
Ama kötünün karnı doymak nedir bilmez.

30:8 8Üçkâğıtçılıkla yalanı benden uzaklaştır;
Beni ne yoksullukta bırak, ne de varlık içinde yaşat.
Beni gıdama gerekli besiyle doyur.

30:9 9Olmaya ki, bol olanaklara konup, 
“RAB da kim oluyor!” diyerek seni yadsıyayım!
Öte yandan yoksulluğa düşüp de çalmayayım,
Tanrım’ın adını karalamayayım.

II. Bunun yaný sýra yiyeceðini saðlayabilmen için çalýþ.

16:26 26Emekçinin iştahı onu verimli kılar;
Boğazı kendisini sürekli etkiler.

28:19 19Toprağını işleyen insanın yeterli ekmeği vardır;
Boş uğraşlar ardından giden yoksullukla boğuşacak.

19:15 15Aylaklık uyuşukluk oluşturur;
Üşengen insan eninde sonunda aç kalır.

27:23 23Sürülerinin durumuyla ilgilen;
Güttüğün baş hayvanlara iyi bak.
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27:27 27Ailenin gereksinimini karşılayacak yeterli süt bulunur;
Evini doyuracak besi ve hizmetçilerini destekleyecek bakım.

31:14 14Yüklü gemileri andırır çabası;
Evinin nevalesini taa ıraklardan getirip düzer.

31:15 15 Tan ağarmadan kalkar;
Aile üyelerini doyurur, hizmetçilere görevlerini bölüştürür.

31:16 16Sağa sola bakarak düşünür, belirli bir tarlayı göze kestirir;
Ellerinin emeğiyle satın aldığı bağı değerlendirir.

III. Yerken iþtahýna hakim ol, oburluktan sakýn.

A. Ölçülü biçimde ye.

25:16 16Bal mı buldun? Sadece yeterli oranda ye!
Olmaya ki bıkar ve yediğini kusarsın.

27:7 7Tok insanı gümeç balı bile açmaz;
Ama yiyeceğin acısı bile acın yüreğini açar.

25:27 27Bol balla doymanın yararlılığı yoktur;
Yücelik kovalamanın çektirdiği baş ağrısı bastırıcıdır.

B. Bozuk karakterli insanlarla yemeye oturma ve onlarla paydaþlýk etme.

23:20 20�arap soğuranların, 
Midesine düşkün olanların arasına katılma.

23:21 21Çünkü bekriler, pisboğazlar kendilerini yoksullukta bulur;
Uyku tulumu olmak da kişiyi paçavralarda bırakır.

23:6 6Gözünü senin tabağına dikenin ekmeğini yeme,
Canın onun çerezlerine imrenmesin.

23:7 7Çünkü o yediğin her lokmanın değerine bakar;
Öte yandan sana, “Ye, iç” der,
Ama yüreği senden yana değildir.

23:8 8Yediğin her sokumu kusarsın;
Ağzından çıkan hoş sözler boşa harcanır.

C. Senden üstün olanlarla yerken ölçülü ol.

23:1 1Hükümranla bir arada yemeğe oturunca 
Karşındakine iyice dikkat et.
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23:2 2Yiyeceğe meraklıysan boğazına bıçağı daya.

23:3 3Onun çerezleri seni kandırmasın;"

Çünkü onlar göz boyayıcıdır.


