Bölüm 15
Günah ve laneti

22

Düşük insanı kendi kötülükleri kenetler;
Günahının uğraşlarıyla onu kıskıvrak bağlar. (5:22)
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Günah ve Günahlý
I.

Ademoðlu ve günah
A.

23

Çünkü tümü günah iÕledi ve Tanr2’n2n yüceli—inden yoksun kalmaktad2r.
(Romalýlar 3:23)
19:3

3

21:8

8

Ademoğlunun akılsızlığı kendisini yoldan kaydırır;
Üstelik o kişi RAB’bi suçlar.

Suçla yüklü bireyin tuttuğu yol eğri büğrüdür;
Buna karşı yüreği temiz olanın tutumu dosdoğrudur.

B. “Günahýmýz yoktur dersek...” (1. Yuhanna 1:8a)
20:9

9

Yüreğimi pak kıldım diyebilen çıkar mı?
Günahımdan paklandım diyebilen.

C. “Kendi kendimizi kandýrýrýz ve gerçek bizde barýnmaz.” (1. Yuhanna 1:8b)
12

14:12

İnsanın gözüne doğru görülen yol vardır,
Ama onun sonucu ölüm getiricidir.

30:12

12

Öyleleri var ki, kendi gözlerinde apaktır;
Öte yandan da arınmanın ne olduğunu bilmezler.

Ç. Çünkü günah2n karÕ2l2—2 ölümdür.. (Romalýlar 6:23a)
11:19

19

8:36

36

Doğrulukta kararlı kişi yaşam bulur,
Ama düşüklüğü kovalayan ölümü yeğler.
“Ama beni göz ardı eden kendi canıyla oynar.
Bana sırtlarını çevirenler ölümü kucaklar.”

D. Tanr2’n2n ba—2Õ2 ise Rabbimiz Mesih ¤sa arac2l2—2yla sonsuz yaÕamd2r.
(Romalýlar 6:23b)
8:35

35

“Çünkü beni bulan yaşama kavuşur,
RAB’bin önünde onay kazanır.

II. Ek günahlarý oluþturan temel günahlar
A. Büyüklenme
21:4

4

Yükseklerde dolaşan göz, büyüklenen yürek,
Kötünün ışını –tümü günahtır.
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25

28:25

Açgözlü insan sürtüşme getirir;
Ama RAB’be güvenen bollanıp gelişir.

17:19

19

Sürtüşmeden hoşlanan günahı sever;
Yüksek perdeden atan kapıyı çatışmaya açar.

B. Kötü düþünceler
24:8

8

24:9

9

6:14

14

14:22

22

Kötülük tasarlayana fesat kumkuması derler.

Akılsız düzenler günahtır;
Alaycı başkalara tiksinti getiren tiptir.
Sapkın yürekle kötülük tasarlar,
Sürekli nifak sokar.
Kötülük tasarlayanlar
yanlış yolun yolcusu sayılmaz mı?
Öte yandan iyi huylu insan
içten bağlılık ve sevgide bolluk gönencindedir.

C. Kýzgýnlýk ve düþmanlýk
29:22

22

14:21

21

Öfkeyle yöneltilen saldırganlığa yol açar;
Kızgınlıkla etkilenen günaha günah katar.
Komşusunu aşağı gören suç işler;
Öte yandan düşkünlere acıyan mutludur.

Ç. Açgözlülük
28:20

20

28:21

21

28:22

22

Sadık insan kutluluklarla doyurulacak;
Öte yandan tez elden varlık sağlayan cezasız bırakılmayacak.
Yanlılık göstermek iyi tutum olamaz;
Ademoğlu bir somun ekmek için bile haksızlıkta bulunabilir.
Eli sıkı, gözü doymaz birey servet ardından koşar;
Üzerine gereksinim çökebilir olduğunu aklının ucuna getirmez.

D. Aldatýcýlýk ve yalancýlýk
26:23

23

26:24

24

Kötü yürekten boşalan kandırıcı dilin sözleri,"
Gümüş posasıyla sıranmış toprak kap benzeridir.
Kinle taşan öz yüreğini gizleyen,
Dudaklarını tatlı sözler söylemeye zorlar.
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26:25

25

Onun sözleri baldan tatlı olsa da inanma;
Çünkü derininde zehir yüklü yedi bozukluk yatar.

III. Günahýn sonuçlarý
A. Günah tutsaklýk
5:22

22

29:6

6

11:6

6

Düşük insanı kendi kötülükleri kenetler;
Günahının uğraşlarıyla onu kıskıvrak bağlar.
Kötü niyetli insan günahında yakalanır;
Buna karşı doğru kişi yaşam gönenciyle coşar, sevinçle çağlar.
Doğruların doğruluğu onları kurtarır,
Ama düzenbazlar kendi entrikalarıyla yakalanır.

B. Sürekli bela
13:21

21

11:31

31

Yeryüzünde doğru insan kendine yaraşan karşılığı alıyorsa,
Kötü kişilerle günahlılar nerede kalır?

13:15

15

Tehlikeli sonuç günahlıları adım adım izler,
Ama doğruların ödülü refahtır.

Sağlıklı kavram lütuf kazandırır,
Ama sadakatsizin gittiği yol yıkıma götürür.

C. Köstekleme ve yenilgi
22:8

8

13:6

6

Doğruluk yolunu kendisine ilke edinenin savunucusu doğruluktur,
Ama günah kötünün sırtını yere getirir.

22:12

12

Haksızlık eken kaygı biçer;
Onun öfke değneği paramparça olur.

RAB’bin gözü bilginin koruyucusudur;
Öte yandan O hainin sözlerini yerle bir eder.

Ç. Utanç ve aþaðýlanma
13:5

5

14:34

34

Doğru kişi yalan dolandan nefret eder;
Ama kötü insan ne utanır, ne de alçalmaya yanaşır.
Doğruluk bir ulusu yüceltir;
Oysa günah herhangi bir ulusa utanç getirir.
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D. Sert yüreklilikle kendini doðru görme
28:24

24

30:20

20

Anasını babasını soyup da, bunda günah yok diyen,
Eşkıyanın yol arkadaşıdır.
Kendisini cinsel ilişkiyle tüketen kadının görünümü şöyledir:
Ağzını siler, ardından da ‘Ben ne yaptım ki!’ der.

E. Tanrý tarafýndan suçlu çýkarýlma
12:2

2

10:29

29

İyi insan RAB’ten lütuf bulur,
Öte yandan kötülük tasarlayanı O yargılar.
RAB’bin yolu yetkinlere hisardır;
Kötülereyse bozguna götürücü.

IV. Mesih inanlýsýnýn günaha karþýlýðý
A. “Günahlarýmýzý açýkça söylersek...” (1. Yuhanna 1:9a)
28:13

13

Suçlarını örtbas eden hayır görmeyecek;
Tersine, onları ikrar edip bırakan sevecenliğe kavuşacak.

B. Güvenilir olan ve hakça davranandýr O.” (1. Yuhanna 1:9b).
16:6

6

Kötülük lütuf göstermekle ve sadakatle silinir,
RAB korkusu bireyi kötülükten koparır.

C. “Günaha karÕ2 ölmüÕ olan bizler” (Romalýlar 6:2a)
14:27

27

RAB korkusu yaşam kaynağıdır;
Bireyi ölümün tuzaklarından sakındırır.

Ç. “bundan böyle nas2l günah içinde yaÕayabiliriz? (Romalýlar 6:2b)
8:13

13

“RAB korkusu kötülükten tiksinmektir,
Büyüklenmekten, kurumdan,
Bozuk düzen yollardan ve yaraşmayan sözlerden tiksinirim.
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Günaha isteklendirilme ve kurtuluþ
I.

Ýçten gelen isteklendirmeye karþý dayan.
A. Bedenin tutkularý
6:25

25

6:26

26

23:20

20

arap soğuranların,
Midesine düşkün olanların arasına katılma.

23:21

21

Yüreğinde onun güzelliğine yenik düşme,"
Kirpikleriyle zapt edilme.
Hayat kadını bir somun ekmek karşılığı elde edilebilir;
Ama erkeğe bağlı kadının karşılığı bireyin öz yaşamıdır.

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

B. Gözün tutkularý
27:20

20

23:4

4

23:5

5

Ölüler Ülkesi ve Mahvolma Bölgesi doyma nedir bilmez;
Bunlar gibi insanın gözü de ‘Yeter’ diyemez.
Varlık edinmeye uğraşma;
Aklını kullan, bu kovalayıştan vazgeç!

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

C. Yaþamýn gösteriþçiliði
21:2

2

30:8

8

30:9

9

Bireyin tuttuğu yolların her biri kendince doğrudur;
Ama yürekleri tartmak RAB’bin işidir.
Üçkâğıtçılıkla yalanı benden uzaklaştır;
Beni ne yoksullukta bırak, ne de varlık içinde yaşat.
Beni gıdama gerekli besiyle doyur.

Olmaya ki, bol olanaklara konup,
“RAB da kim oluyor!” diyerek seni yadsıyayım!
Öte yandan yoksulluğa düşüp de çalmayayım,
Tanrım’ın adını karalamayayım.
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II. Baþkalarýnýn oluþturduðu kösteðe karþý dayanýþ göster. (Bölüm 1'den)
A. Sahte heyecan oluþturuculuða vaat
1:10

10

1:11

11

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

1:12

12

Evladım, bozukdüzen kişiler seni ayartırsa, uyma buna:

“Onları Ölüler Ülkesi uyarınca dipdiri yutalım;
Çukuru boylayanlar örneğince diri diri..

B. Ývedi zenginlik vaadi
1:13

13

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

C. Düzenli ortaklýk vaadi
1:14

14

“Gel katıl bizlere; ortaklaşa kesemiz olacak.”

III. Köstekten sakýn ve ona üstün gel
A. Günahlý insanlardan beri durarak
15

1:15

Evladım, onlarla yol arkadaşlığı etme;
Onların izlediği yoldan adımın ırak olsun.

1:16

16

Çünkü kötülüğe fırlayan ayak taşırlar;
Kan dökmeye koşarlar.

1:17

17

4:14

14

4:15

15

16:29

29

Çünkü çevreyi gözetleyen kuşun
Gözü önünde ağ kurmak boşunadır.
“Kötülerin yoluna ayak uydurma;
erefsizlerin çığırını izleme.
“Kendini ondan sakın, yakınından geçme;
Yolunu değiştir; başka yön seç ve yolunda yürü.
Kaba kuvvet erbabı başkasını ayartır;
Onu bozukdüzen yola yöneltir.

B. Tanrý Sözü’ne kulak vererek
19:16

16

Buyruğu tutan güvenlikte yaşar;
Ama Tanrı yöntemini hafife alanın yolu ölüme çıkar.
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23

6:23

Buyruk sana çırağdır, öğretiyse ışık.
Sıkıdüzen uyarıları yaşam yoludur.

6:24

24

Çünkü seni kötü gözle bakan kadından korur,
Macera arayan kadının yumuşak dilinden savunur.

Ýçki
I.

Ýçkiye verilen onun tarafýndan kandýrýlýr.
A. Çekici görülebilir ama olümcüldür.
31

23:31

arabın çekici kızıllığına, kadehte parlamasına,
Rahatlıkla boğazdan kaymasına bakıp da aldanma;

23:32

32

Bunun gerisinde yılanın dişi, engereğin sokuculuğu bekler.

B. Þarap onun tarafýndan ayartýlanlarý alay edicidir.
20:1

1

arap insanı küstahlaştırır,
Sert içki kişiyi gürültücülüğe taşır;
ona yakalanan aklını kaçırmıştır.

II. Ýçki kafayý etkiler.
A. Berrak düþünceyi sarsar ve saðlýklý kararý yýkar.
31:4

4

31:5

5

Ey Lemuel, içki krallara yaraşmaz, krallar şarap içmemeli;
Yönetenler sert içkiden beri durmalı.
İçkiye dalarlarsa yasanın buyruklarını unutuverirler;
Ezilenin haklarını tanımazlıktan gelirler.

B. Sapýk düþünceler oluþturur.
23:33

33

Gözlerin abuk sabuk oynayışlar görür,
Ağzından da olur olmaz lakırdılar dökülür.

C. Yaklaþan yýkýmlara perde çeker.
31:6

6

Mahva sürüklenenlere sert içki ver;
Depresyonda yıprananlara şarap ikram et!
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31:7

7

Kadehe sarılsın, yoksulluğunu unutuversin;
Gayrı bunalımlarını anmasın.

III. Ýçki yaþamý yýkar.
A. Kullananý köle kýlar.
23:34

34

23:35

35

Okyanusun ortasında çalkalanan kişiye dönüşürsün,
Geminin donanımında keyfe gelene.
Başlarsın söylenmeye: “Vurdular bana, ama hiç tınmadım;
Patakladılar beni ama umursamadım.
Kendime gelir gelmez,
Haydi yeniden diyeceğim.”

B. Savurganlýða ve yoksulluða yol açar.
20

23:20

arap soğuranların,
Midesine düşkün olanların arasına katılma.

23:21

21

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

C. Acý ve utanç getirir.
29

23:29

Kimdir ahla vahla kavrulan?
Kimdir sürtüşmeyle, yakınmayla, yersiz yarayla,
Kan çanağına dönüşmüş gözlerle günlerine ağlayan?

23:30

30

Uzun uzadıya şarap kadehine yapışan,
Her çeşidinden demlenmiş şarabı soğuran.

Cinsel düzensizliðe karþý cinsel paklýk (iffet)
I.

Cinsel gevþeklik Tanrý’yý yadsýmak ve O’na baþ kaldýrmakt22r.
2:16

16

2:17

17

30:20

20

“Hayat kadınından seni o kurtarır,
Yağ bal yaltaklanışıyla gelenden;
Gençken evlendiği yaşam arkadaşını bırakan,
“Tanrı’nın karşısında bağlandığı antlaşmayı unutandan.

Kendisini cinsel ilişkiyle tüketen kadının görünümü şöyledir:
Ağzını siler, ardından da ‘Ben ne yaptım ki!’ der.
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II. Cinsel gevþeklik ruhsal akýlsýzlýðýn yoldaþýdýr.
9:13

13

9:14

14

9:15

15

9:16

16

9:17

17

9:18

18

Aklı gitmiş kadın değişkendir;
Basittir, kararları bilgiden kaynaklanmaz.
Evinin kapısında oturur;
Kentin yüksek bir yerinde iskemleye yerleşir,
Gelip geçenlere seslenir;
Yolunu tutmuş gidenlere..
“Ey basit olanlar, buraya gelin!”
Kafası işlemeyenleri ayartır:
“Aşırılmış sular tatlıdır;
Gizlilikte yenen ekmeğe doyum olmaz”.

Eyvah! Orada ölümün konutladığını birey bilmez.
O kadının çağrılıları Ölüler Ülkesi’nin derinliklerindedir.

III. Cinsel gevþeklik yargý oluþturur; cinsel paklýk kutluluk getirir. (Bölüm 5)
A. Cinsel düþüklüðün çekiciliðinden sakýn.
5:1

1

5:2

2

5:3

3

Evladım, bilgeliğime yönel,
Anlayışla yüklü sözlerime kulağını aç,
Böylelikle sağgörülü olasın;
Dudakların da bilgiye bekçilik etsin.
Çünkü aklı cinsel ilişkide dolaşan kadının dilinden bal damlar;
Ağzıysa yağdan daha cerbezelidir.

B. Onun gerçek ve yýkýcý özelliðini taný.
5:4

4

5:5

5

5:6

6

Eyvah! Sonu pelinotu ayarı acıdır;
İki ağızlı kılıç gibi keskindir.
Onun ayakları ölüm yolculuğu eder,
Adımları ölüler ülkesine sürükler.
Yaşama ileten yola dikkat etmez;
Yolları dolambaçlıdır, ama o bunu ayırt edemez.
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C. Onun kösteklemesinden kaç.
5:7

7

5:8

8

Gelin ey çocuklar, beni dinleyin;
Ve ağzımdan çıkan sözlerden sapmayın.
Tuttuğun yol o kadından uzaklaşsın,
Onun evi kapısına yaklaşmasın.

Ç. Onun yýkýcý sonuçlarýndan kendini savun.
5:9

9

5:10

10

Yabancılar senin varlığına konmasın,
Emeğin de senden olmayanın evini bina etmesin.

5:11

11

5:12

12

Ne dersin o zaman? Sıkıdüzene neden direnmişim?
Yüreğim uyarıya niçin aldırış etmemiş?

5:13

13

5:14

14

Olmaya ki onurunu başkalarına veresin,
Yıllarını da acımasızlara atayasın.

Yaşamının bitiminde dövünmeyesin;
Hem bedenin hem de öz varlığın sona erişince.

Öğretmenlerimin sözünü dinlemedim,
Ne de eğitmenlerime kulak astım.
Halkla topluluğun içinde yıkımıma ramak kalmıştı.

D. Evlilikte karþýlýklý baðlýlýðýn kutluluðuyla gönence kavuþ.
5:15

15

5:16

16

Senin kaynakların sağa sola mı yayılsın?
Akarsuların meydanları mı sulasın?

5:17

17

5:18

18

5:19

19

Suyunu kendi sarnıcından iç;
Kuyundan akar sularla doy.

Hayır! Bunlar salt kendinin olsun.
Hem senin, hem de yabancıların değil!
Kaynakların kutlansın,
Gençliğinde evlendiğin eşinle sevin.
Gönül açıcı geyik, göz alıcı ceylan gibi,
Onun çekiciliğiyle sürekli mest olasın;
Sevgisi seni her an doyursun.
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IV. Tanrý her tür düþük düþünceyi ve eylemi görmektedir.
20

5:20

Ey oğul! Oynak bir kadınla niçin mest olasın?
Hayat kadınını neden kucaklayasın?

5:21

21

Çünkü bir insanın tuttuğu yol RAB’bin gözü önündedir;
Onun her adımını O denetler.

V. Cinsel düþüklük ölüme götürür.
5:22

22

5:23

23

Düşük insanı kendi kötülükleri kenetler;
Günahının uğraşlarıyla onu kıskıvrak bağlar.
Sıkıdüzen yokluğunda o mahvolacak;
Aşırı akılsızlığı ona yıkım getirecek.

VI. Tanrý Sözü seni cinsel düþüklükten savunur.
20

6:20

Evladım, babanın buyruğuna sarıl,
Annenin öğretişini baştan savma.

6:23

23

Buyruk sana çırağdır, öğretiyse ışık.
Sıkıdüzen uyarıları yaşam yoludur.

6:24

24

Çünkü seni kötü gözle bakan kadından korur,
Macera arayan kadının yumuşak dilinden savunur.

Cinsel düþüklüðün aldatýcýlýðý ve kýyýcýlýðý
I.

Cinsel düþüklüðe karþý kendi savun. (Bölüm 7)
A. Tanrý sayar büyüklerin öðüdünü dinle.
7:1

1

7:2

2

7:3

3

Evladım, sözlerimi tut, Buyruklarımı aklına yığ.

Buyruklarıma sarıl ki yaşama kavuşasın,
Öğretilerimi gözünün bebeği gibi koru,
Onları parmaklarına bağla;
Yaz onları yüreğinin tabelasına.
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B. Kösteklenmeyi tanrýsal bilgelikle alt et.
7:4

4

7:5

5

Bilgeliğe, “Sen kız kardeşimsin” de,
Anlayışı, çok yakın arkadaşın olarak adlandır.
Böylece bunlar seni düşük karakterli kadından,
Yaltaklanan kadının yumuşak dilinden korur.

II. Cinsel düþüklüðün çeþitli saldýrýlarýna karþý gözünü açýk tut.
A. Gençliðin bönlüðü
7:6

6

7:7

7

Evimin penceresinden,
Kafesin arkasından dışarıya bir göz attım.
Bir sürü bön genç arasında
Sağduyusu gitmiş birini ayırt ettim.

B. Kösteklenmeye istekli yaklaþým
7:8

8

7:9

9

Yol kadının evine yakın köşeden geçiyordu.
Adımları onun evine yönelten sokağa doğruldu.
Gecenin karanlığı bastırıyordu.
Vakit akşamdı; alaca karanlık.

C. Atak ve ayarsýz kadýn
7:10

10

7:11

11

7:12

12

Ansızın onu karşılamaya gelen bir kadın belirdi.
Kuşanımı genel kadınınkiydi, yüreği yanıltıcı.."
Sesi patırtılı adımları uyumsuzdu,
Dizginsizce bir o yana bir bu yana doğruluyordu;"
Evinde oturma nedir bilmiyordu.
Yok sokak yok çarşı, amacı her köşede avını tavlamaktı.

Ç. Bedensel atýlým
13

7:13

Aniden gence yaklaştı,
Saygı nedir tanımadan onu öptü; Onu ayarlamaya koyuldu:

7:14

14

7:15

15

“Selamet sunuları sunmaya borçluydum;
Bugün adaklarımı ödedim.
“Bu nedenle seni karşılamaya çıktım;
İçtenlikle seni bulmaya geldim ve işte buldum.
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D. Büyüleyici sözler
16

7:16

“Yatağımı örtülerle döşedim;
Mısır ipliğinden örgülenmiş türlü renkte örtüler.

7:17

17

7:18

18

“imdi gel, doyasıya sevişmemizle sabahlayalım,
Sevişmenin tadını çıkaralım.

7:19

19

7:20

20

7:21

21

“Yatağıma mür, öd ve tarçın serptim.

“Erkeğim evde değil! Uzak bir yolculuğa çıktı;
“Yanına bir torba gümüş aldı; dolunayda eve dönecek.”

İkna edici dil ustalığıyla onu baştan çıkardı;
Yumuşak sözler kullanarak onu kandırdı.

E. Kenetlen(e)meyen cinsel istek
22

7:22

Genç, akılsız biri gibi onun ardından gitti;
Tıpkı boğazlanmaya götürülen öküz gibi..
İlmiksiz ip takılmış geyik gibi.

7:23

23

Kuş tuzağa dalarcasına, duraksamadan
o kadının ardından gider.
Bir ok onun ciğerine saplanıncaya dek.
Bunun yaşamı pahasına olacağını hiç kestiremeden.

III. Cinsel düþüklüðün yolundan sakýn.
7:24

24

7:25

25

7:26

26

7:27

27

Gelin evlatlarım, sözümü dinleyin,
Ağzımdan çıkan sözlere kulak verin.

Yüreğin seni onun tuttuğu yola çekmesin!
Onun çığırlarını izlemeyesin.
Çünkü onun devirdiği canlar çoktur;
Kuşkusuz, canına kıydıkları hesaba gelmez.
Onun konutu Ölüler Ülkesi’ne giden yoldur;
Ölümün egemen olduğu yerdir.
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IV. Cinsel düþüklüðün yýkýmýndan kaç.
A. Cinsel düþüklük kurbanýnýn deðerini düþürür, onu alçatýr.
6:25

25

6:26

26

Yüreğinde onun güzelliğine yenik düşme,"
Kirpikleriyle zapt edilme.
Hayat kadını bir somun ekmek karşılığı elde edilebilir;
Ama erkeğe bağlı kadının karşılığı bireyin öz yaşamıdır.

B. Varlýðý boþuna harcar ve mevkii sarsar.
29:3

3

31:3

3

Bilgiyi seven babasına sevinç getirir;
Ama hayat kadınlarıyla içli dışlı olan malını savurur.
Gençliğinin gücünü kadınlara verme,
Kralları yıkan cilveliklere kapılma.

C. Kurbanýný aða düþürür ve tutsak kýlar.
23:27

27

23:28

28

22:14

14

Hayat kadını derin mi derin çukurdur;
Gevşek kadın dapdaracık bir kuyu..
Yol kesen soyucu gibi pusuda bekler;
Art arda sürçen erkeklerin sayısını çoğaltır.
Gevşek karakterli kadının ağzı derin çukurdur;
RAB’bin kargışladığı insan oraya düşer.

Ç. Kesin cezaya yol açar.
6:27

27

6:28

28

Ya da birisi ateş korlarında yürürse,
Ayakları kavrulmaz mı?

6:29

29

Bir insan koynuna ateş alır da giysisi yanmaz mı?

Komşusunun eşiyle ilişki kuran tıpkı bunun gibidir.
Ona yaklaşan hiç kimse suçsuz çıkarılmayacak.

D. Sürekli leke oluþturur.
30

6:30

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

6:31

31

Yakalanırsa yedi katını ödeyecek;
Evinde ne varsa tümünü verecek.
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6:32

32

6:33

33

Evlilik dışı cinsel ilişkiye girenin anlayışı yoktur.
Bunu yapan canını mahveder.
Onun payı kötek ve aşağılanmaktır;
Utancı ortadan kalkmayacaktır.

E. Ýntikama yol açar.
34

6:34

Çünkü kıskançlık erkeği çileden çıkarır;
Öç sırası gelince kaş göz tanımaz.

6:35

35

Hiçbir bağışlamalığa yanaşmaz;
Armağanla işi tatlıya bağlamanın da etkisi olmaz.

F. Oluþturduðu zarardan geri dönülemez.
2:18

18

2:19

19

“O kadının evi ölüm dalışına çağırmakta,
Yollarıysa ölüm gölgesine uzanmakta..
“Ziyaretine gidenlerin hiçbiri geri gelmez,
Yaşam yollarına erişmezler.

Utanç ve kiþisel düþüklük
(Utanç ve kiþisel düþüklüðün önce gelen nedenleri)
I.

Akýlsýzlýkla Tanrý’yý dýþlamak
3:35

35

Bilgelerin mirası onurdur,
Akılsızlarınkiyse utanç kaftanı.

II. Günahlý yürekler ve yaþam
13:5

5

12:8

8

18:3

3

10:7

7

Doğru kişi yalan dolandan nefret eder;
Ama kötü insan ne utanır, ne de alçalmaya yanaşır.
Birey sağduyusu uyarınca övülür;
Tutarsız akılla iş gören aşağılanır.

Kötülüğün sızmasıyla hakir görücülük sırıtır;
Saygıduyarlığın uçmasıyla aşağılanma sıradan sayılır.
Doğru kişinin anılması kutluluktur,
Ama kötülerin adı çürür.

Yaşam Pınarı

189

14:34

34

Doğruluk bir ulusu yüceltir;
Oysa günah herhangi bir ulusa utanç getirir.

III. Kurumlu ve isyan edici ruh
A. Gurur
11:2

2

Kurumun ardından utanç gelir,
Ama alçakgönüllülük bilgelikle atbaşı beraber gider.

B. Öðüdü tepmek
13:8

8

Varlıklı birey canını fidye ile kurtarır;
Yoksulun dokunulmazlığı kendi halidir.

C. Annebabaya karþý saygýsýzlýk
19:26

26

Babasına karşı zorba kesilen, anasını da dışarıya atan
Utancından yere geçecek, bir yüz karası olacak.

IV. Çelme takýcý tutum
A. Utanç getirici yaþam biçimi
35

14:35

Bilgeli uşak kralın onayını kendine çeker,
Ama kralın öfkesi utanç oluşturan uşağı hedefler.

17:2

2

Sağduyulu köle düş kırıklığı oluşturan oğula egemenlik eder;
Hem de kardeşler arasında mirasa konar.

B. Dizginlenmeyen öfke
12:16

16

Akılsız içerleyişini hemen gösterir,
Ama sağgörülü birey aşağılanışı soğukkanlılıkla karşılar.

V. Saðlýklsýz iliþkiler
A. Yararsýz iliþkiler
28:7

7

Ruhsal yasayı sayan evlat anlayışlıdır;
Öte yandan uçarılıkta ağınan babasına utançtır."
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B. Erdemsiz iliþkiler
6:32

32

6:33

33

Evlilik dışı cinsel ilişkiye girenin anlayışı yoktur.
Bunu yapan canını mahveder.
Onun payı kötek ve aşağılanmaktır;
Utancı ortadan kalkmayacaktır.

VI. Sorumluluklarý karþýlamakta baþarýsýzlýk
A. Önemli görevleri savsaklamak
10:5

5

Yazın devşiren oğul akıllıdır;
Ama biçim döneminde uyuyan oğul utanç getirir.

B. Annebaba sorumluluklarýna yan çizmek
29:15

15

Değnek ve disiplin bilgelik getirir;
Ama kafasının dileğine bırakılan evlat annesini utandırır

VII. Düþüncesiz kuramlar
A. Ývedi tartýþmalar
25:8

8

Gördüklerini koz sayıp ivedilikle yargıcın karşısına çıkma;
Komşun kendi kozuyla gelince şaşırır kalırsın.

B. Hemencecik sonuca atlamak
18:13

13

Birey konuyu duymadan yanıt vermeye kalkarsa,
Hem ahmaktır, hem de aşağılayıcı.

C. Kiþisel uyuþmazlýklarý genelleþtirmek
25:9

9

25:10

10

Otur, davanı komşunla görüş;
Kimsenin sırrını kimseye açma.
Olabilir ki, seni işitir ve utancından yakayı kurtaramazsın.

Ç. Sert kafalý günahlýlarý paylamak
9:7

7

Alay edeni azarlayan alaya özne olur.
Kötü kişiyi düzeltmeye kalkan başını belaya sokar.
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Notlar

Yaşam Pınarı

192

