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Tanrý’nýn gücü ve egemenliði
I.

Tanrý her þeyi yarattý
A. Evreni ve doðayý
3:19

19

3:20

20

30:4

4

RAB dünyayı bilgelikle yarattı,
Gökleri anlayışıyla yerli yerine koydu.
O’nun bilgisiyle enginler yarıldı, bulutlar çiğ akıttı.

Kimdir göklere yükselip de yine inen?
Kimdir yeli avuçlarında toplayan?
Kimdir suları giysisiyle sarıp sarmalayan?
Kimdir belirleyen dünyanın sınırlarını?
Adı nedir, oğlunun adı nedir? Eğer bilebilirsen.

B. Bütün insanlarý ve baþarýlarýný
22:2

2

29:13

13

20:12

12

Varlıklıyla yoksulun ortaklaşa bir özelliği var:
Her ikisinin Yaratanı RAB’tir.
Yoksulun da, insanları baskı altında tutanın da
ortaklaşa bir benzerliği var:
İkisinin de yaşam ışığını RAB verir.
İşiten kulak, gören göz;
İkisini de RAB var etti.

C. Bütün yarattýklarý ve özelliklerini
30:18

18

30:19

19

Beni şaşırtan üç şey var;
Kavrayamadığım dört şey:
Kartalın gökyüzünde uçuşu,
Yılanın kayalıkta karnıyla sürüklenişi,
Geminin denizde yol yapması,
Erkeğin genç kızla sevişmesi.

30:24 24Yeryüzünde küçük ama aşırı oranda akıllı dört yaratık vardır:
30:25 25Güçten yoksun karınca topluluğu;
Yiyeceklerini yazdan biriktirecek kadar derin düşünceli.
30:26 26Kaya porsukları; yuvalarını kaya kovuklarında kuran güçsüz bir
küme,
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30:27 27Kralsız, buna karşın binler bölüğü düzeninde ilerleyen çekirge
topluluğu;
30:28 28Elle yakalanabilen, öte yandan da kral saraylarında gezen
kertenkele.
II. Tanrý’nýn her þeyle ilgili amacý var.
16:4

4

RAB her şeyi belirli bir amaca yarattı;
Kötüyü bile yıkım gününe.

III. Tanrý her þeyi denetiminde bulundurur.
A. Uluslarýn ve yönetmenlerinin eylemleri
21:1

1

16:10

10

21:31

31

Kralın yüreği RAB’bin elinde su yatağı gibidir;
Onu dilediği yöne doğrultur.
Kralın ağzı Tanrı’nın buyruklarını yansıtır;
Bu nedenle kral adaleti zorlamasın.
Süvari alayı savaşa hazırlanır;
Ama yengi RAB’be özgüdür.

B. Kiþilerin sözlerini ve eylemlerini
20:24

24

16:1

1

16:9

9

RAB’tır kararlaştıran insanın adımlarını
Ademoğlu kendi yolunu nasıl kavrayabilsin?
Ademoğlu düşüncelerini aklıyla planlayabilir,
Ama dile getirilen sözler RAB’tendir.

Ademoğlu gideceği yolu tasarlar,
Ama adımlarını RAB yöneltir.

C. Her geliþimin sonucunu
16:33

33

Kura kucağa düşer,
Ama her karar RAB’ten gelir.
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Tanrý bilgeliði
I.

Tanrý bilgeliði insan kavramýnýn ötesindedir.
A. «Gökler nasýl yeryüzünden yüksekse»
3:19

19

RAB dünyayı bilgelikle yarattı,
Gökleri anlayışıyla yerli yerine koydu.

B. «Yollarým sizin yollarýnýzdan
2

25:2

Tanrı’nın yüceliği sayısız işi kendine saklamaktır;
Öte yandan kralların yüceliği olayları derinlemesine incelemektir.

30:2

2

30:3

3

Kuşkusuz, insanlar arasında ben bilgisi en kıt olanıyım!
Kendimde insan kafası yok;
Bilgeliği öğrenebilecek yeterlilik bende eksik.
Ne de Kutsal Olan’la ilgili bilgi edinebilmek var!

C. «Ve düþüncelerim sizin düþüncelerinizden yüksektir.»
19:21

21

21:30

30

Ademoğlunun yüreği bir sürü plan eğleştirir;
Ama eninde sonunda RAB’bin tasarısı saptanır.
Yok bilgelik, yok anlayış, yok danışma;
Hiçbiri de RAB’bin karşısında tutunamaz.

II. Ýsa Mesih insanlýða açýklanan Tanrý bilgeliðidir. (8:22-36)
A. «Her þeyin baþlangýcýndan önce tanrýsal Söz ... Tanrý’yla birlikteydi.»
8:22

22

“RAB beni yaratışının başlangıcında oluşturdu;
Uzun süre önceleri, eylemlerinin ilk sırada olanlarından.

B. «Tanrý neyse tanrýsal Söz O’ydu.»
8:23

23

8:24

24

8:25

25

“Taa başlangıçta, çağlardan önce ben oluştum.
Yeryüzü temelinin atılışından önce.
“Enginler oluşmadan;
Çağlar suların aktığı pınarlar biçim almadan önce ben oluştum.
“Dağlar biçimlenmeden,
Yeryüzünün yükseklikleri belirmeden önce benim var oluşum bilinir.
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8:26

26

“Yeryuvarlağıyla ondaki koyakların,
Toprakların tozların düzenlenişinden öncedir doğumum.

C. « Olanlardan hiçbiri O’nsuz olmadý.»
8:27

27

8:28

28

8:29

29

“Gökleri yerli yerine koyarken, enginin yüzü üzerinde yarımküreyi
çizerken.
“Yüksekte gökyüzünü pekiştirirken,
Enginin pınarlarını biçimlendirirken.
“Denize kendine özgü sınırı saptarken,
Sular kendilerine buyrulan bölgeyi doldururken,
Yeryüzünün temellerini kesinleştirirken,

Ç. «Yaþam O’ndaydý.» (Tanrý’yla eksiksiz paydaþlýk)
8:30

30

“Ben O’nun yanındaydım,
Sürekli sevinç getiren kurucu gibi.
Her gün O’nun karşısında sevinç duyardım.

D. « Yaþam insanlarýn Iþýðý’ydý»
« Her varlýða yaþam veren O’ydu.»
8:31

31

“Onun dünyasında sevinçle
Ademoğullarına bakarak coşkuya gelirdim.”

E. « Kendisini kabul edenlerin tümüne ...»
8:32

32

8:33

33

8:34

34

“imdi ey evlatlar, dinleyin beni;
Çünkü yollarımı izleyenler mutluluktadır.
“Öğretiyi dinleyin, bilgeli olun;
Onu yadsımayın.
“Gün günden beni dinlemekle kapılarımda uyanık duran,
Söveleri gözeten insana ne mutlu!

F. «Tanrý’nýn çocuklarý olma yetkisi verdi.» (Yuhanna 1:1-12)
8:35

35

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

G. «Ýman etmeyense nasýl olsa yargýlanmýþtýr...» (Yuhanna 3:18)
8:36

36

“Ama beni göz ardı eden kendi canıyla oynar.
Bana sırtlarını çevirenler ölümü kucaklar.”
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Tanrý’nýn beðenisi ve dýþlayýþý
I.

Tanrý’yý hoþnut eden alýþký ve eylemler
A. Doðru yaþam bozuk yaþama karþý
15:9

9

11:20

20

3:31

31

3:32

32

21:3

3

Kötü insanın tuttuğu yol RAB’bi iğrendirir;
Buna karşı doğruluğu kovalayan O’nun sevgisine öznedir.
Bozukdüzen akılla oyalanan RAB’be iğrenti verir,
Ama yetkin yaşamlı kişi ona beğeni getirir.
Kaba kuvvete verilene imrenme,
Onun izlerinde yürümeyi yeğleme.
Çünkü çarpık insan RAB’be bir tiksintidir;
Öte yandan dürüst insan RAB’bin güvenilenidir.

Adaleti ve hakkı uygulamak
RAB’be kurban sunusundan daha yeğdir.

B. Pak düþünceler ve sözler kirli düþünceler ve sözlere karþý
15:26

26

12:22

22

Kötünün tasarıları iğrentidir;
Buna karşı pak insanın sözleri hoşnutluk dağıtıcıdır.
Yalan konuşan dudaklar RAB’be tiksinti getirir,
Tersine, doğrulukla iş yapanlar ona beğeni verir.

C. Beðenilen ve beðenilmeyen tapýnýþ ve dualar
15:8

8

21:27

27

28:9

9

Bozuk kişinin sunusu RAB’be tiksinti getirir;
Öte yandan doğruların duası O’na beğeni verir.
Kötülerin kurbanı RAB’be tiksintidir;
Daha da beteri, onu sinsi amaçla getirirse.

Ruhsal yasaya karşı kulağını tıkayanın duası dileği bile
tiksindiricidir.

Ç. Dürüst davranýþ hileli davranýþa karþý
11:1

1

16:11

11

Yanıltıcı terazi RAB’bin önünde tiksinti oluşturur;
Buna karşı doğru tartı RAB’be hoşnutluk getirir.
Hakkı koruyan terazi ve adaleti gözeten baskül RAB’bindir;
Torbadaki ağırlık taşları O’nu ilgilendirir.
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20:10

10

20:23

23

Yok tartıda yok ölçüde çifte standart,
Her ikisi de RAB’be iğrençtir.
Tartıda başka başka ağırlık RAB’be iğrençliktir;
Düzmece terazi O’nun gözünde tiksindiricidir.

II. Tanrý’yý hoþnut etmeyen alýþký ve eylemler
A. Büyüklenen ruh
16:5

5

İçinde büyüklenen insan RAB’be tiksinti getirir;
Kesinlikle bilinmeli, o kişi aklanmayacak.

B. Adaletsiz ve karalayýcý suçlamalar
17:15

15

Kötüyü aklayan, suçsuzu suçlu çıkaran;
İkisi de RAB’be iğrentidir.

C. Cinsel yaþam uygunsuzluklar
22:14

14

Gevşek karakterli kadının ağzı derin çukurdur;
RAB’bin kargışladığı insan oraya düşer.

Ç. Baþka birinin sarsýntýsýna sevinç duymak
24:17

17

24:18

18

Düşmanın yeri boylayınca buna sevinme;
Onun düşüşüne oh çekme.
Elbette RAB bunu görür ve tiksinir;
Hem de ondan öfkesini uzaklaştırır.

D. Uygunsuz tutum, saðlýksýz eylem ve yalanlar
6:16

16

6:17

17

6:18

18

6:19

19

RAB’bi iğrendiren altı olgu vardır;
Evet, O’na tiksinti getiren yedi eylem:
Yükseğe bakan gözler, yalancı dil,
Suçsuzun kanını akıtan eller,
Bozuk düşük tasarılar düzenleyen yürek,
Kötülük doğrultusunda ivedilikle atılan adımlar,
Uydurulmuş soluklarla devinen yalancı tanık,
Kardeşler arasına fesat saçan.
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Tanrý’nýn eylemleri ve karþýlýklarý
I.

O her insaný gözler ve yargýlar
A. O her eylemi ve giriþimi gözler.
15:3

3

5:21

21

RAB’bin gözleri her yerdedir;
Aynı zamanda kötü ile iyiyi denetler.
Çünkü bir insanın tuttuğu yol RAB’bin gözü önündedir;
Onun her adımını O denetler.

B. O bütün düþünceleri ve tasarýlarý bilir.
21:2

2

16:2

2

15:11

11

17:3

3

20:27

27

Bireyin tuttuğu yolların her biri kendince doğrudur;
Ama yürekleri tartmak RAB’bin işidir.

İnsanın tüm tutumu kendisine pak görünür;
Ama RAB’tir ruhu tartıya vuran.
Ölüler Ülkesi ve Mahvolma Bölgesi RAB’bin önünde apaçıktır.
Ademoğullarının yüreğiyse ne denli daha belirgin!
Gümüş potayı gerektirir, altın da ocağı;
Ama insanların yüreğini RAB çözümler.
Ademoğlunun canı RAB’bin elinde lambadır,
Kişinin öz varlığını araştırır.

C. O bütün özürleri (mazaretleri) derinden görür.
24:11

11

24:12

12

Ölüme götürülenleri kurtar;
Sendeleye sendeleye ölüme sürüklenenleri çek ve kurtar.
“Bunu bilmiyordum!” diyebilirsin;
Yüreklerin yargıcı buna dikkat etmiyor mu?
Ruhun gözeticisi bunu bilmiyor mu?
İşleri uyarınca ademoğluna karşılığı vermeyecek mi?

Ç. O bütün insanlarý hakça yargýlar.
29:26

26

Hükümranla buluşmak isteyenler çoktur;
Ama adalet RAB’ten kaynaklanır.
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II. O doðru kiþiyi kutsar ve günahlýyý yargýlar.
2

12:2

İyi insan RAB’ten lütuf bulur,
Öte yandan kötülük tasarlayanı O yargılar.

3:33

33

3:34

34

RAB’bin laneti soysuzların konutundadır.
Ama O doğruların barınağını kutlu kılandır.
Alaycılarla alay eder O,
Öte yandan alçak gönüllülere lütfu iner.

III. Kendisine ait olanlarla sýk baðlantýsý var.
A. Onlara isteðini açýklar.
3:32

32

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

B. Dualarýný yanýtlar.
15:29

29

RAB kötülerden ıraktır;
Öte yandan doğruların duasını yanıtlar.

C. Onlarý sevgiyle düzene getirir.
3:11

11

3:12

12

Çocuğum, RAB’bin uyarısını küçümseme,
Ne de O’nun kınayışını bıkkınlıkla karşıla.
RAB sevdiği insanı kınar;
Tıpkı babanın sevdiği çocuğa tutumu gibi..

Ç. Ýkrar edilen günahlarýný baðýþlar.
16:6

6

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

IV. Kendisinin olanlarý yöneltir ve korur.
A. Onlara bilgelik ve yön saðlar.
2:6

6

3:6

6

“Çünkü RAB bilgelik sağlar,
O’nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.
Tüm yollarında O’nu değerlendir,
O da senin adımlarını doğrultacak.
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B. Onlarý zarardan korur.
2:7

7

2:8

8

3:25

25

3:26

26

16:7

7

“Doğrulara sağduyu desteği hazır duruyor;
Dürüstlükle yaşayanlara kalkandır O.
“Adalet yollarını kayıran,
Tanrısayarların yolunu savunan.
Akılsızları ansızın bastıran ürküden yılma;
Ne de kötülere gelen beladan.
Çünkü RAB’tir sana güven veren;
Ayaklarını tuzağa düşmekten esirgeyen.

İnsanın tuttuğu yol RAB’bi hoşnut edince,
Düşman kesilenleri bile onunla barış ortamında yaşatır.

C. Onlarýn bütün gereksinimlerini karþýlar.
10:3

3

RAB doğru kişiyi aç bırakmaz;
Ama kötülerin dileğini köstekler.

V. Baþkalarýna karþý saðlýklý turumu ödüllendirir.
A. Gereksinimlilere gösterilen iyi yürekliliði ödüllendirir.
19:17

17

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

B. Düþmanlara gösterilen iyi yürekliliði ödüllendirir.
25:21

21

25:22

22

Düşmanın açlıkla boğuşmaktaysa ona ekmek ver,
Susuzlukta kırılmaktaysa ona su sağla;
Böylece onun başına ateş korları yığarsın.
RAB da senin karşılığını verecektir.

VI. Ezilenleri savunur ve destekler.
A. Yoksullar savunur.
22:22

22

22:23

23

Yoksulluğundan yararlanarak yoksulu soyma;
Ne de düşkünü yargıcın önünde ez!
Bil ki, onların davası RAB’bin elindedir;
Onları soyanları O soyacak.
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23:10

10

23:11

11

22:28

28

15:25

25

Eski sınır taşlarının yerini değiştirme;
Ne de yetimlerin tarlasına el sür.
Çünkü onların güçlü bir savunucusu vardır;
Onların davasını O üstlenir.
Atalarının saptamış olduğu eski sınır taşlarının yerini değiştirme.

RAB kurumluların konutunu yerle bir eder;
Buna karşı dulun sınır taşını pekiştirir.

B. Suçsuzu korur ve adaletsizlikten öç alýr.
20:22

22

İşlediğin kötülüğün hıncını alacağım demeden önce RAB’bi bekle;
O’nun savunması kesindir.

VII. Günahlýlarýn eylemlerini önler ve onlarý alt eder.
22:12

12

21:12

12

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

Doğru kişi kötünün evine şöyle bir bakar;
Kötülerin yıkıma sürüklendiğini anlar.

Tanrý Sözü
I.

Tanrý Sözü kusursuz ve yetkindir.
30:5

5

30:6

6

Tanrı’nın her sözü denenmiştir;
Kendisine sığınanlara kalkandır.
O’nun sözüne hiçbir şey katma;
Olmaya ki seni paylar, yalancı çıkarsın.

II. Tanrý Sözü söz dinlerlikle karþýlanmalý.
A. Sözdinlerlik yaþam ve ölüm sorunudur.
19:16

16

13:13

13

Buyruğu tutan güvenlikte yaşar;
Ama Tanrı yöntemini hafife alanın yolu ölüme çıkar.
Sağduyulu söze boş veren başına bela getirir,
Ama buyruğa değer veren ödüllendirilir.
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B. Sözdinlerlik bilgelik saðlar.
28:7

7

Ruhsal yasayı sayan evlat anlayışlıdır;
Öte yandan uçarılıkta ağınan babasına utançtır."

C. Sözdinlerlik gerçek mutluluðu getirir.
29:18

18

Peygamberlik sözü yokluğunda
ademoğulları çekinmeyi bir yana iter;
Ama ruhsal yasayı sayanlara ne mutlu!

Ç. Sözdinlerlik söz dinlemezliði kýnar.
28:4

4

Yasadan ayrılan zalimlerin övücüsüdür;
Yasaya bağlı olan bunlara direnendir.

D. Söz dinlemezlik etkin duaya set çeker.
28:9

9

Ruhsal yasaya karşı kulağını tıkayanın
duası dileği bile tiksindiricidir.

III. Tanrý’nýn Yasasý benim yasamdýr; O’nu kendi yasan kýl.
A. Tanrý ile saðlýklý iliþkiye götürür.
2:1

1

2:2

2

2:3

3

2:4

4

2:5

5

“Evladım, sözlerimi değerlendirirsen,
Buyruklarımı öz varlığında saklarsan,

“Kulağını bilgeliğe eğersen,
Yüreğini anlama yeteneğiyle uyuma getirirsen.
“Bu böyledir; sorunların içyüzünü bilme isteğiyle yanarsan,
Kavrayış gücüne seslenirsen,

“Gümüş ararcasına onu ararsan,
Defineler ardından koşarcasına onu araştırırsan,
“RAB korkusunu o zaman anlayacaksın;
Tanrı bilgisine erişeceksin.

B. Saðlýklý öðreti ve yaþam ilkeleri getirir.
4:1

1

4:2

2

Ey çocuklar, baba eğitimini dinleyin,
Düşüncenizi toparlayın da kavrama erişin.
Çünkü size sağlıklı ders veriyorum;
Öğrettiğimden ayrılmayın:
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4:3

3

4:4

4

Babam bana öğretti; şöyle konuştu:
“Yüreğin sözlerimi boynuna gerdanlık kılsın;
Buyruklarımı tut, böylece yaşayasın.

7:1

1

7:2

2

7:3

3

Babamın yanında bir oğuldum;
annemin yaşta körpe evladıydım.

Evladım, sözlerimi tut,
Buyruklarımı aklına yığ.
Buyruklarıma sarıl ki yaşama kavuşasın,
Öğretilerimi gözünün bebeği gibi koru,
Onları parmaklarına bağla;
Yaz onları yüreğinin tabelasına.

C. Tanrý’ya imaný güçlendirir.
22:17

17

22:18

18

22:19

19

22:20

20

22:21

21

Bilgelerin sözlerini dinlemeye aç kulağını;
Aklını bilgime doğrult.

Onları yüreğinde saklaman beğeni getirir;
Tümü de dudaklarında söylemeye hazır dursun.
Bunlarla güvenin RAB’be olacak;
Bugün onları kafanda saklayasın diye sana vurguluyorum.
İşte sana derleyip topladığım otuz temel öğretiyi yazdım;
Bilgiyle ve bilge öğütlerle yüklü.
Doğru ve gerçek olanı sana göstereyim diye,
Bunlarla seni gönderene sağlıklı yanıtı veresin diye.

Ç. Yaþam bolluðu sunar.
1:8

8

1:9

9

3:1

1

3:2

2

Evladım, babanın verdiği eğitime kulak kesil,
Annesinin öğretişine boş veren biri olma.
Çünkü bunlar gönlü açan çelenktir,
Başını boynunu süsleyen birer takı..
Evladım, öğrettiğimi unutma.
Yüreğinde sakla buyruklarımı.
Çünkü onlar sana günler bolluğu, yaşam uzunluğu getirecek,
Yıllar boyunca doluluk sağlayacak.
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D. Günaha karþý diriniþ ve yön saðlar.
6:20

20

6:21

21

6:22

22

6:23

23

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

6:24

24

Evladım, babanın buyruğuna sarıl,
Annenin öğretişini baştan savma.
Onları her durumda yüreğin üzerine bağla,
Üstelik boynuna sar.
Yürürken sana yol gösterecek,
Yattığında üzerine bekçilik edecek,
Uyandığında seninle söyleşecek.

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