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Uyarı, Azar, Öğüt Vermek
Sevgili kardeşlerim
Bizler Süleyman’ın özdeyişlerini okumayı bitirdik ve birçok konu hakkında çalışma ve seçim yapabildik. Ne zaman ki
hayatımız içinde bizlere verilen öğütleri anlayıp, dinlersek kendi ruhsal yapımızı geliştirebiliriz. Şu zamanlarda yasanın
tekrarını okuyoruz. Burada Musa'nın bize gösterdiği yolu tekrar göreceğiz. Musa daha öncede bu yolu bizlere göstermişti.
Çünkü İsrail’in çocukları mısırdan çıkış ve çölde sayım bölümlerinde açıklandığı gibi: onlar mısırdan yürüyerek yola çıktılar
ve tanrının onlara söz verdiği yurda doğru gelmeye başladılar. Kutsal kitapta yüce Tanrının öğütlerini ve eğitimini bizler
tanımalıyız ve uymalıyız. Kendi hayatlarımız içinde düzgün yani iyi algılamalıyız öyle ki ekmek ve şarabı birlikte
paylaştığımız zamanlarda düşüncelerimiz açık olmalı kutsal kitabın anlattıklarını yani doğru yolu bizler her koşulda elimizde
taşımalıyız. Süleyman’ın Özdeyişlerinde aynı zamanda birçok prensipler vardır bizim için. Bu özdeyişler çok önemli temel
esaslar içermektedir bu nedenle bu özdeyişleri hatırlamalıyız (22:16)
Neler gerekli doğru hayatı yaşamak için biz bu konuda örnek ve yol göstermeliyiz. Örneğin: İbrahim çocuklarına ve
evhalkına doğru yolu herzaman gösterdi çünkü Yüce Tanrı İbrahim’e önceden açıkladı Sodom ve Gomorrah'ı yıkacağını.
Süleyman’ın Özdeyişlerinde biz görüyoruz şu ifadeyi “oğlum”. Burada Süleyman’ın öğütler verdiği oğlu şudur: Genç
insanları o söylüyor bunlar tüm çocuklarda olabilir. Süleyman’ın Özdeyişleri 1:8-9. Burada birçok mantıklı ve eğitici öğütler
vardır tüm bu öğütlerin amacıda bu hayatı doğru yaşamamıza yardımcı olmasıdır. Bu yüzden bunları benimsemeli ve
özümsemeliyiz. Bütün anne ve babalar çocuklarına bu hayatın gerçeklerini anlatmalıdırlar. Buradan alacağımız eğitim bize
hatırlatacak yasanın tekrarı 6’yı. Yüce Tanrı İsrail’in çocuklarına uymaları gereken yasayı verdi ve öğretti. Çünkü daha sonra
ki gelecek kuşaklarda öğrenmeliydi bu yasayı. Hayatta karşılaştıkları her türlü yolda onlar uymalıdırlar öğrendikleri yasaya.
Süleyman’ın Özdeyişleri 3:11-12 (Lütfen okuyun).
Eğitim “Rabbin terbiye edişini hafife alma.” Biz hepimiz kendi tecrübelerimizden biliyoruz ki; disiplin nasıl olmalıdır.
Örneğin aile içinde, kardeşlerimiz içinde, çocuklarımız içinde … vb. Nedir Tanrının disiplini? Nasıl bizleri tanrı 2 Timoteus
3:16-17 (Lütfen okuyun)
Kutsal kitabı günlük okumamız bize esaslı prensipleri öğretiyor. Bu öğretilerin içinde öğütler, bazanda azar var, yani gerçek
eğitim ve dürüstlük kazandırıyor bizlere. Bizler bir aileyiz bu nedenle bu ailede herkim yanlış yapar ise bizler o kişileri iyi bir
dille uyarmalıyız ve bu kişilerin yanlış yapmalarını tekrar engellemeliyiz. Bazı kardeşlerimizle aramızda yakınız birbirimize.
Her ne yaşıyorsak kendi hayatlarımız içinde şunu hepimiz biliyoruz ki hiçbirimiz mükemmel değiliz, bazan da yanlış yapan
da olabiliriz işte böylece hayatı ve bize verdiği tecrübeleri öğreniyoruz. Bizim ihtiyacımız var bizden önce yaşayan insanların
tecrübelerini analmaya. Hayat gerçeğin içinde vardır. Kutsal kitabın içinden hergün biz hayatın gerçek öğütlerini ve
prensiplerini öğreneceğiz. Bazan yanlış yaptığımız zamanlarda açıkça bizlerin öğüt almaya ihtiyacı vardır. (Lütfen okuyun
Süleyman’ın Özdeyişleri 13:24)
Eskiden beri çok fazla tartışma vardı: Çocuklarımızı nasıl doğru insanlar yapabiliriz konusunda. Çoğu zamanlar insanlar
çocuklarına fiziksel şiddette uyguladılar. Fakat günümüzde fiziksel şiddet kesinlikle yasaklandı. Bazılarımız hala
hatırlıyabiliriz evdeki ve okuldaki uygulanan fiziksel şiddeti! Sonuç olarak çocuklarımıza bizler iyi kılavuz olmalıyız ki
onlarda bizleri örnek alsınlar. (Lütfen okuyun Süleyman’ın Özdeyişleri 19:18)
Gençlerin ve çocukların yaptığı yanlışlar karşısında bizler sabırlı olmalıyız ve onlara sevgiyle yaklaşmalıyız. (Lütfen okuyun
Süleyman’ın Özdeyişleri 29:17.) Bu anlayıştan sonra biz göreceğiz ki çocuklarımız doğru ve güzel olanı yapabilecekler vede
toplumda iyi bireyler olarak yetişebilecekler. Kardeşler; Acaba bizler nasıl insanlarız herhangibir öğüt karşısında? (Lütfen
okuyun Süleyman’ın Özdeyişleri 9:7-9)

Birincisi; Bizler öğütleri küçümsüyormuyuz? Özellikle bize yakın olan insanların yani ailemizin, kardeşlerimizin bize öğüt
vermelerini nasıl karşılarız?
Alaycıyı azarlama, yoksa senden nefret eder (mısra 8). İman içindeki kardeşler birbirlerine karşı nefret hissi beslememeliler.
Çünkü nefret hissi ile birbirlerine yardım edemezler ve tanrı yolunda gerçeği bulamazlar.
Bizlere söylenen öğütleri dikkatlice dinlemeliyiz ve bunun sonucunda yeniden yenişeyler öğrenbiliriz. (Lütfen okuyun
Mezmur 141:5)
Rab kendi gönlüne uygun adamı yani Davut’u buldu. Kutsal kitapta Davut ve onun yaşantısı hakkında çok şeyler görüyoruz o
çok aktiv bir insandı. Davut şunu kesin anlamıştı doğru adam bana vursa benim için iyilik sayılır. Eğer ki beni azarlarsa
bundan ben mantıklı düşünceler bulabilirim. Yasanın tekrarı başlıyor, söyle ki: Yüce Tanrı İsrail’in çocuklarını nasıl disiplin
etti işte bu bizler için iyi bir örnek. Kutsal kitapta Yasanın Tekrarı 1 tümüyle okumalıyız (26-27), böylece Tanrının disiplinini
anlamamız daha kolay olacak. Musa İsrail’in çocuklarını azarlardı çünkü onlar tanrıya itaat etmediler. Musa onlara öğüt verdi
o istiyordu ki onlar Tanrı’ya itaat etsinler bunun için Musa onlara dedi ki Mısırdan nasıl buraya geldiniz unuttunuz mu?
Tanrı ona isyan edenlerin seslerini duydu. Musa Yasanın Tekrarında kararlıca hep şunu söyledi: Birkaç hafta sonra gelecek
kuşaklar bize söz verilen yurda gidebilecekler … Bizler şunu anlamalıyız buradan; Tanrı disiplinini gösterdi onlara çünkü
hemen hemen yaşlı olanların tümü gitme şansını kaybetti. Onlar hissettiler Tanrı’nın disiplinini. Yasanın tekrarını okuyarak
bizler burada göreceğiz ki; Musa İsrail’in çocuklarına önceden nasıl olduklarını hatırlattı Onlar geçmişten ders alarak
geleceğe bakmasını öğrenmiş oldular. Bizler de kendi geçmişimizden yeni dersler alarak geleceğe bakmalıyız. Kendi
hayatlarımızda bazı zor zamanlar yaşayabiliriz tüm bunlar Tanrı’nın bizi sınamasıdır. Bizler Tanrı yolunda her türlü koşulda
yürümeliyiz bunu herzaman onurluca yapabilmeliyiz. Bizler başka insanlara da doğru yol için kılavuz olmalıyız ve
öğrendiklerimizi doğru yaşamalıyız kutsal kitabı takip ederek. Tüm bunlar kolay olamayacak hepimiz biliyoruz, İsa Mesih’te
anlamıştı bu durumu … (Lütfen Okuyun Yuhanna 3:20-21)
İsa Mesih biliyordu ki; insanların yaptıkları yanlışları anlamaları çok zor işti! Daha sonra bu insanlar dinlemelidirler diğer
insanların söylediklerini böylece doğru bir basamak çıkabilsinler. Kardeşler Tanrı bizi herzaman koruyor ama bizler bazı
günahlara sahibiz Tanrı bunu biliyor. Bizler aydınlıkta yaşamalı ve yürümeliyiz ki Tanrı’ya yakın olabilelim.
Herzaman yüce Tanrı’ya dua etmeliyiz, onun adaletine sığınmalıyız her koşulda, ona yalvarmalıyız ki günahlarımızı affetsin.
Tıpkı Davut gibi doğruluğu bulan insanlar olabilelim.
Bizlerin gelişmek için neye ihtiyacı var, Yüce Tanrı bunu biliyor ve o hep bizimle olacaktır.
“Terbiye edilmek uğruna acılara katlanıyorsunuz. Tanrı size, oğullarına davranır gibi davranıyor. Çünkü
hangi oğul babası tarafından terbiye edilmez ki? Herkesin gördüğü terbiyeden yoksunsanız oğullar değil,
yasa dışı evlatlarsınız. Kaldı ki, bizi terbiye eden dünyasal babalarımız vardı ve onlara saygı duyardık. O
halde ruhlar Babasına daha çok boyun eğip yaşamamız gerekmez mi? Babalarımız uygun gördükleri gibi, bizi
kısa bir zaman için terbiye ederlerdi. Ama Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi
yararımıza terbiye ediyor. Terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ama bu, böyle eğitilenler için
daha sonra esenlik veren doğruluğu ûretir.”
(İbraniler 12:7-11)

