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Genç adam yolunu ne ile temizler?
Senin sözüne göre onu tutmakla.
Tanrı'nın standartları gerçekten yüksek... Biraz olgunlaşınca ya da biraz yaşlanmaya
başladıktan sonra pak bir yaşam hakkında düşünmeye başlamak pek çok kültürde yaygındır.
Ancak Tanrı yaşamımızın en erken zamanlarından sonuna kadar kutsal bir yaşam sürmemizi
istiyor. Öyleyse bu ayeti okuduğumuz andan itibaren daha yüksek standartlara sahip bir
yaşam için gayretle dua etmeye başlamak yerinde olur.
Diğer yandan ne kadar Tanrı sözüne uygun olmaya çalışırsanız bile, dünya, benlik ve şeytan
sürekli sizi alıkoymaya çalışacaktır. Bu konuda korunma ve adanmışlık duası etmeye
başlamak yerinde olur.
Diğer yandan ayette konuşan kişi gençler adına konuşuyor. Yani genç biri "gençliğimde
yolumu nasıl temiz tutarım" diye sormuyor. Öyleyse bu ayet sorulmamış ya da talep
edilmemiş bir ihtiyaca cevap verdiğinden, lütuf dolu bir şekilde okuyucuya yaklaşıyor.
Burada ‘yolunu temizlemek’ ifadesinin süpürge ile yapılan fiziksel bir temizlikten
bahsetmediği açıktır. Ayetin diğer yarısına baktığımızda, temizliği yapacak olan şey ise
‘Tanrı Sözü’ olarak karşımızda durmaktadır. Ve bu durumda bu ayetin elinde Kutsal Kitap’ı
tutmaktan bahsetmediği de açıktır. Öyleyse ayet Sözü aklında ve yüreğinde tutmaktan
bahsedilmektedir. Yani ‘Söz’ (Mesih) içinizdeyse (Yuhanna 1:1, Koloseliler 1:27), o zaman
yolunuzu (aklınızı, yüreğinizi, iradeniz, sözlerinizi, işlerinizi) temiz tutmanız mümkündür
(Matta 5:8).
Bize kendisini kutsal sözünde açıklayan lütuf dolu Tanrımız'a, lütuf dolu öğretişi, lütuf dolu
işleri ve Mesih’teki vaatleri için şükürler olsun.
Dua: Genç insan yolunu nasıl temiz tutar? Senin sözünü tutmakla…
(Meseller 6:20-23, II.Timoteos 2:22, Titus 2:4-6, Yuhanna 15:3, Yakup 1:21-25)
(Tesniye 6:6-9, II.Timoteos 3:15-17)
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Seni bütün yüreğimle aradım;
Emirlerinden beni saptırma.
Bereketlenmiş bir yaşam için dünyanın yollarından –tam ters yöne– Tanrı'nın yollarına
dönmemiz gerek (1-2). Bu yüzden bütün yüreğimizle yolumuzu değiştirmemiz gerek.
Buradaki eylemi takdir etmemiz gerekir: bütün yüreği ile Tanrı'yı ve O'nun sözlerini arayan
bir kişi karşımıza çıkıyor. Mezmurcunun bu ayetteki kararlı bir şekilde Tanrı'yı arama
yolculuğuna biz katılsaydık, acaba bizim duamız nasıl olurdu?
Bu ayet "RAB, seni bütün yüreğimle arıyorum... ev... iş... eş... v.s... diliyorum" şeklinde,
Tanrı’ya yapılacaklar listesi gibi dua etmeye bizi bırakmıyor; ama doğru duayı gösteriyor.
Elbette her ihtiyacımız gibi bunları da Göklerdeki Babamız’dan isteyeceğiz; ama duamızın

merkezinde olan şey Tanrı’ya yakın olma, O’nu tanıma isteği olmalıdır. Yani bütün yüreği ile
Tanrı'yı arayan bir kişinin duası "RAB, emirlerinden sapmama izin verme" şeklinde olması
gerekiyor.
Aklımızda Tanrı'nın ve sözlerinin değişmezliğini bilsek de, sürekli değişkenlik içinde olan
şeyin bizim yüreğimiz olduğu unutmamalıyız. Bu ayette bize sadece bütün yüreğimizle
Tanrı'yı aramamız teşvik edilmiyor; aynı zamanda bunu nasıl yapmamız ve devam
ettirmemiz gerektiği de öğretiliyor (Filipililer 2:13).
Yüreğimiz RAB'de sabit olmadıkça, dünyaya kulluk edeceğimiz açıktır. Bu durum da neden
saptığımızı, düştüğümüzü açıklıyor.
Tanrı’yı bize vereceği şey için aramak başka bir şey, Tanrı’yı efendimiz ve kralımız olduğunu
bilerek aramak, O’nun emirlerinin peşinden gitmeyi istemek başka bir şeydir.
Dua: Bütün yüreğimle sana yöneliyorum, izin verme buyruklarından sapmama!
(Matta 6:24, I.Yuhanna 2:15)
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Sözünü yüreğimde sakladım
Sana karşı günah işlememek için.
Bir şeyi saklamak için en güvenli yer neresidir? Bir şeyi saklamak için kimsenin
göremeyeceği ve kimsenin alamayacağı yer neresi olabilir? Yüreğimiz...
Tanrı'nın Sözü’ne verdiğiniz değer, onu nasıl özel saydığınız, nasıl kutsal tuttuğunuz ile belli
olur. Çünkü ayet (Matta 6:21) "hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacaktır" diyor.
Tanrı ve O'nun kutsal sözleri yürekte saklanmadığı zaman günah kaçınılmaz bir sonuç olarak
karşımıza çıkıyor. Ayet açık bir şekilde "günah işlememek için Tanrı'nın sözünü yüreğinde
sakla" diyor.
Eğer yürek 'korumanız gereken ve yaşamın kaynaklandığı bir yer ise' (Meseller 4:23), sizi
günahtan da, günahın yargısı ve cezasından da koruyacak tutum nasıl olmalıdır?
Yüreğinizde olan şey, bu dünyadaki yaşam boyunca ortaya dökülecektir. Ya yüreğinizden
yaşam (iyilik) hazinesi ya da yüreğinizden ölüm (kötülük) hazinesi ortaya çıkacaktır (Matta
12:35).
O halde hem yolunuzu temiz tutmak hem de yüreğinizi sonsuz hazinenin yeri olarak
korumak üzere Tanrı'nın Sözü’ne dönmelisiniz; Tanrı'nın Sözü’ne her gün dönmelisiniz;
Tanrı'nın Sözü’nü yeniden keşfetmek üzere her gün Tanrı'ya dönmelisiniz...
“Çarmıhınızı her gün yüklenin…”
Dua: Aklımdan çıkarmam sözünü, sana karşı günah işlememek için…
(Yeremya 15:16, Luka 2:19)
(II.Korintliler 4:18, Koloseliler 3:1-2)
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Ya RAB, sen mübareksin
Kanunlarını bana öğret.
Tanrı'nın Yasası’nı çalışmaya başlarken bereketlenmiş bir yaşamdan (1-2) bahsetmiştik.
Mezmurcu şimdi ise bereketlerin sahibi olan ve bereketlerin kendisinden taştığı Tanrı'yı
övmektedir.
Diğer yandan mezmurcu, Kutsal Yazılar'ın esas öğretmeninin Tanrı'nın kendisi olduğuna
dikkat çekiyor.
Yasa (ve Tanrı'nın yazılı sözü) aynı zamanda bize onu verenin kimliğini de açıklamaktadır.
Bütün Kutsal Yazılar'a Mesih merkezli bir şekilde baktığımızda, bu ayet Tanrı'ya olan
hayranlığımızın ve övgümüzün de artacağını göstermektedir. Çünkü gerçek Tanrı korkusu,
gerçek Tanrı bilgisi, gerçek Tanrı sevgisi insan öğretilerinden ya da geleneklerinden değil,
Tanrı'nın kendisini açıkladığı ve kendisi hakkında tanıklık ettiği Kutsal Yazılar'dan
öğrenilebilir.
O halde doğru bir övgü için doğru bir öğretiş edinmiş olmamız gerekir. Böylece bu Mezmur
boyunca Tanrı'nın Sözü (Tanrı'nın Yasası, kanunları, ilkeleri, tanıklığı v.s.) hakkında
araştırmaya, derin düşünmeye, öğrenmeye ve buna göre yaşamaya davet edildiğimiz gibi;
bize bereketlenmiş bir yaşamı vaat eden ve bunları Mesih'te tamamlayan Tanrı'yı iman
ailesi ile ve kişisel olarak övmeye davet edilmekteyiz.
Öğretmeni Tanrı olan bir sınıfta toplanmış olma ayrıcalığı için şükredelim...
Dua: Övgüler olsun sana, ya RAB, bana kurallarını öğret…
(I.Yuhanna 2:27, Yuhanna 14:16, Luka 24:45)
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Dudaklarımla ilân ettim
Senin ağzının bütün hükümlerini.
Tanrı Sözü’nü yürekte saklamak (11), aynı zamanda o Sözü öğreten, savunan ve müjdeleyen
bir kişi olmak anlamına da geliyor.
Mezmurcu burada Tanrı'yı taklit ediyor: Tanrı'nın ağzından çıkan sözleri alıyor ve bu sözleri
kendisi tekrar dünyaya duyuruyor. Bizler de Tanrı Sözü ile bu şekilde meşgul olduğumuzda
dünyaya Mesih'i daha fazla görünür kılmak için çalışmış oluyoruz. İnsanlara Tanrı Sözü’nden
okuduğumuzda, öğrettiğimizde dünyanın karanlığına biraz daha aydınlanış getirmiş
oluyoruz.
Tanrı'dan aldığımız şeyleri yaşadığımız yerde başkalarıyla paylaştığımızda insanlara
kendilerini yenilemeleri ve düzeltmeleri için yeni bir ufuk açmış oluyoruz.
Tanrı Sözü’nü dünyaya açtığımız her seferde Tanrı'nın şifasını, Tanrı'nın bereketlerini ve
vaatlerini, Tanrı'nın sevinç ve teselli veren işlerini dünyaya getirmiş oluyoruz.
Böylece Mesih'teki günahların affı, diriliş ve sonsuz yaşam Müjdesi kayıp insanlığa kurtuluş

yolu ve kurtuluş umudu olduğunu göstermektedir.
Ağzından çıkan bütün hükümleri dudaklarımla yineliyorum...
(Luka 6:45, Efesliler 4:29, Koloseliler 4:6)
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Senin tanıklıklarının yolunda
Her zenginlik benimmiş gibi sevindim.
Gerçek sevinci ve zenginliği Tanrı sözünde arayanlara bereket olsun...
Sizi sıkıntılara dünyanın yollarından Tanrı’nın tanıklığının yoluna dönen bir kimsenin ağır
yüklerden kurtulmuş olarak duyduğu ferahlık bu ayetlerde şükran ifadesinden hemen önce
söylenmiş gibi duruyor; ya da amaç okuyucuları bu gerçeğe bakarak övgü ve şükran teşvik
etmek olabilir.
Konu mutluluk ve zenginlik olduğu zaman dünyanın tercihleri ve sizin tercihleriniz arasında
nasıl farklar görüyorsunuz?
Yahuda otuz gümüş için Mesih İsa'yı ele verdi. Ama sonu çok büyük acı ve hüzün oldu.
Petrus kişisel güvenliği ve rahatlığı için Mesih'i inkâr etti…
Bu örneklerden öğrenebilirseniz, Tanrı'nın tanıklığına sahip olmanın sevincini ve böyle bir
göksel zenginliği daha iyi kavrayabilirsiniz. Çünkü dünyasal değerler ve geçici zenginlikler
bize sonsuz yaşam vaadini satın alamaz.
Kendinize hiç şunu sordunuz mu: acaba ben nasıl Mesih'i ele veriyorum ve ben nasıl Mesih'i
inkâr ediyorum? Bu soru samimi bir şekilde tartmanız ve buna göre tövbe etmeniz için
önünüzde duruyor.
Diğer yandan bu ayet dünyasal zenginlik, rahatlık konusunu Kutsal Kitap süzgecinden
değerlendirmeniz bir bakış açısı vermektedir.
Kutsal Yazılar'ı açıkça yaşamanızın ve buna tanıklık etmenizin, hangi dünyasal sebepler
yüzünden ertelendiğini ya da engellendiğini düşününüz.
Dua: Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken, sanki benim oluyor bütün hazineler…
(Meseller 8:10-11; 10:22, Elçilerin İşleri 2:41-47)
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Koşullarını derin derin düşüneceğim
Ve senin yollarını gözetirim.
Tanrı'nın Sözü üzerinde derin derin düşünmek nasıl bir şeydir? Bu uygulamada ayetleri
ezberlediğimiz gibi, derin düşünülen ayetlerin anlamlarını ve etkilerini geniş anlamda
kavramaya ve görmeye çalışırız.
Diğer yandan derin düşünülen ayetin gündelik yaşama nasıl uygulanacağını da aklımızda
tartmış oluruz. Bütün bunlar ruhsal savaşta "Ruh'un kılıcı" dediğimiz üzere Tanrı Sözü’nü

doğru zamanda, doğru bir amaç için kullanmamıza yardımcı eder.
Diğer yandan Tanrı Sözü’nü derin derin düşünerek Tanrı'nın Mesih'te açıkladığı düşünceyi
edinmeye, Tanrısal düşünceyi kendimizin edinmeye çalışmış oluruz. Bütün bunlar yaşamın
her adımında doğru düşünceyi, doğru söz ve eylemi ortaya koymak için de gereklidir.
Tanrı Sözü ile böyle ciddi bir şekilde meşgul olmak, yaşama Mesih merkezli, Kutsal Yazılar
merkezli, kilise ve paydaşlık merkezli bir şekilde bakabilme refleksi için de gereklidir. Tanrı
Sözü ile bu şekilde meşgul olmak, aynı zamanda kişiyi Tanrı'nın adımlarını takip etmek üzere
bir yola sevk edecektir.
Bu ayet size de "gerçek zenginlik ve sevincin yolunu (14) bildiğiniz halde neden daha azına
razı oluyorsunuz?" diye sormuyor mu? Yolunuzu nasıl temiz tutacağınızı (9) bildiğiniz halde
yanlış yollarda yürümekle gerçeğin değerini inkâr etmiş olmuyor musunuz?
Mesih’in yolunu gözetmek için şimdi sorumluluklarınızı en son ne zaman gözden geçirdiniz?
Dua: Koşullarını derin derin düşünüyorum, yollarını izlerken…
(Mezmur 1:1-3, Yakup 1:25, II.Timoteos 4:1-2, Luka 6:47-48; 11:28)
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Kanunlarından zevk alırım;
Sözünü unutmayacağım.
Eğer Tanrı'nın sizin için ne yaptığını iyi hatırlarsanız, Tanrı'nın kanunlarından da zevk
alırsınız.
Tanrı'nın sizin günahlarınızı Mesih'te bağışladığını, sizi özgür kıldığını, size ölümden diriliş
ile sonsuz yaşam verdiğini bilirseniz, 'öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk
konusunda eğitmek için yararlı' olan Kutsal Yazılar'ı (II.Timoteos 3:16) unutmak veya ihmal
etmek istemezsiniz.
Yüreğe yazılan şeylerin yaşama geçtiğini (15) tekrar hatırlarsak, bu ayet aynı zamanda Tanrı
ile birlikte ve O'nun Sözü’ne dayalı bir yaşamın nasıl bir bereket olduğuna dikkat
çekmektedir. Kanunlardan zevk almak ve bunları unutmamak, kendinden ve kime ait
olduğunu bilmekten gelen bir tatmin ve doygunluk ile yaşamayı ima etmektedir.
Geçici olan dünya yaşamında yüksek erdemlerden ödün vermeyen bir yaşam (hizmet ve
tanıklık) için dua edelim… Diğer yandan insanlar sevdiği ve önem verdiği şeyleri başkalarıyla
paylaşmaktan, onlara anlatmaktan keyif alırlar. Siz başkalarıyla en çok neyi
paylaşıyorsunuz?
Dua: Zevk alıyorum kurallarından, sözünü unutmayacağım…
(Markos 12:24 krş. Elçilerin İşleri 20:27)
(Mesih'in sürekli Kutsal Yazılar'dan hatırlatması: Matta 21:42; 22:31-32; 26:56)

