





Yakup Mektubu 
Üzerine Bir İnceleme











Rev. İlhan Keskinöz



© ELRIM
www.elrim.org 

2016 Edition


İçindekiler

1.Bölüm: Yakup Mektubunun İçeriğine Genel Bakış

1.1. Mektubun Genel Karakteri
1.2. Tanrı ve İnsanlık Ailesi ile İlişki
1.3. İman ve Eylem
1.4. Yaşayan (gerçek) iman ve ölü (boş) iman
1.5. İman ve İşler
1.6. Yakup Mektubu ve Mesih’in Müjdesi
1.7. Yakup’un Eski Ahit’ten Öğretisi
1.8. Yoksullar (2.2-7) ve Zenginler (5.1-6)

2.Bölüm: Ayetlerin İncelenmesi 

2.1. Yakup 1. Bölüm
2.2. Yakup 2. Bölüm
2.3. Yakup 3. Bölüm
2.4. Yakup 4. Bölüm
2.5. Yakup 5. Bölüm

İlave Araştırma / Düşünme Çalışmaları 

Kaynakçalar:


1.Bölüm: Yakup Mektubunun İçeriğine Genel Bakış


1. 1. Mektubun Genel Karakteri 

Mektup dağılmış (diaspora) olan on iki oymağa hitaben yazılmıştır. Diaspora kelimesi genelde İsrail’in dışında yaşayan Yahudiler için kullanılan bir kelimedir. Fakat Yakup bu mektubunu Hristiyan kimselere yazdı. İstefan’ın ölümü ile başlayan baskı sonucu Yeruşalim’den Roma dünyasının çeşitli yerlerine dağılmışlardı. Diğer yandan Pentekost Yortusu ile dünyanın pek çok yanından Yeruşalim’i ziyarete gelip, Mesih’e iman ederek tekrar dönen, İsrail’in dışında yaşayan yerleşik Yahudi kökenli Hristiyanları da bu dağılmış topluluk içinde düşünebiliriz. Yani uluslardan olduğu kadar bu dağılmış olan oymakların içinde muhtemelen Yahudilikten gelen kimseler vardı. Çünkü Yakup Eski Ahit’ten yaptığı alıntıları kullanırken okuyuculara hitap şeklinden onların Eski Ahit’i bilen kimseler olduğu kanaatine varmaktayız:

2.21 Atamız İbrahim, 'oğlu İshak'ı sunak üstünde sunmakla yapılan işler sonucunda doğrulukla donatılmadı mı?

Yakup mektubuna başlarken kendisini kul olarak nitelendirerek (1.1) Mesih’in Rabliğini öncelikle güçlü bir şekilde vurgular. Çünkü Yakup’un hitap ettiği kimseler "Rab İsa Mesih’e iman edenler" topluluğudur (2.1). Bu topluluk Rab’bin gelişini bekleyen bir topluluktur (5.7-8). Bu yüzden topluluk iman hayatını Rab İsa Mesih adıyla devam ettirir (5.14-15).

Diğer yandan Yakup diasporada yaşayan Hristiyanlara kardeş olarak hitap eder. Bu ifadenin o dönem kilisesinde, Mesih’in öğretişinden dolayı sık kullanılan bir ifade olduğu anlaşılmaktadır. 

Mektup, denenmelerin sıklıkla yaşandığı o dönem kilisesine bunlardan zaferle ve bereketle çıkılabileceği öğretilerek başlar (1.2). Aslında bu denenmeler Elçisel hizmetin ve o dönem Hristiyan hayatının bir parçasıdır. Ancak denenmelerin sonunda bir bereket vardır:

1.12 Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman, Rab'bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

Ama dikkatli olmak gereklidir. Bazen ayartı bizim kendi kötü doğamızın sonucudur ve bu günah ve düşüş getirir (1.14-15). Yakup bizlere denenme ve dayanma konusunda uyarı yaptıktan sonra ruhani hayatta Tanrı ile olan ilişkimizi düzenleyici bir yaklaşım sunar (1.2-8).


1.2. Tanrı ve İnsanlık Ailesi ile İlişki

Yakup gerçek imanın, Tanrı’nın hoşnut olduğu şekilde söz ve eylem olarak yaşamı şekillendirmesinin gerekli olduğunu vurgulamak ister. Yakup samimi imanın sadece söz ile değil, yaşayış ile görüleceği fikrindedir. Bu yüzden inancı gündelik yaşam ile birleştirmenin gerekliliği kadar bunun nasıl olacağı konusunda pratik bir yaklaşım sunar. Bu dünyadaki yaşayışımızda alçakgönüllü olmanın Tanrısal bir değeri vardır (1.9-10). Dinleyici olmak, öfkelenmekte yavaş olmak ve alçakgönüllü olmak Mesih inancını gündelik hayata uygulayabilmekle yakından ilişkilidir (1.19-21). 

Bundan başka bir Hristiyan zengin ve yoksul arasında toplumda olan ayrımcılığa kapılmamalıdır (2.1-13). Hristiyanlar özgür insanlar olarak konuşmalı ve öyle davranmalıdır (2.12). Hristiyanların yaşantılarındaki eylemler merhametli bir yürekten kaynaklanmalıdır (2.13). 

Yakup diasporada yaşayan Hristiyan topluluklarını kendi bilgeliklerini test edebilecekleri şekilde uyarır. Toplumsal ilişkileri pak, barışçıl ve uysal mıdır (3.17)? Çünkü Tanrı bizi gökten inen bir bilgelikle barış yapıcıları olarak çağırmıştır (3.14-18). Yakup Tanrı’ya itaat ve alçakgönüllülüğü, kıskançlık ile mukayese ederek açıklar (4.1-10). 


1.3. İman ve Eylem

Yakup mektubu samimi bir imanın eylemi olduğunu vurgular: 

1.22Tanrı sözünü yalnız duymakla kalarak kendinizi aldatmayın, bu sözün uygulayıcıları da olun. 23Bir kimse sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmazsa, aynada kendi doğal yüzüne bakan adama benzer. 24Adam kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. 25Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakan ve ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan adam, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.

1.27Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.

2. 14Kardeşlerim, eğer bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi? 15‑16Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, sizden biri ona, «Esenlikle git, ısınmanı ve doymanı dilerim» derse, ama bedenin gereksindiklerini vermezse, bu neye yarar? 17Aynı şekilde, tek başına eylemsiz iman da ölüdür. 18Ama biri şöyle diyecektir. «Senin imanın var, benim eylemlerim var.» Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de imanımı sana eylemlerimle göstereyim. 19Sen, Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar! 20Ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun? 21Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? 22Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi; imanı, eylemleriyle tamamlandı. 23Böylelikle, «İbrahim, Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı» diyen Kutsal Yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu denildi. 24Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır. 25Aynı şekilde, ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? 26Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.

3. 13Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin.

Samimi iman aynı şekilde dilini dizginlemeyi de gerekli kılar (1.26). Çünkü insanın öfkesi Tanrı’nın istediği doğruluğu sağlamayacaktır (1.19-20). Yakup, bizlerin dilimizi denetlememizi ister; çünkü dilimizi denetlediğimizde var olan zorluklar içinde başkalarına Kelami olan cevabı verebiliriz. Eğer bunu yapamazsak kendi hatalarımızı onlara da taşımış oluruz (3.1-2). Atın ağzındaki gem ya da geminin dümeni, bir yön vermek için nasıl kullanılıyorsa bizler de dilimizi denetlediğimiz zaman bizi dinleyen kimselerin hayatlarına kelami bir yön vermiş oluruz (3.3-4). Dil denetlenmediği zaman ormanı yok eden ateş gibi tehlikeli bir şeydir (3.5-6). Yakup, Hristiyanların yaşadıkları toplumda inançlarının teolojik farklılığı kadar konuşma şekilleriyle de ayrı kimseler olması gerektiğini vurgular (3.7-10). Çünkü Hristiyanlar dillerini denetleyerek konuştukları sürece Rab’bin güzelliğini yansıtacaklardır (3.11-12). Dilimizi denetlemeden konuşursak Yasa’yı da yargılamış oluruz (4.11, 16). O halde bir Hristiyan yarın için, gelecek için konuşurken planlarını Rab’be adamalı ve Rab dilerse diyerek konuşmalıdır (4.13-15). 

Denetlenmeyen dilin bir alışkanlığı da söylenmek ve homurdanmaktır (5.9). Diğer bir denetlenmeyen dil alışkanlığı ise bazen yemin etmekte kendini gösterir (5.12). Hristiyanlar bu durumda konuşurlarken çok dikkatli olmalıdırlar. Yakup dilini denetleme konusunu sürekli dua etmeye teşvik ederek mektubunu bitirir (5.13-18). 

1.4. Yaşayan (gerçek) iman ve ölü (boş) iman

Mektup yaşayan iman ile ölü imanının farkını ortaya koyar. Çünkü yaşayan iman iyi şeyler üretir:

2.26 Ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.

Yaşayan iman denendiğinde (1.2-3) sabır üretir (1.3):

1.2 Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman, bunu büyük sevinçle karşılayın. 3Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır.

Yaşayan imanda kuşku yoktur (1.6-8) ve böyle bir iman cevaplanır (1.5):

1.6 Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgârın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer. 7-8Tüm yaşamında böyle değişken, kararsız olan adam Rab'den bir şey alacağını ummasın.
1.5 Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; Tanrı ona verecektir.

Yaşayan iman denenmelere dayanır ve sonsuz yaşam getirir:

1.12 Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman, Rab'bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır.

Yaşayan iman inanmaktan öte bir şeydir (2.19-20) ve eylemlerle etkin ve mükemmel kılınmıştır: 

2.19 Sen, Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar! 20 Ey akılsız adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun?
2.22 Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi; imanı, eylemleriyle tamamlandı.

Yaşayan iman Tanrı’ya inanır (2.23-25) ve Tanrı önünde doğrudur (2.23):

2.23 Böylelikle, «İbrahim, Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı» diyen Kutsal Yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu denildi. 24 Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır. 25 Aynı şekilde, ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı?

1.5. İman ve İşler

Kutsal Kitap iman ile aklandığımızı öğretir. İmanla aklanır, hayatımızı iman ile devam ettirir (II.Korintliler 5.7) ve iman ile umudumuzu güçlendiririz (İbraniler 10.35-12.3). İman bir duygu ya da iyimser bir karar değildir. İman inanılan şeye doğru yönelmedir. İman Tanrı’ya ve Mesih’in koruduğu Tanrısal vaatlere güvenir. Hristiyan imanı akıl, kalp ve iradeyi kapsayan tek gerçek Tanrı’ya yönelik kişisel bir eylemdir. İman bilgi ile ilişkilidir, Kutsal Kitap bilgisinden haberdar olmayı gerekli kılar. Bundan sonra bu bilginin kabul edilmesi söz konusudur, Kutsal Kitabın gerçek olduğunu tanımayı, Tanrı’nın Kutsal Sözleri ile aynı fikirde olmayı gerekli kılar. Bütün bunlar kendimizi Tanrı’ya adayabilme güveni ile birliktedir. Yani İncil bilinerek ve onun gerçekleri kabul edilerek Hristiyan imanı ortaya çıkar (Romalılar 10.14). İman bizi Mesih’le birleştirir, öyleyse iman yaşamdan ayrı bir şey değildir. İman Tanrı’ya yönelmek ve O’nda kalmaktır. Bu yüzden iman sevgi ile etkin olmalıdır (Galatyalılar 5.6):

Efesliler 2.10 Çünkü biz, Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yolunda yürüyelim diye Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz. 

Yakup ölü imandan bahsettiği zaman demek istediği şey şudur. Gerçek iman Tanrı’nın Müjdesi’ni bilir ve bu Müjde ile aynı fikirdedir. Gerçek iman büyür ve doğruluk meyveleri üretir. Yani gerçek iman kişinin kendi gayretlerine veya çabalarına dayanmaz. Pavlus iman ile aklanmayı öğretirken aslında kişinin işleriyle ve kişisel çabalarıyla kendi kurtuluşunu kazanabileceği şeklindeki yanlışa cevap verir. İşlerle kurtuluş lütuf ile kurtuluşa zıt bir öğretidir. Yani Pavlus’un vurgulamak istediği şey Tanrı’nın kurtuluşunu kişinin işlerle yaparak satın alamayacağıdır. Yani kişi imkânsız olan bir şeyi işlerle değiştiremiyor. 

Yakup iyi işleri ya da dindarlığı bahsederken yaşayan Tanrı’ya dayalı bir imanı vurgulamaya çalışmıştır. Diğer yandan Yakup iyi işleri vurgularken imanın belirli bir üst doktrinsel bilgi ile elde edilebileceği yanlışına da karşı çıkmış olur. Çünkü Tanrı’nın bir olduğunu bilmek iman sahibi olmak anlamına gelmemektedir (2.19). "Tanrı birdir" demek Mesih’in kurtarışını kabul etmek anlamını taşımamaktadır. Gerçek iman sadece aklı kapsayan bir bilgi değildir. Gerçek iman insanın her yönünü tümüyle kapsar. Pavlus ve Yakup İyi İşleri Mesih’e samimi bir şekilde imanın ve güvenin sonucu olarak görürler.

Ayrıca unutmamak lazım ki iyi işlerimiz asla mükemmel değildir, iyi işlerimiz ancak (Mesih’e olan imandan dolayı) Tanrı’nın merhamet etmesi üzerine kabul edilirler. Bizler iyi işler yaptığımızda Tanrı’ya olan minnettarlığımızı ifade etmiş olmaktayız. Bir Hristiyan kötü işler yapamayacağı için İyi İşler yapar ve Tanrı da bizlere iyi işlerin yolunda yürümemiz için ödül vaat etmiştir. 

Yakup iman ve işler konusunda kafamızda oluşabilecek yanılgıları çözümlemek için bizlere öncelikle Müjde’nin Özgürlük Yasası olduğunu hatırlatır (1.25). Bunun anlamı şudur. Bizler Mesih’i kabul ettiğimizde Kutsal Ruh bizleri mesh etmek ve yenilemek için bizi doldurur. Böylece Tanrı’nın Ruh’u bizlere Tanrı’ya itaat ve buyruklarını yapma arzusu verir. Böylece Hristiyan hayatını yaşarken pratik ettiğimiz kurallar, uymak zorunda olduğumuz toplumsal kurallar ya da yapılması iyi olan toplumun ahlaki kurallarından farklı olarak, yani dışsal kurallardan farklı olarak bizlerin doğal davranışları olmaya başlarlar. Böylece 1.27 ayetinde temiz ve kusursuz olarak bahsi geçen dindarlık dışsal değil ama içsel bir yasayı izliyor olmanın sonucu olur. Yakup iyi işleri gerçek bir imanın kanıtları olması yönüyle vurgulamıştır (Yakup 2.18, 22).


1.6. Yakup Mektubu ve Mesih’in Müjdesi

Yakup’un okuyucuları çoğunlukla Yahudilikten gelen Hristiyanlar olduğu için mektubunda Matta Müjdesi’ne çok yakın paralel fikirler ön plana çıkar: 

Matta 5.10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere! Çünkü Göklerin Egemenliği onlarındır. 11 Bana olan bağlılığınızdan ötürü insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size! 12 Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşamış olan peygamberlere de böyle zulmettiler (I.Petrus 1.6).
Yakup 1.2 Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğiniz zaman, bunu büyük sevinçle karşılayın. 

Matta 5.48 Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun." 
Yakup 1.4 Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin.

Matta 7.7«Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. 8Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapıyı çalana kapı açılır. 9Hanginiz kendisinden ekmek isteyen oğluna taş verir? 10Ya da balık isterse ona yılan verir? 11Sizler kötü yürekli olduğunuz halde çocuklarınıza güzel armağanlar vermeyi biliyorsanız, göklerde olan Babanızın, kendisinden dileyenlere güzel şeyler vereceği çok daha kesin değil mi?
Yakup 1.5 Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; Tanrı ona verecektir.
Yakup 1.17 Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan gelir.

Markos 11.22 İsa onlara şöyle karşılık verdi. «Tanrı'ya iman edin. 23Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, `Kalk, denize atıl!' der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir. 24Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.
Luka 8.50 İsa bunu duyunca havra yöneticisine şöyle dedi. «Korkma, sadece iman et, kızın kurtulacak.»
Yakup 1.6 Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgârın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.

Matta 7.24«İşte bu sözlerimi duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerinde kuran akıllı adama benzer. 25Yağmur yağmış, seller yükselmiş, yeller esmiş ve eve saldırmış; ama ev yıkılmamış. Çünkü kaya üzerine kurulmuştu. 26Bu sözlerimi duyup da uygulamayan herkes, evini kum üzerinde kuran budala adama benzer. 27Yağmur yağmış, seller yükselmiş, yeller esmiş ve eve yüklenmiş. Ve ev çökmüş; çöküşü de korkunç olmuş.»
Yakup 1.22Tanrı sözünü yalnız duymakla kalarak kendinizi aldatmayın, bu sözün uygulayıcıları da olun.
Yakup 1.25 Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakan ve ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan adam, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.

Matta 5.3 Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!
Göklerin Egemenliği onlarındır.
Yakup (1.9) 2.5 Dinleyin, sevgili kardeşlerim. Tanrı, bu dünya da yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi?
Yakup 4.10 Rab'bin önünde kendinizi alçaltın, sizi yüceltecektir.

Matta 22.39 İlkine benzeyen ikinci buyruk da şudur. `Komşunu kendin gibi sev.' 
Yakup 2.8 «Komşunu kendin gibi sev» diyen Kutsal Yazı'ya uyarak Kralımız Tanrı'nın Yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz.

Matta 7.21 "Bana, 'Ya Rab, ya Rab!' diye seslenen herkes Göklerin Egemenliği'ne girmeyecek. Ancak göklerdeki Babam'ın isteğini yerine getiren girecektir. 22 O gün birçokları bana diyecek ki, 'Ya Rab, ya Rab! Biz senin adınla peygamberlik etmedik mi? Senin adınla cinler kovmadık mı? Senin adınla birçok mucize yapmadık mı?' 23 O zaman ben de onlara açıkça, 'Sizi hiç tanımadım, uzak durun benden, ey kötülük yapanlar!' diyeceğim."
Yakup 2.14 Kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? 15-16 Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, içinizden biri ona, "Esenlikle git, ısınmanı, doymanı dilerim" der, ama bedenin gereksindiklerini vermezse, bu neye yarar?

Matta 5.7 Ne mutlu merhametli olanlara!
Onlar merhamet bulacaklar.
Yakup 2.13 Çünkü yargı, merhamet göstermemiş olana karşı merhametsizdir. Merhamet, yargıya galip gelir.

Matta 7.15 «Sahte peygamberlerden sakının! Kuzu postuna bürünerek gelirler size, ama özde yırtıcı kurtlardır. 16Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanabilir mi? 17Bunun gibi, her iyi ağaç iyi meyve verir, kötü ağaç ise kötü meyve verir. 18İyi ağaç kötü meyve veremez. Kötü ağaç da iyi meyve veremez.
Yakup 3.12 Kardeşlerim, incir ağacı zeytin, ya da asma incir verebilir mi? Aynı şekilde, tuzlu su kaynağı tatlı su veremez (3.9-11).

Matta 5.9 Ne mutlu barışı sağlayanlara!
Onlara Tanrı oğulları denecek.
Yakup 3.18 Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.

Matta 7.1 «Başkasını yargılamayın ki, siz de yargılanmayasınız. 2 Başkasını nasıl yargılarsanız, siz de aynı yoldan yargılanacaksınız. Hangi ölçekle ölçerseniz, size de aynı ölçek uygulanacak.
Yakup 4.11Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da kardeşini yargılayan kimse, Yasa'yı yermiş ve Yasa'yı yargılamış olur. Ama Yasa'yı yargılarsan, Yasa'nın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olmuş olursun. 12Oysa tek bir Yasa koyucu ve tek bir Yargıç vardır; kurtarmaya ve mahvetmeye gücü yeten O'dur. Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun?

Matta 6.34 O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.
Yakup 4.13-14 Dinleyin şimdi, «Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz, orada bir yıl kalıp ticaret yapacağız ve para kazanacağız» diyen sizler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz.

Luka 6.24 Ama vay halinize, ey zenginler, tesellinizi almış bulunuyorsunuz!
Yakup 5.1 Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın.

Matta 6.19 Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. 20Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar. 21Hazineniz neredeyse, yüreğiniz de orada olacak.
Matta 6.24 «Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem de paraya kulluk edemezsiniz.
Yakup 5.2Varlığınız çürüdü, giysileriniz güve yeniği oldu. 3 Altınınız, gümüşünüz pas tuttu. Onların pası size karşı tanıklıkta bulunacak ve etinizi ateş gibi yiyecek. Çağın sonunu belgeleyen şu günlerde varlık topladınız.

Matta 5.33 «Yine atalarımıza, `Yalan yere ant içme, ama Rab'be içtiğin antları tut' denildiğini duydunuz. 34-35Oysa ben size diyorum ki, hiç ant içmeyin, ne gök üzerine çünkü orası Tanrı'nın tahtıdır; ne yer üzerine çünkü orası O'nun ayaklarının basamağıdır; ne de Kudüs üzerine çünkü orası Büyük Kral'ın kentidir. 36Başınızın üzerine de ant içmeyin. Çünkü saçınızın tek telini ak ya da kara edemezsiniz. 37`Evet'iniz evet, `hayır'ınız hayır olsun. Bundan fazlası Şeytan'dandır.
Yakup 5.12 Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim, ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine yemin edin. `Evet'iniz evet, `hayır'ınız hayır olsun ki, yargıya uğramayasınız.

Markos 6.6 İsa, çevredeki köyleri dolaşıp ders veriyordu. 7On iki öğrencisini yanına çağırdı ve onları ikişer ikişer halk arasına göndermeye başladı. Onlara, kötü ruhları kovma yetkisini verdi.
Markos 6.12Böylece öğrenciler yola çıkıp insanları tövbeye çağırmaya başladılar. 13Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler.
Yakup 5.14 İçinizden biri hasta mı? Kilise topluluğunun İhtiyarları'nı çağırsın. Rab'bin adıyla yağ sürdükten sonra onun için dua etsinler.


1.7. Yakup’un Eski Ahit’ten Öğretisi

Diğer yandan Yakup Mektubu Yahudi bir kültürden gelen bir kimse tarafından yazılmış olduğu çok açıktır. Çünkü Süleyman’ın Meselleri gibi yaygın bilinen ifadeler Yakup Mektubunda yer alır:

Yakup 1.5 Sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; Tanrı ona verecektir.
Meseller 2.6 Çünkü bilgeliği RAB verir
O’nun ağzındandır bilgi ve anlayış.

Yakup 1.11 Güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer, görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin adam da aynı şekilde kendi uğraşları içinde solacaktır.
İşaya 40.6 Ses, “İlan et” diyor.
“Neyi ilan edeyim?” diye soruyorum.
“İnsan soyu ot gibidir,
Bütün vefası kır çiçeği gibidir.
7 RAB'bin soluğu esince üzerlerine,
Ot kurur, çiçek solar.
Gerçekten de halk ot gibidir.
8 Ot kurur, çiçek solar,
Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur.

Yakup 1.15 Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Günah olgunlaşınca da ölüm getirir.
Mezmur 7.14 İşte kötü insan fesat sancıları çekiyor,
Kötülüğe gebe kalmış,
Yalan doğuruyor.
Eyüp 15.35 Sıkıntıya gebe kalıp kötülük doğururlar,
İçleri yalan doludur.

Yakup 1.26 Kendini dindar sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur. 
Mezmur 34.11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni:
Size RAB korkusunu öğreteyim.
12 Kim yaşamı seviyorsa,
İyi günler görmek istiyorsa,
13 Dilini kötülükten,
Dudaklarını yalandan sakınsın.
14 Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın;
Barış için çalışın, barışın ardından koşun.

Yakup 1.27 Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.
İşaya 1.17 İyilik etmeyi öğrenin,
Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin,
Öksüzün hakkını verin,
Dul kadını savunun.”
23 Yöneticileri asilerle hırsızların işbirlikçisi;
Hepsi rüşveti seviyor, armağan peşine düşmüş.
Öksüzün hakkını vermiyor,
Dul kadının davasını görmüyorlar.

Yakup 2.8 «Komşunu kendin gibi sev» diyen Kutsal Yazı'ya uyarak Kralımız Tanrı'nın Yasasını gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz.
Levililer 19.18 Öç almayacaksın. Halkından birine kin beslemeyeceksin. Komşunu kendin kadar seveceksin. RAB benim.

Yakup 2.9 Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah işlemiş olursunuz; Yasa tarafından, Yasa'yı çiğneyenler olarak suçlu bulunursunuz. 
Tesniye 1.17 Yargılarken kimseyi kayırmayın; küçüğe de, büyüğe de aynı gözle bakın. Hiç kimseden korkmayın. Yargı Tanrı'ya özgüdür. Çözemeyeceğiniz bir sorun olursa bana getirin, ben gerekeni yaparım.'

Yakup 3.13Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. 14Ama yüreğinizde kin, kıskançlık ve bencillik varsa övünmeyin, gerçeği inkâr etmeyin. 15Böyle bir bilgelik, gökten inen değil, dünya dan, benlikten, cinlerden gelen bir bilgeliktir. 16Çünkü nerede kıskançlık ve bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. 17Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıl, yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü yoktur. 18Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.

Meseller 1.2 Bilgeliği ve eğitimi bilmek,
Anlayış sözlerini ayırt etmek,
3 Doğru, haklı ve adil 
Bilge davranıştan eğitim almak,
4 Budala adama tedbir,
Genç adama bilgi ve sağgörü vermek içindir.

Meseller 2.10 Çünkü yüreğine bilgelik girecek
Ve bilgi canına tatlı gelecek.
11 Sağduyu seni koruyacak
Ve anlayış seni gözetecek.
12 Kötülük yolundan seni korumak için:
Sapkın şeyler konuşan adamdan,
13 Doğruluk yollarını terk edenlerden
Karanlık yollarda yürümek için; 
14 Kötülük yapmaktan hoşlanan
Ve şeytani sapkınlıktan zevk alan,
15 Yollarında dolambaçlı 
Ve yollarında çarpık olanlardan.

Meseller 4.5 Bilgelik edin, anlayış edin,
Unutma, ağzımın sözlerinden sapma.
6 Bilgelikten ayrılma ve o seni koruyacaktır,
Sev onu ve o seni gözetecektir.
7 Bilgeliğin başlangıcı onu sahiplenmektir.
Ve bütün varlığınla onu sahiplen, anlayış kazan.
8 Ona çok değer ver, o da seni yüceltecek,
Ona sarılırsan seni onurlandıracaktır.
9 Başına bir onur çelengi koyacak,
Güzellik tacını sana giydirecek.

Meseller 9.10 RAB korkusu bilgeliğin başlangıcıdır.
Ve Kutsal Olan’nın bilgisi anlayıştır.
11 Benim aracılığımla günlerin çoğalacak
Ve yaşam yılları sana katılacak.
12 Bilgeysen, bilgeliğin kendin içindir
Ve eğer alaycı isen onu tek başına taşıyacaksın.

Yakup 2.13 Çünkü yargı, merhamet göstermemiş olana karşı merhametsizdir. Merhamet, yargıya galip gelir.
Meseller 21.13 Yoksulun feryadına kim kulak tıkarsa
Kendisi ferya da düşecek ve cevap verilmeyecektir.

Yakup 2.19 Sen, Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar! 
Tesniye 6.4 “Kulak ver, ey İsrail! Yahve Tanrımız'dır, O tektir.

Yakup 3.2 Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Eğer bir kimse sözleriyle hiç hata yapmazsa, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir.
Meseller 10.19 Kelimeler çoğaldığında suç kaçınılmazdır
Fakat dudaklarını dizginleyen bilgedir.

Yakup 3.6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir.
Meseller 16.27 Değersiz adam kötülük için işler
Onun dudakları kavurucu ateş gibidir.
Mezmur 120.2 Ya RAB, kurtar canımı yalancı dudaklardan,
Aldatıcı dillerden!
3 Ey aldatıcı dil,
RAB ne verecek sana,
Daha ne verecek?
4 Yiğidin sivri oklarıyla
Retem çalısından alevli korlar!

Yakup 3.8 Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil, öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür (Romalılar 3.13-14).
Mezmur 58. 3 Kötüler daha ana rahmindeyken yoldan çıkar,
Doğdu doğalı yalan söyleyerek sapar.
4 Zehirleri yılan zehri gibidir.
Kulakları tıkalı bir kobrayı andırırlar,
Mezmur 140. 2 Onlar yüreklerinde kötülük tasarlar,
Savaşı sürekli körükler,
3 Yılan gibi dillerini bilerler,
Engerek zehri var dudaklarının altında.

Yakup 3.18 Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.
Meseller 11.18 Kötü kişi aldatıcı ücret kazanır
Fakat doğruluk eken gerçek bir ödül alır.

Yakup 4.6 Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor. «Tanrı kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder.»
Meseller 3.34 RAB alaycılarla alay ettiği halde
Alçakgönüllülere halen lütufkârdır.

Yakup 4.13‑14Dinleyin şimdi, «Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz, orada bir yıl kalıp ticaret yapacağız ve para kazanacağız» diyen sizler, yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz.
Meseller 27.1 Yarın hakkında övünme
Çünkü bir günün neye sebep olacağını bilemezsin.

Yakup 4.11Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da kardeşini yargılayan kimse, Yasa'yı yermiş ve Yasa'yı yargılamış olur. Ama Yasa'yı yargılarsan, Yasa'nın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olmuş olursun.
Meseller 6.16 RAB’bin nefret ettiği altı şey,
Evet, O’na iğrenç gelen yedi şey vardır:
17 Gururlu gözler, yalancı bir dil
Ve suçsuz kanı döken eller,
18 Kötü planların aleti bir yürek,
Kötülüğe koşan ayaklar,
19 Yalan savuran yalancı bir tanık
Ve kardeşler arasında çekişme yayan kişi.

Yakup Mektubunun okuyucuları İsa Mesih’e Rab ve Kurtarıcı olarak o dönemin ilk iman eden kimseleriydi. Yakup, okuyucularını Kutsal Yasa’dan iyi bildikleri ve Rab’be tapınmayı ima eden ilk ürün ile mukayese etmektedir. Çünkü ilk ürün Rab’be sunulurdu: 

Yakup 1.18 O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizi, kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.

1.8. Yoksullar (2.2-7) ve Zenginler (5.1-6)

 Yakup 2.1-13 ayetlerinde Yakup özellikle zenginlere karşı fakirlere yönelik ayrım yapılmasını eleştirdiğinde insanlar arasında her hangi bir şekilde ayrım yapmaya karşı çıkar:

Yakup 2.5 Dinleyin, sevgili kardeşlerim. Tanrı, bu dünya da yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi?

Yakup Mektubunda Eski Ahitteki Tanrı’nın fakirlere olan ilginin aynısını görmekteyiz. Bu ilgiyi dört başlık altında toplayabiliriz: 

a-) Tanrı’nın fakirlere (ezilmiş kimselere, toplum dışına itilmiş kimselere, dullara, yetimlere, gurbette olanlara) ilgisi:

Yakup 2.5 Dinleyin, sevgili kardeşlerim. Tanrı, bu dünya da yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi? 
Mezmur 68. 5 Kutsal konutundaki Tanrı,
Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.
6 Tanrı kimsesizlere ev verir,
Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,
Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.
Tesniye 10.17 Çünkü Tanrınız Yahve, tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır. 18 Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar. 

b-) Tanrı kendi halkından bu yoksul kimselere ilgi göstermesini bekliyor:

Tesniye 10.19 Siz de yabancıları seveceksiniz. Çünkü Mısır'da siz de yabancıydınız.
Amos 2.6 RAB şöyle diyor.
“İsraillilerin cezasını kaldırmayacağım,
Çünkü günah üstüne günah işlediler;
Doğruyu para için,
Yoksulu bir çift çarık için sattılar.
7 Onlar ki,
Yoksulun başını toz toprak içinde çiğner
Ve mazlumun hakkını bir yana iterler.
Baba oğul aynı kızla yatarak
Kutsal adımı kirletirler.

Yakup 1.27 ayeti aynı yaklaşım içindedir: Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.

c-) Genellikle fakir ve doğru kimseler ihtiyaçları olan yardım için Tanrı’ya daha çok bakarlar. Bu yüzden onlar duaları ile Tanrı’dan lütuf bekler:

Mezmur 40.17 Bense mazlum ve yoksulum,
Düşün beni, ya Rab.
Yardımcım ve kurtarıcım sensin,
Geç kalma, ey Tanrım!

Yakup Mektubu fakir kimselere bir gün Mesih’in onları kurtarmak için geri döneceğini hatırlatır ve onları kurtarışı için Mesih’e güvenmeye teşvik eder. Yakup 5.7-11 ayetleri arasında bu yaklaşımı görmekteyiz: 

7Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! 8Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır. 9Kardeşler, yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor. 10Kardeşler, Rab'bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın. 11Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab'bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir.

d-) Eski Ahit’te güç ve servetlerini haksızlıkla edinen; ve bu imkanlarını doğru kimselere karşı kötülük yapmak için kullanan kötü kimseler lanetlenmiştir. Yani kişiler sadece zengin olmaktan dolayı lanetlenmez:

Mezmur 73.3 Çünkü kötülerin gönencini gördükçe,
Küstahları kıskanıyordum.
4 Onlar acı nedir bilmezler,
Bedenleri sağlıklı ve semizdir.
5 Başkalarının derdini bilmez,
Onlar gibi çile çekmezler.
6 Bu yüzden gurur onların gerdanlığı,
Zorbalık onları örten bir giysi gibidir.
7 Şişmanlıktan gözleri dışarı fırlar,
İçleri kötülük kazanı gibi kaynar.
8 İnsanlarla eğlenir, kötü niyetle konuşur,
Tepeden bakar, baskıyla tehdit ederler.
9 Göklere karşı ağızlarını açarlar,
Boş sözleri yeryüzünü dolaşır. 
18 Gerçekten onları kaygan yere koyuyor,
Yıkıma sürüklüyorsun.
Boş sözleri yeryüzünü dolaşır.
Gerçekten onları kaygan yere koyuyor,
Yıkıma sürüklüyorsun.
19 Nasıl da bir anda yok oluyor,
Siliniveriyorlar dehşet içinde!
20 Uyanan birisi için rüya nasılsa,
Sen de uyanınca, ya Rab,
Hor göreceksin onların görüntüsünü.

Yakup 5.2-6 ayetlerinde aynı yaklaşımı görmekteyiz: 

2‑4Toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giyimli bir adamla kirli giysiler içinde yoksul bir adam geldiğinde, şık giyimli adama ilgiyle, «Sen buraya, iyi yere otur», yoksula da «Sen orada dur», ya da «Ayaklarımın dibine otur» derseniz, aranızda ayrım yapmış, kötü niyetli yargıçlar olmuş olmuyor musunuz? 6Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi? 

Diğer yandan Tanrı’nın zengin ya da yoksul ayrımcılığına karşı olduğunu hatırlamamız gerekir: 

Çıkış 23.2 "Kötülük yapan kalabalığı izlemeyeceksiniz. Bir davada
çoğunluktan yana konuşarak adaleti saptırmayacaksınız.
3 Duruşmada yoksulu kayırmayacaksınız.
Meseller 22.2 Zengin ve yoksul ortak konuda bir araya gelir:
RAB onların hepsinin yaratanıdır.
Eyüp 34.18 Krallara, 'Değersizsiniz',
Soylulara, 'Kötüsünüz' diyen,
19Önderlere ayrıcalık tanımayan,
Zengini yoksuldan çok önemsemeyen O değil mi?
Çünkü hepsi O'nun ellerinin işidir.

Yakup insanların davranışlarında ayrımcılık olmasını istemiyor. Çünkü bizler insanlar arasında ayrım yaparsak: 
- kötü düşünceli yargıçlar olmaktayız. 
- Tanrı bu fakir kimseleri imanda zenginleştirmek istemiştir, 
- Tanrı bu fakir kimseleri egemenliğin mirasçısı olarak seçmiştir, 
- kaldı ki ayrım yaptıkları zengin kimseler onları mahkemeye sürükleyen kimselerdir, 
- bu ayrım yaparak tarafını tuttukları zengin kimseler muhtaç kimselerin onurunu kıran, haksız ve küfreden kimselerdendir. 

Yakup, yoksul olan ama imanda zengin olan kimselerden öğrenmemiz gerektiğini hatırlatıyor. Çünkü bizler kardeşlerimizi yerdiğimiz ya da yargıladığımız zaman aslında YASA’nın UYGULAYICISI değil, YARGILAYICISI oluyoruz (4.11). 

Yakup’un zengin kimselere ilişkin sözleri oldukça ciddi bir azarlamadır. Yakup’un hitap ettiği zengin kimseler o dönemin Hristiyan olarak tanınmış zenginleriydi. Ancak Yakup bu kimselerin çoğunlukla servetlerinin kaynağında doğru kazanç olmadığı fikrindedir (5.4). Böyle bir kazanç ile zengin olan kimseler gelecekte karşılaşacakları korkunç durumdan dolayı şimdiden üzüntü duymalıdırlar (5.1). Çünkü bu dünya da güven duydukları zenginlikleri geçicidir (5.2-3). Tanrı’nın zenginlerden yoksullara karşı Mesihsel bir hizmet istediği unutulmamalıdır. 

Mesih’in dirilişinden sonraki günleri tanımlayan son günler ifadesi Mesih’in tekrar geleceğini işaret etmek için kullanılmıştır (5.3). Öyleyse Hristiyanlar nasıl olur da son günler içinde yaşarken ilgileri veya vakitleri bu denli dünyasal değerlere odaklanabilir? Adaletsiz yoldan elde edilen kazancın öcünü Tanrı bir gün alacaktır? 

Yakup adaletsiz zengin ve mağdur olan fakir ayrımına dikkat çekerken dayandığı en önemli temel Tanrı’nın kendi halkına fakirlere merhametli olmayı emretmesidir. Bundan başka şunları söyleyebiliriz: 

- Tanrı ve Tanrı'nın Mesih'inin fakirlere yönelik ilgisi vardır:

I.Samuel 2.7 O kimini yoksul, kimini varsıl kılar;
Kimini alçaltır, kimini yükseltir.
8 Düşkünü yerden kaldırır,
Yoksulu çöplükten çıkarır;
Soylularla oturtsun
Ve kendilerine yücelik tahtını miras olarak bağışlasın diye...

- Fakirlere yardım eden insanlar Tanrı’nın gözünde doğru insanlardır:

Mezmur 112.9 Mallarını yoksullara cömertçe dağıtır,
Doğruluğu sonsuza dek sürer,
Gücü ve saygınlığı artar.

- Fakirleri küçük gören, alay eden veya onları ezen kimselere Tanrı gazap ve yargısını gönderecektir:
 
Amos 5.11 Yoksulu ezdiğiniz,
Ondan zorla buğday kopardığınız için
Yaptığınız yontma taş evlerde oturmayacak,
Diktiğiniz güzel bağların şarabını içmeyeceksiniz.

Tanrı neden fakirlere özel bir ilgi duyuyor? Gerçekte fakirler ihtiyaçları için Tanrı'ya daha fazla bağımlılık duymalarına rağmen fakir olmak insanları daha kutsal yapmıyor. Fakat zengin olmak da doğru kimse olmak anlamına gelmiyor. 

I.Korintliler 1.26 Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. 27 Ama Tanrı, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti.28 Tanrı, dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için, dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti. 

Pavlus burada dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz saydığı kimselere Tanrı'nın nasıl lütuf gösterdiğini vurguluyor. Çünkü Ferisi inanış biçiminde zenginliğin bir bereket olduğu ve bu yüzden zengin kimselerin doğru kimseler olduğu anlayışı güçlü bir şekilde hakimdi. Ancak zengin kimseler kendi varlıklarına güvenip diledikleri her şeyi yaparlarken fakir insanlar her açıdan ihtiyaçları için Tanrı'ya bağımlılık duymaya daha yakın kimselerdi. Bu dünyanın zengin, akıllı ve güçlü insanları yaptıkları şeylerde insanlardan onur almaktadır. Fakat fakir insanların toplumdan övgü veya beğeni alabilecek bir şeyleri yoktur. Tanrı dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz saydığı kimselere lütfunu gösterdiğinde ise bütün övgü ve yüceliği insan değil de Tanrı'nın kendisi almaktadır. 

Bu sebepten fakir insanlar Tanrı tarafından Kendisine güvenmeye çağrılmışlardır. Böylece bu kimseler Tanrı'nın sağlayışı ile sevineceklerdir (1.9-10). Zenginler varlıklarının çiçekler gibi geçici olduğunu bilerek ALÇAKGÖNÜLLÜ olmaya çağrılmaktadır (1.10-11). Zengin kimseler kendilerinden yoksul kimselere daha merhametli olmaya çağrılmışlardır (2.13).


2.Bölüm: Ayetlerin İncelenmesi 


2.1. Yakup 1. Bölüm

Araştırma ve Tartışma Konuları:
1 –Tanrı’nın kulu olmak ne demektir?
2-4, 12-15 –denenme, ayartı.
5-8 –bilgelik ve Rab’den dilemek.
9-11 –zenginlik.
16-18 –Tanrı’nın armağanı.
19-25 –dinlemek ve uygulamak.
26-27 –gerçek dindarlık. 


1:1 Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu Yakup, dağılmış olan on iki oymağa selam eder.
(1:1) Yakup kendini “Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu” olarak tanımlıyor. Siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? Dünya size baktığında “Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu” olan birini (Yuhanna 12:26) görüyor mu? 

Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu olma ayrıcalığı kendisini Müjde'yi yaymak üzere seçilmiş olma (Romalılar 1:1) yönü ile belli eder. Bu durumda Müjde’yi başkalarıyla paylaşmamak Hristiyan çağrımıza (seçilmiş olma) aykırı bir durum olacaktır.

1:2 Kardeşlerim, çeşitli denemelere düştüğünüz zaman, bunu tam sevinçle karşılayın. 
(1:2) Aracılığı ile kurtulduğumuz ‘Mesih’ adı bazı zamanlarda bir denenme sebebi olabilmektedir (Luka 6:22-23 krş. Elçilerin İşleri 5:41, Romalılar 8:17-18). Mesih adından dolayı insanlarca bazen reddedilme durumunda kaldığınızda sizlerin bu ayetteki sevinci yaşama (Romalılar 8:35-37) konusundaki tecrübeleriniz nelerdir? 

Mesih imanından dolayı denenme ve acı çekme (Filipililer 1:29-30, İbraniler 10:34) konusunda siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz? İbraniler mektubunda anlatılan, mallarının yağma edilmesini sevinçle karşılayan imanlılardan bu konuda ne öğrenebiliriz? ‘Denenmeleri Mesih ile karşılamak’ konusunda düşünürsek esas korumamız gereken şeyin vaftizimiz ve imanımız olduğunu görebiliriz. Böylece denenmeleri Mesih ile (sevinç ile) karşılamamız mümkün olur.

1:3 Bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır. 
(1:3) ‘İmanın sınanması ve dayanma gücü’ arasındaki ilişkiye dikkat edin: 

Romalılar 5:3-4 Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. 

Bu durumda insan olarak acı çekmekten kaçınma eğilimimiz, iman sayesinde kendisini sınanmalar karşısında Tanrı’ya güven ve dolayısı ile mücadele etme şeklinde belli etmelidir (II.Korintliler 4:17):

Romalılar 8:28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. 

‘İmanın sınanması ve dayanma gücü’ konusu aynı zamanda bir sabır (Romalılar 8:24-25) konusudur (Koloseliler 1:11). Sabır konusunda örneğimiz ve duamız ise Mesih’in kendisidir:

II.Selanikliler 3:5 Rab yüreklerinizi Tanrı'nın sevgisine, Mesih'in sabrına yöneltsin. 

Böylece sınanma ve sabır konusundaki zayıflığımız bizleri Tanrı’nın sevgisinde ve Mesih sabrında güçlenmek için dua etmeye, burada yaptığımız gibi Kutsal Kitap okuma ve araştırmaya yönlendirmelidir.

1:4 Ve dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun ve yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin.
(1:4) Ait olduğumuz Mesih adı bu dünya da bazen baskı ve zorluklarla yüzleşmemizi gerektirir (Matta 10:22). Böylece dayananlardan olmamız gerekecektir çünkü Rab’de ürün verebilmek için dayanma gücü (sabır) gereklidir (Luka 8:15; 21:19, Galatyalılar 6:9).

‘Yetkin Kişi’ olmak konusunda geçmiş yıllara bakarak kendinizde nasıl bir ilerleme görmektesiniz? 

Yetkin Kişi olmak için çalışmanız size emredilmiştir. Bu konuyu din adamlarının veya teologların erdemlerinden biri gibi görme hatasını reddedin. Çünkü siz Mesih’te (Yuhanna 17:23) Yeni İsrail’i temsil ediyorsunuz:

Matta 5:48 Bu nedenle, göksel Babanız yetkin olduğu gibi, siz de yetkin olun. 

Yakup Mektubuna bakarak Yetkin Kişi nasıl biridir, tanımlayınız. Örneğin: “Yetkin Kişi Rab'bin gelişine bakan (5:7) biridir –sabırlı biridir; bedenini dizginleyen (3:2) biridir” gibi ayetlere dayalı olarak tanımlamalar yapınız. Sonra da listeyi kendinizle karşılaştırınız. 

Unutmayın, yekin kişi olmayı istemenin başlangıcı eksik, zayıf, yetersiz olduğunu bilmektir. 

1:5 Eğer ki sizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; ve Tanrı ona verecektir. 
(1:5) Bilgelik deyince aklımıza Kutsal Ruh gelmeli; çünkü bilgeliğe dahil olan her şey (beceri, bilgi, anlayış, ustalık vb.) Ruh’tan kaynaklanmaktadır (Çıkış 31:3 krş. Meseller 9:4-6; [Meseller 3:5-7 krş. Yakup 1:17; 3:17]).

Ayetin “… varsa, Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir” ifadesi bize Mesih’in çağrısını hatırlattığı gibi güven de telkin etmektedir (Matta 7:7-11): 

Matta 7:7 "Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır. 
8 Çünkü her dileyen alır, arayan bulur, kapı çalana açılır. 

Ve bu durum günah ve tekrarlanan düşüşlerine rağmen Tanrı’nın İsrail halkını (Yeremya 29:12-14) çağırmasını hatırlatmaktadır:

İşaya 55:6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın. 
7 Kötü kişi yolunu, Fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB'be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır. 
8 "Çünkü benim düşüncelerim Sizin düşünceleriniz değil, Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB. 
9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse, Yollarım da sizin yollarınızdan, Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir. 

Ve yine Tanrı’nın bu çağrısı bizlere tövbe (Markos 16:14) konusunu hatırlatmaktadır. Tanrı’nın çağrısına verebileceğimiz ilk adım alçakgönüllülükle O’na dönmek olacaktır. Bu davet kutsal vaftiz tacı ile işaretlenmiş olmasına rağmen, Mesih’i ve Kutsal Kitap’ı unutmuşçasına yaşayanlara da bir teşviktir (Luka 15:20-22): 

Matta 11:20-21 Sonra İsa, mucizelerinin çoğunu yapmış olduğu kentleri, tövbe etmedikleri için şöyle azarlamaya başladı: "Vay haline, ey Horazin! Vay haline, ey Beytsayda! Sizlerde yapılan mucizeler Sur ve Sayda'da yapılmış olsaydı, çoktan çul kuşanıp kül içinde oturarak tövbe etmiş olurlardı. 

1:6 Yalnız hiç kuşku duymadan, imanla istesin. Çünkü kuşku duyan kişi rüzgârın sürükleyip savurduğu deniz dalgasına benzer.
7-8 Tüm yaşamında böyle değişken, kararsız olan adam Rab'den bir şey alacağını ummasın (4:8).
(1:6) Mesih iman ile dua etmeyi öğretmiştir (Matta 21:21-22). Ve iman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır (İbraniler 11:6). 

Ve yine iman konusunda ve dua konusunda örneğimiz Mesih’tir. Doğru örneğe bakarak yürürsek Efesliler 4:14 ayetinin dediği gibi “insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki becerileriyle, her öğretinin rüzgarıyla çalkalanıp öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız.” 

Ayetin ‘rüzgar ile sürüklenme’ şeklindeki ifadesi bize yanlış öğretiş peşinden gidenleri ve onların yargılarını hatırlatmaktadır (II.Petrus 2:17):

Yahuda 12 Sevgi şölenlerinizde sizinle birlikte pervasızca yiyip içen bu kişiler birer kara lekedir. Yalnız kendilerini besleyen çobanlardır. Rüzgarın sürüklediği yağmursuz bulutlara, iki kez ölmüş, kökünden sökülmüş, sonbaharın meyvesiz ağaçlarına benzerler. 
13 Köpüğünü savuran denizin azgın dalgaları gibi ayıplarını çevreye savururlar. Serseri yıldızlar gibidirler. Onları sonsuza dek sürecek koyu karanlık bekliyor. 

Öyleyse “çeşitli garip öğretilerin etkisine kapılıp sürüklenmemek” için (İbraniler 13:9) doğru örneğe bakarak yürümek –iman ve dua ile yürümek- için gayretli olmalıyız. 

(7-8) “Rab'den bir şey alacağını ummasın” ifadesi 4:3 ayetindeki “Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz” şeklindeki sözü hatırlatmaktadır (İşaya 1:15, Meseller 28:9). 

Diğer yandan bu ifade Matta 23:13-29 ayetlerinde Mesih’in dönemin yasacı öğretişine dayananları yargıladığı sözlerini hatırlatmaktadır. Tanrı’nın Kutsal Sözleri’ne ve lütfuna uygun olmayan bir yürekle ve motivasyonla yapılan işlerin “vay halinize” dedirtecek kadar reddedileceği ve yargılanacağı bir durumda olan böyleleri için “Rab'den bir şey alacağını ummasın” uyarısı yerindedir.

Bu yüzden her bakımdan değişken, kararsız olan kişilere 4:8 ayetinde “Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın” uyarısı yapılmaktadır. 

Etrafınızdaki dünyaya baktığınızda insanları hangi öğretişlerini hangi konuların sürüklediğini görüyorsunuz?

1:9-10 Düşkün olan kardeş kendi yüksekliği ile, ve zengin olan ise kendi düşkünlüğüyle övünsün. Çünkü zengin adam bir kır çiçeği gibi solup gidecek. 
(1:9-10) Bu ayetlerdeki ‘kardeş’ sözü aynı zamanda 2:1-13 ayetlerindeki zengin ve fakir (düşkün) arasında ayrımcılığa düşenlere (Tesniye 15:7, 11 krş. Luka 1:52; 18:14, Mezmur 113:6-9, Yakup 4:10) bir hatırlatma yapıyor: zengin ve fakir olsun hepimiz Mesih imanında kardeşiz (aynı Baba’nın çocuklarıyız).

İmanlıların Rab ile övünmesi uygundur (Yeremya 9:23-24, Filipililer 3:3). Adlarımızın göklerde yazılı olması (Luka 10:20), Mesih’te mirasımızın olması (Romalılar) ve daha pek çok ayrıcalığımız Rab’deki sevincimiz ve övüncümüzdür (I.Petrus 2:9, Galatyalılar 4:4-5, 6, 7, Matta 25:34, Romalılar 8:1, II.Korintliler 5:21). 

Kederli iken etrafındakilerin sıkıntılarını dağıtan, insanları teselli eden, kendi ihtiyaçlarına karşın imkanları ölçüsünde paylaşmada cömert (II.Korintliler 6:10) olan kaç kişi tanıyorsunuz –bu bir Mesih karakteridir (Filipililer 2:6-8, II.Korintliler 8:9). Acaba siz bu konuda nasıl bir durumdasınız? 

Böylece zengin olan imanlılar da Rab’bin karakterine (İşaya 57:15; 66:2, Matta 5:3) bakarak dünya da geçici olan şeylerin gururundan kaçınarak sevinebilmeliydi. 4:13-14 ayetlerindeki “kısa süre görünen, sonra yitip giden buğu gibisiniz” şeklindeki ifade boş şeyler ile övünenlere kim olduğunu hatırlatma açısından yerinde bir uyarıdır. 

Dünyasal zenginlik ve maddiyat konusunda hiç kendinizi test ettiniz mi? “Zenginliğinde yoksul gibi, yoksulluğunda zengin gibi yaşamak” konusuna nasıl bir tanım getirirsiniz?

1:11 Güneş yakıcı sıcağıyla doğar ve otu kurutur. Otun çiçeği düşer, ve görünüşünün güzelliği yok olur. Zengin adam da aynı şekilde kendi uğraşları içinde solacaktır.
12 Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Çünkü denemeden başarıyla çıktığı zaman, Rab'bin kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. 
(1:11) 5:1-7 ayetlerine bir ön gönderme yapılmaktadır. Benzer şekilde Mezmur 73:3-12, 18:20; 49:5-14 ayetleri böyle kimselerin yıkımına dikkat çekmektedir. 

Bu durumda zenginliğine, gücüne, mevkisine güvenerek yaşayanlar, dünyaya çıplak gelip dünya dan bir şey götürmeyecekleri (Vaiz 5:15) gerçeğine göre yaşamaya dönmezlerse zenginlikleri onlara bir ayartı olarak galip gelmiş olacaktır (Luka 12:16-21 krş. I.Korintliler 7:29-31). 

Ancak bizler ‘yaşayan bir umuda, göklerde saklı olan çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa’ sahip (I.Petrus 1:4) kimseler olarak yaşamalıyız. 

(1:12) Mesih’e kul (1:1) olursak denenmeler (1:2-4) o zaman bir bereket (5:11) yolu olacaktır (I.Petrus 5:4).

1:13 Ayartılan kişi, «Tanrı beni ayartıyor» demesin. Çünkü Tanrı kötülüklerle ayartılmadığı gibi, kendisi de kimseyi ayartmaz. 
(1:13) Tanrı ayartmaz. Ancak yaşadığımız dünyaya baktığımızda birbirini ayartan pek çok insan görürüz. İmanlıların görevi herkesin karşılaştığı benzer durumları iman ile karşılamak ve bu şekilde düşüşlere direnmektir (1:2, 12). 

Ve Mesih’e kul olmadıkça kendi gücümüzle bunu yapamayız. Unutmayın, bereketlenmiş olanlar başkalarına da bereket olacaktır. 

Ayartılara karşı durabilmek için sizin tavsiyeleriniz nelerdir?

1:14 Herkes, kendi arzularıyla sürüklenir ve aldanarak ayartılır. 
(1:14) Kişileri kendi bedenlerinde savaşan tutkuları (4:1-2 krş. Tekvin 6:5) ayartıya sürükler.

Sizin için ayartı olabilecek şeyleri hiç liste yapmayı düşündünüz mü? Sürekli kaçınmaya çalıştığınız ve mücadele etmek zorunda olduğunuz ayartılar var mı?

Bazen ayartılar siz hiçbir şey düşünmezken karşınıza çıkar; başka bir deyişle ayartılar sizin hazır olmanızı beklemez (II.Samuel 11:2).

Yaşam kaynağı olan yüreği korumak (Meseller 4:23) üzerine düşününüz (Tesniye 4:9, Meseller 28:26; 3:5; 22:5, Markos 14:38, İbraniler 12:15). 

1:15 Sonra arzu gebe kalınca günah doğurur. Ve günah olgunlaşınca da ölüm getirir.
(1:15) Bu ayet Tekvin 3:6, 19 ayetlerini anımsatmaktadır (Matta 26:14, 16, 47-61). 

Bedenin arzuları (1:14) günahı, günah da ölümü getirir (Elçilerin İşleri 5:1-10). 

Günahı iyi anlamamız gerekiyor. Günah kendi gücümüzle mücadele edebileceğimiz bir konu değildir. Günahtan kurtuluş ve özgürlük Mesih aracılığı ile mümkündür (Romalılar 5:12, 17-19; 6:21-23).

Mesih bilgisi günahı anlamanızda, günah ile mücadelenizde ve günahkar kişiye bakışınıza nasıl bir yenilenme getiriyor?

1:16 Sevgili kardeşlerim, aldanmayın! 
(1:16) “Aldanmayın” uyarısına bakarak yaşadığınız çevrede yaygın olan aldatıları (1:22, 26) gözden geçiriniz (Luka 21:8 Galatyalılar 6:3, I.Korintliler 3:18; 6:9-10; 15:33, I.Yuhanna 1:8). 

II.Timoteyus 2:18 Diriliş olup bitti diyerek gerçek yoldan saptılar. Şimdi de bazılarının imanını altüst ediyorlar. 
Koloseliler (2:4) 8 Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin. 

İnandığımız ve yaşadığımız şeyleri Kutsal Kitap ile test emeliyiz. İmanımızı Kutsal Kitap ile test emeliyiz. Çünkü yanılıp yanılmadığımızı bize sadece Kutsal Yazılar gösterebilir. Ve bizler bir kilise ailesi ile paydaşlık içinde devam ettiğimiz sürece aldanma noktalarımızı en iyi bir şekilde görebiliriz. Çünkü Mesih’teki paydaşlığımız birbirimizde bir ayna gibi hatalarımızı zayıflıklarımızı görebilmemizi sağlar. Ve yine bizler düzenli ve sürekli bir biçimde Kelam okuyarak ve dua ederek kendimizi aldatılar ve ayartılara karşı koruyabiliriz.

1:17 Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan gelir. 
(1:17) İnsanlar kötü yürekli olduğu halde Tanrı bizlere mükemmel armağanlar vermek istiyor. Şaşırtıcı… ama lütuf böyle bir şeydir: hak edilemez –hak edilemez olduğu için lütuftur. Öyleyse Tanrı’ya daima şükretmeliyiz.

Tanrı'nın iyi olan armağanları:
Çıkış 4:11 –söz yeteneği.
Meseller 2:6 –bilgelik, bilgi, anlayış.
Matta 11:25-26 –Tanrı’nın isteği.
Elçilerin İşleri 5:31 –tövbe ve bağışlanma. 
Romalılar 6:23 –sonsuz yaşam.
Romalılar 11:30 –merhamet.
Efesliler 2:4 –kurtuluş.
I.Yuhanna 4:10 –sevgi.

Sizin “mükemmel ve iyi olan armağan” tanımınız nedir?

1:18 O, yarattıklarının bir anlamda ilk meyveleri olmamız için bizi, kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu.

Bedeli Mesih İsa tarafından ödenen bizler, Tanrı’nın Mesih aracılığı ile yaptığı YENİ YARATILIŞININ ilk meyveleriyiz.

(1:18) Eski Ahit’te ilk meyvenin (ya da ilk ürün –ürünün turfandası) Tanrı’ya sunulması ile, Mesih’in bizleri Tanrı’ya sunması arasındaki bağlantıya baktığınızda, Tanrı’ya ait bir halk olmanın, Tanrı için seçilmiş ya da Tanrı için ayrılmış halk olmanın ayrıcalığını en son ne zaman hatırladınız –ya da bu konuda düşündünüz? Tanrı’nın seçkin halkı (I.Petrus 2:5, 9), bütün uluslardan Tanrı’nın kendine ayırdığı bir halk olmanın sevincini gündelik yaşamda düşünmüyorsanız ya da bunları hatırlamıyorsanız “iblisin ayartıları” hakkındaki tanımınızı gözden geçirmeniz gerekir. Bu ayrıcalığın teşvikinden uzakta kalmak, bir anlamda sevincini unutmak da bir ayartıdır –dünyanın, benliğin şeytanın ayartısıdır. 

“Bizleri kendi isteği uyarınca, gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu” ifadesi bizlere her zaman Mesih’te (Mesih aracılığı ile –Yuhanna 1:13) bağışlanan yaşam ve kurtuluşu hatırlatır (Romalılar 8:29-31, Efesliler 2:4-5):

Yuhanna 3:5 İsa şöyle yanıt verdi: "Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliği'ne giremez.

Öyleyse yaşamlarımız Tanrı’ya ve Rab Mesih’e kul (1:1) olan bir kimseyi işaret etmelidir: “Mesih'e ilk umut bağlayan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım” (Efesliler 1:12).

1:17 ayetinin çalışırken en sonunda “Sizin ‘mükemmel ve iyi olan armağan’ tanımınız nedir?” diye sormuştuk. Bu soruya 1:18 ayeti ise “Tanrı bizi gerçeğin bildirisiyle yaşama kavuşturdu” diyerek diriliş armağanına sahip olduğumuzu hatırlatıyor.

1:19 Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. 
(1:19) Katıldığınız kilisedeki bir ibadette vaaz için ve vaaz içinde okunanlardan hariç, ibadet süresince toplam kaç dakika Kutsal Yazılar’dan okumak için zaman ayrılmıştır? 

Nehemya 9:3 Oldukları yerde durup günün dörtte biri boyunca Tanrıları RAB'bin Yasa Kitabı'nı okudular. Günün öbür dörtte birindeyse günahlarını itiraf ederek Tanrıları RAB'be tapındılar. 

Kişisel dua hayatınızda durum nasıl? Gündelik Kelam okuma ve dua ne kadar zamanınızı alıyor? Günün en çok zamanını alan uğraşınız nedir?

Tanrı ile vakit geçirmekte düzenli ve düzeyli bir pratikleri olmayan kişilerin, gündelik yaşamın diğer alanlarında başka insanlarla olan ilişkisinde sabırlı, dinlemekte ve öfkelenmekte yavaş bir tutum içinde olmayı başarabilmeleri için; başkalarıyla uzlaşabilmek, başkalarını anlayabilmek, kendisini doğru biçimde anlatabilmek açısından başkalarıyla ilişkilerinde saygın, pak, doğru bir yerde olabilmeyi koruyabilmeleri için bu ayeti tekrar tekrar gözden geçirmeleri gerekecektir. 

Bu ayetteki “aklınızda tutun” şeklindeki ifade sizler için ne ifade ediyor? İnsanlar bildikleri şeyleri aklında tutabilirler, bilmediklerini değil… Örneğin trafik kuralları ile ilgili bir sınavda bazı soruları bilemeyebilirsiniz. Ancak kırmızı ışık herkes için bilinen bir konudur. Fakat bir gerçek vardır ki, her gün gazete ve televizyonlarda Kırmızı Işık ihlali sebebiyle pek çok mal ve can kaybına ve sakatlanmalara sebep olan kazalara tanık oluruz. Bu durumda “aklınızda tutun” şeklinde tercüme edilen bu ifade bize zaten bildiğimiz ama tutmadığımız bütün şeylerle yüzleştirmemizi gerektiriyor.

1:20 Çünkü insanın öfkesi, Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz. 
21 Bunun için her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atarak, içinize ekilmiş ve canlarınızı kurtaracak güçte olan sözü alçakgönüllülükle kabul edin.
(1:20-21) 1:19 ayetine bağlı olarak düşündüğümüzde Tanrı’nın doğruluğunun yaşamlarımız aracılığı ile görünür olması açısından dünyasallığı üzerimizden sıyırıp atmamız ve alçakgönüllülükle Tanrı Sözü’ne sarılmamız istenmektedir. Bu yol aynı zamanda Mesih karakterinin bizde yerleşmesi için gereklidir:

II.Timoteyus 2:24 Rab'bin kulu kavgacı olmamalı. Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. 
25 Kendisine karşı olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar.

“Her türlü pisliği ve her tarafa yayılmış olan kötülüğü üstünüzden sıyırıp atın” şeklindeki uyarı Kutsal Kitap boyunca Tanrı’nın günahtan tövbeye (itaatsizlikten itaate) çağırmasını hatırlatıyor (Romalılar 13:12-13, Koloseliler 3:5-8). 
Böylece “atın” ve “kabul edin” emri gözlerimizi bize Mesih’te bağışlanan şeylere çeviriyor (Yuhanna 6:63, 68) ve iman ile Mesih’te sahip olduğumuz konumu sahiplenmeyi teşvik ediyor (Romalılar 11:17-21). 

1:22 Ama kendinizi aldatarak Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun (4:17).
(1:22) 26. ayete geldiğimizde Yakup tekrar benzer bir uyarı yaparak aldatı içinde yaşayanları uyaracaktır. Kişiler neden aldanma içinde yaşar? Bazen bu durum yanlış öğretiden dolayı (İşaya 40:20) bazen de gururdan dolayı (Obadya 3) olur. Böylece Yakup “aldanmayın” uyarısında bulunurken kişileri uyarmak istemektedir; ve kişilerin kendilerini gözden geçirmeleri (I.Korintliler 3:18); ve kişilerin kendilerini denetleyerek (I.Korintliler 6:9-10) bir uyanış yaşamalarını arzulamaktadır:

I.Korintliler 15:33 Aldanmayın, "Kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar." 

Çevrenizde gördüğünüz aldatılar nelerdir ve bunun için çözüm önerileriniz var mı?

1:23 Eğer bir kimse sözün dinleyicisi olup da uygulayıcısı olmazsa, aynada kendi doğal yüzüne bakan adama benzer. 
(1:23) Luka 6:46-49 ayetlerinde Mesih benzer bir uyarı yapmaktadır (Matta 7:26-27): “Müjde’yi duydunuz, öyleyse şimdi bunu yaşamlarınıza uygulayın” demek istemektedir.

Benzer şekilde Luka 7:1-10 ayetlerinde imanını gündelik yaşamda etkin kılan bir yüzbaşı görmekteyiz. Bu kişi Müjde ve Mesih önünde kendini alçaltarak yaşayan (Luka 7:6) bir kimsedir. Bu yüzden Mesih tarafından övülmüş ve bereketlenmiştir. 

O halde Yakup tarafından “imanı gündelik yaşama uygulayın, imanı işler ile etkin kılın” öğretisinin özünde Mesih vardır. 

1:24 Adam kendini görür, sonra gider ve nasıl bir kişi olduğunu hemen unutur. 
25 Oysa mükemmel yasaya, özgürlük yasasına yakından bakan ve ona bağlı kalan, unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olan adam, yaptıklarıyla mutlu olacaktır.
(1:24) İnsanlar sıklıkla kendilerinin kim olduğunu unutma eğilimindedirler. Luka 7:36-39 ayetlerinde de benzer bir durum görmekteyiz: Ferisinin biri Mesih’i evine çağırıyor, o sırada kentte günahkâr olarak tanınan bir kadın eve gelerek Mesih'in ayakları dibinde ağlayıp O’nun ayaklarını öpüyor; değerli bir yağı Mesih’e sunuyor. Ferisi ise bunu görünce "Bu adam peygamber olsaydı, kendisine dokunan bu kadının nasıl bir günahkâr biri olduğunu anlardı" diye aklından geçiriyor.

Ferisi neden böyle düşünüyor? Çünkü kendisini Ferisi yapan değerlere bakıyor (vaat, antlaşma, ondalık, oruç, dua, kelam v.s.) ve bu yüzden kendisinin günahsız olduğunu, daha kutsal olduğunu düşünüyor. Benzer şekilde eğer bizler “bir kilise üyesiyim, kiliseyi ondalıklarımla destekliyorum, kilisenin hizmetlerine gönüllü yardım etmeye çalışıyorum, etkinliklerine düzenli katılıyorum” gibi v.s. işlerimize odaklanırsak Ferisi örneğinde olduğu gibi (Luka 18:11) başkalarına gururla bakmaya başlarız. 

Günah işleyen ya da imanda zayıf olan kimselere “ben onlar gibi günahkar değilim” şeklinde bir bakış açısı Müjde’deki düşünceye uygun değildir. Kutsallık, günahı tanımaktır: “…Günahkârların en kötüsü benim” (I.Timoteyus 1:15). Kutsallık, günahlardan kurtuluş, günahların affı için Mesih’ten başka bir yol olmadığını kabul etmektir.

(1:25) Emir ve yasaklara Mesih’e bağlılık ile baktığımızda bunlar bizler için özgürlüktür (Yuhanna 8:31-32). Ve bu anlamda Tanrı’nın Yasası mükemmeldir (Romalılar 7:12). Tanrı’nın Yasası mükemmel olduğu için de bize zayıflığımızı, güçsüzlüğümüzü, günahlılığımızı gösterir (Romalılar 7:22-23). Yasa bir ayna gibi bize gerçekte kim olduğumuzu gösterdikçe bizler de kurtuluşumuz için Mesih’e ne denli bağımlı olmamız gerektiğini (Romalılar 7:25) anlarız (Elçilerin İşleri 2:42; 13:43; 26:22):

Yuhanna 15:9 "Baba'nın beni sevdiği gibi, ben de sizi sevdim. Benim sevgimde kalın. 10 Eğer buyruklarımı yerine getirirseniz sevgimde kalırsınız, tıpkı benim de Babam'ın buyruklarını yerine getirdiğim ve sevgisinde kaldığım gibi...  

Öyleyse unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olmamız Mesih ile mümkündür (Luka 11:28, I.Korintliler 15:58). 

1:26 Kendini dindar sanıp da dilini dizginlemeyen kişi kendini aldatır. Böylesinin dindarlığı boştur. 
1:22 Tanrı sözünü yalnız duymakla kalmayın, sözün uygulayıcıları da olun. Yoksa kendinizi aldatmış olursunuz.
(1:26) Bu ayete bakarak dilimizi doğru kullanmak hakkında açıkça bir fikir sahibi olduk. Diğer yandan buradaki prensibi görmemiz lazım: bir yol doğru görünebilir, ancak Kelam bu konuda ne diyor, buna dikkat etmeye özen göstermeliyiz (Meseller 16:25, Luka 8:18 krş. Matta 15:9):

I.Korintliler 3:18 Kimse kendini aldatmasın. Aranızdan biri bu çağın ölçülerine göre kendini bilge sanıyorsa, bilge olmak için "akılsız" olsun! 

Önceki ayetteki unutkan dinleyici değil de etkin uygulayıcı olmamız konusundaki uyarıyı dikkate alırsak, etkin uygulayıcı olarak dilimizi doğru kullanmak ve diğer yandan da yaşamlarımızı Müjde’ye göre düzenlemek konusunda sorumluluğumuz olduğunu görmemiz gerekir (2:20 krş. Meseller 19:1, Mezmur 32:9):

I.Korintliler 15:2 Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz.

1:27 Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.
(1:27) Temiz ve kusursuz dindarlık (Luka 1:6) göksel bilgeliğin dünyaya yansımasına sebep olur (çünkü iman ve itaat pasif bir durum değil, aktif bir eylemdir –Mezmur 119:1). 
İmandan doğan sevgi etraftaki diğerlerinin yaşamı ile ilgilenir (Galatyalılar 6:9-10). Çünkü imandan doğan sevgi (Galatyalılar 5:6) yaşadığı çevreye Müjde’yi yerleştirmek ister (Müjde’yi götürmek ister). 

‘Temiz ve kusursuz dindarlık’ tanımı muhtaç kimselerle ilgilenmeyi ve kişinin kendisini dünyanın lekelemesinden korumasını kapsıyor. 

‘Temiz ve kusursuz dindarlık’ adına yaptığınız ve dikkat ettiğiniz konuları özetleyiniz. 

2.2. Yakup 2. Bölüm

Araştırma ve Tartışma Konuları:
1-13 –ayrımcılık, adaletsizlik.
14-26 –işleyen iman. 


2:1 Kardeşlerim, yüce Rabbimiz İsa Mesih'e iman edenler olarak insanlar arasında ayrım yapmayın. 
(2:1) Ayetin “Yücelik Rabbine imanı kişilere saygı ile tutmayın” yönündeki uyarısı dikkat çekicidir. Yüce Rab Mesih’e iman etmek ve bu imanı kişilere itibar etmeye bulaştırmak, yanlış kimselere bilerek boyun eğmek sanki “iki efendiye kulluk etmek” gibi bir düşünceyi çağrıştırmaktadır. İnsanlar arasında ayrım yapmak ve ‘yüce Rab İsa Mesih'e iman etmek’ sizce de birbirleri farklı olan konular olması gerekmiyor mu?

Ayetin ‘yüce’ ifadesine dayanarak baktığımızda, ayrımcılık konusu Tanrı’nın Sözü’ne ve karakterine zıt bir tavır olarak karşımıza çıkar.

Mesih’e Rab olarak iman edenler insanlar arasında ayrım yapmakla (2:1-4, krş. 1:27; 3:17) değil imana ve temiz vicdana sarılanlar (I.Timoteyus 1:19) olarak; insanları seven kimseler (Koloseliler1:4) olarak tanınmalıdır. Mesih’e ait olanlar yani O’nun yücelik içinde gelmesini bekleyenler olarak (Titus 2:13) insanlar arasında ayrım yapmak (Meseller 24:23; 28:21) Mesih’i haksızca yargılayan ve eleştiren kimselere benzemek olacaktır (Levililer 19:15, Tesniye 16:19 krş. Matta 27:16-18, 20-27, I.Petrus 22:23, Matta 22:15-16). 

Diğer yandan ayrım yapmak Mesih’in hizmetini yanlış tanıtmaktadır. ‘Kaybolan oğul’ benzetmesini düşünün (Luka 15:11-32). Bu oğul adeta babasından miras payını isteyerek onu öldürmüş oluyor. Ve payına düşeni günah içinde geçen yıllar boyunca harcadıktan sonra yokluk içinde eve dönünce, ‘günahta kaybolmuş, suç ve günahlarda ölmüş’ biri iken kurtuluşa kabul ediliyor (Luka 15:32, Romalılar 5:6, Hezekiel 34:16). Mesih günahkarı ayırmıyor, günahkarı Müjde’ye davet ediyor, günahkarı kurtarmak istiyor ve tövbe kapısını kapatmıyor (I.Timoteyus 1:13-16).

2:2 Çünkü eğer toplandığınız yere altın yüzüklü, şık giysiler içinde bir adam gelirse ve fakir bir kişi de kötü giysiler içinde gelirse;
3 Ve şık giysiler giyinen adama bakıp ona, “Sen burada, iyi bir yerde otur” der, fakire de “Sen orada dur” ya da “Ayaklarımın dibine otur” derseniz;
4 Siz de kendi aranızda ayrım yapmıyor ve kötü düşünceli yargıçlar olmuyor musunuz?
(2:2-4) Zengin ve fakir kişi arasında yapılan ayrımcılığa 6-7. ayetlerde de Yakup tekrar karşı çıkacaktır. Ancak kişilerin dünyasal anlamda zengin ya da fakir olup olmaları değil, Mesih’e nasıl bir sevgi ile bağlı oldukları daha önemlidir. Mesih dünyaya gelirken yüceliğini, zenginliğini bir kenara bırakmış ve bizleri kurtarmak için fakir olmuştur (Filipililer 2:6-8). Böylece onun fakirliği ile bizler zengin olmuşuzdur (II.Korintliler 8:9).

Buradaki ayrımcılık konusundaki yaklaşım bize başka bir tür ayrımcılığı hatırlatmalıdır. Çünkü insanlar arasında her zaman ‘zengin-fakir’ ayrımı yoktur. Luka 7:36-50 ayetlerinde Mesih başka bir tür ayrımcılığa da bir cevap veriyor: “ben kutsalım, diğeri günahkar” şeklindeki ayrımcılığa karşı çıkıyor. Bu meseldeki günahkar kadın Mesih’in lütfu ile o kadar zenginleşiyor ki (2:5), çok değerli bir yağın tamamını Mesih’e sunuyor –elinde olan en pahalı şeyi, elindeki tek değerli şeyi Mesih’e veriyor. Oysa o meseldeki diğer kişiler, bu günahkar kadına göre daha zengin olan kişiler Mesih’e karşı bu kadar cömert olamıyorlar. Diğer yandan bu fakir kadın günahlarından ıstırap duyuyor ve Mesih’teki bağışlayıcılığa kavuşmak için tüm yürekle ve tüm alçalışla kendisini Mesih’e sunuyor. Ancak bu kadından daha zengin durumda olan Ferisi ise bu denli bir merhameti çirkin buluyor; ve kendi doğruluğuna dayanarak günahkarı hor görüyor. 

2:5 Dinleyin, sevgili kardeşlerim: Tanrı, bu dünya da yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendisini sevenlere vaat ettiği egemenliğin mirasçıları olmak üzere seçmedi mi? 
(2:5) Tanrı’nın yoksullara olan ilgisi (İşaya 29:19, Matta 5:3) sizin hizmetinizi ve tanıklığınızı ne şekilde etkiliyor? 

Mesih bilgeleri utandırmak için dünyanın önemsiz, değersiz, yoksul, güçsüz gördüklerine ilgi göstermiş ve onlardan biri gibi olmuştur (Luka 9:57-58). Mesih hem alçalışla aramıza gelip hizmet etmekle hem de çarmıhı aracılığı ile bu dünyayı yargılamıştır. Çünkü Mesih’in alçalışı ve çarmıh güçsüzlüğü Müjde’nin gücünü daha da görünür kılmıştır (Luka 16:19-31, I.Korintliler 1:26-29). 

Öyleyse Mesihsiz olarak yoksulluğun da zenginliğin de (gücün ya da güçsüzlüğün de) birer denenme veya ayartı olabileceğini göz önüne alarak (1:9-10) varlıkta ya da yoklukta Rab için yaşamak (1:12) esas alınmalıdır (Luka 13:32). 

2:6 Ama siz yoksulun onurunu kırdınız. Sizi sömüren zenginler değil mi? Sizi mahkemelere sürükleyen onlar değil mi? 
(2:6) Ayrım yaparak ve yoksul kimselere “Ayaklarımın dibine otur” demekle (2:2-4) ya da onları savunacak kimse olmadığından onları sömürmekle (5:4) ya da onları önemsememekle (5:6) yoksulların onurunu kırmak Tanrı’nın insana verdiği değeri inkar etmek olacaktır. Unutmayın ki, Tanrı yoksul kimseler aracılığı ile de yaşamlarımıza yenilenme, teşvik, bereket (Vaiz 9:15-16) getirmek istemektedir. Ve Tanrı’nın böyle kimselere olan ilgisi (Mezmur 14:6; 10:14-18; 12:5) insanlara karşı ayrımcılık yapan, yoksullara, güçsüzlere küçümseme ile bakan kimseleri korkutmalıdır (Meseller 22:16; 14:31, Elçilerin İşleri 4:1-3, 26-29).

2:7 Ait olduğunuz Kişi'nin yüce adına küfreden onlar değil mi?
(2:7) Yaşamlarıyla Kurtarıcımıza küfür eden kimselerin tersine, yaşamlarımız Mesih’e övgü getirecek şekilde adanmış olmalıdır. Her durumda Mesih’ten nasıl büyük bir lütuf ile bereketlenmiş, ne kadar çok bağışlanmış kimseler olduğumuzu hatırlayarak yaşamalıyız (I.Timoteyus 1:12-15). 

Ayrım yaparak muhtaç kişiyi aşağılayan kimseler ya da ayrım yaparak haksızdan yana olan kimseler, böyle zayıf, korumasız, muhtaç kimseleri kurtaran Mesih’i aşağılamış olurlar. Bu tür bir ayrımcılık aynı zamanda merhametsizlik anlamına gelir. Bu da, günahkara merhamet edip onu kurtaran Tanrı’ya karşı gelmek olur. Ancak yaşamlarımız ait olduğumuz Tanrı’nın yüce adına övgü getirmelidir. 

Mesih bize nasıl dua etmeyi öğretti? “Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın…” Yaşamlarımız, “ait olduğumuz Kişi'nin yüce adına küfreden” kimselerin aksine sözleriyle ve işleriyle Tanrı’ya onur getirecek şekilde insanların iyiliği için etkin olmalıdır. 

2:8 «Komşunu kendin gibi sev» diyen Kutsal Yazı'ya uyarak Kralımız Tanrı'nın Yasası’nı gerçekten yerine getiriyorsanız, iyi ediyorsunuz. 
(2:8) Tanrı’nın Krallığı altında yaşayan kimseler özgürlük yasası (2:12) altında yaşayan kimselerdir. Dünya size baktığında kölelikten özgürlüğe getirilmiş kimseler olduğunuzu görmelidir (I.Petrus 2:10). 

Mesih’in çarmıh zayıflığı ile önce alay eden bir dünya görmekteyiz; ancak Mesih dirilişinden itibaren insanları kendisine çekmektedir. Benzer şekilde dünya bizlerin zayıflığında etkin olan Müjde’nin gücüne tanık oldukça iman da çoğalacaktır. Öyleyse “nasıl yaşamalıyız?” konusuna dikkat etmeliyiz (I.Petrus 2:9).

“Komşunu kendin gibi seveceksin” emrini kendi gücümüzle yaşayamayız. Yaşamlarımızı Mesih’in gücü altına getirince Tanrı’yı sevmek ile başlayan yenilenme ile birlikte insanı sevebiliriz (Matta 22:37-39). Bu emir bize Luka 10:25-37 ayetlerini hatırlatmaktadır: Tanrı’nın Krallığı ve özgürlük yasası altında yaşayan kimseler merhametli bir yürek ile her zayıf, güçsüz kimseye Tanrı’nın şefkatini taşıyarak yaşayan kimselerdir.

2:9 Ama insanlar arasında ayrım yaparsanız, günah işlemiş olursunuz; Yasa tarafından, Yasa'yı çiğneyenler olarak suçlu bulunursunuz. 
10 Çünkü Yasa'nın her dediğini yerine getiren, ama tek bir noktada ondan sapan kişi bütün Yasa'ya karşı suçlu olur. 
11 Nitekim «Zina etme» demiş olan, aynı zamanda «Adam öldürme» demiştir. Eğer sen zina etmez, ama adam öldürürsen, Yasa'yı çiğnemiş olursun. 
(2:9) Yüzbaşı Kornelyus iman ettiği zaman bu imanının Mesih’te büyümesi için Tanrı ona Petrus’u dinlemesini söylemişti (Elçilerin İşleri 10). Diğer yandan o dönem kültüründe dindar insanların uluslardan kimseler ile yakınlaşması pek mümkün değildi. Bu yüzden Tanrı, Petrus’a bir görüm vererek onun yüreğini başka uluslardan kimselere müjdelemek için değiştirmişti. Bu yüzden Petrus ‘Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ulusuna bakmaksızın iman edenleri kabul ettiğini’ (Elçilerin İşleri 10:34-35) vurgulamıştır. 

Bu yüzden Yakup Mektubunun insanlar arasında ayırım yapma konusuna ilişkin ayetlerinin (2:1-13) temelinde Mesih’in Müjdesi’ndeki şu sözler yatmaktadır. 

Luka 6:31 İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız, siz de onlara öyle davranın. 
32 «Eğer yalnız sizi sevenleri severseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile kendilerini sevenleri sever. 
33 Size iyilik yapanlara iyilik yaparsanız, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile böyle yapar. 
34 Verdiğinizi geri almak umudunda olduğunuz kişilere ödünç verirseniz, bu size ne övgü kazandırır? Günahkârlar bile verdikleri kadarını geri almak koşuluyla günahkârlara ödünç verirler.

Öyleyse bizler ayrımcılık yaptığımızda Mesih’e karşı gelen Ferisiler gibi davranmış olmaktayız (Luka 15:1-2). Böyle davranmakla da Tanrı’nın lütfuna karşı gelmiş oluruz. Çünkü Tanrı’ya biz bir şey ödemeden önce Tanrı bize Biricik Oğlunu vermiştir: 

Romalılar 5:8 Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.

(2:9-11) Sevmek ve Yasa’yı tutmak (Romalılar 13:8-9) birbiri ile ilişkili şeylerdir. Öyleyse toplulukta herkes kendi bilgisini, kendi zamanını, kendi yeteneklerini, kendi imkanlarını başkalarıyla paylaşmakla, herkes kendisine göre güçsüz olanı korumuş ve bereketlemiş olacaktır (Galatyalılar 6:2). 

Bizler bu şekilde ayrım yapmaksızın, cömertçe ve birbirimizin yararını gözeterek yaşadıkça Tanrı’nın bize emanet ettiği talantı (Matta 25:14-30) doğru kullanmış olacağız.

2:12 Özgürlük Yasası'yla yargılanacak olanlar gibi konuşun ve davranın. 
(2:12) Tanrısal Krallığın Özgürlük Yasası’na göre yaşamak (Koloseliler 3:23-24, Meseller 3:6, Romalılar 14:7-8, I.Yuhanna 3:18, Filipililer 1:9-11, I.Selanikliler 4:1-9) sizin için neyi ifade ediyor? 

Koloseliler 3:17 Söylediğiniz, yaptığınız her şeyi Rab İsa'nın adıyla, O'nun aracılığıyla Baba Tanrı'ya şükrederek yapın.

Kendimizde olan bir erdeme, yaptığımız iyi işlere dayanarak yaşamıyoruz. Benzer şekilde sonsuzluktaki yaşamımız da Mesih’in yaptığı aracılıkla kurtuluşu alacaktır. O halde benliğe dayanarak işler yapmaya çalışmak gururdandır. Oysa Hristiyanların kurtulmuş kişiler olarak yaşaması gerekir –kurtulmaya çalışan kimseler olarak değil. 

2:13 Çünkü yargı, merhamet göstermemiş olana karşı merhametsizdir. Merhamet, yargıya galip gelir.
(2:13) Haksızlıkla ayrımcılık yapanlar ve muhtaç kimseye karşı merhametsiz olanlar (5:4), başkalarına uyguladıkları aynı ölçü yargılanacaklardır (Matta 7:1-2).

Diğer yandan bu ifade bize Mesih’in ikinci gelişini hatırlatmaktadır (Matta 25:41 vd.). 

2:14 Kardeşlerim, eğer bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar? Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi? 
(2:14) Bu ayet sonraki 15-16. ayetleri ile daha açıklanabilir oluyor. Diğer yandan bu ayet “ayrım yapmayın” diye başlayan 1. ayetten itibaren sözleri ve eylemleri ile kişilerin kendilerini tartmasını ima ediyor. 

Sizin kurtaran iman tanımınız nedir? Ama işler yaparken bunlar bir zorunluluktan değil, sevgiden (I.Korintliler 13:2-3, Galatyalılar 5:6, 13) taşan eylemler olması Tanrı’da önemlidir. Ve işler Mesih’teki özgürlük yaşamının kendisinde olan bir şeydir (1:22-25 krş. Luka 6:49). 

Ayetin “bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylerse, bu neye yarar?” ifadesine dönerek Nuh’un yaptığı işi hatırlayın. Ve ayetin “Öyle bir iman o kimseyi kurtarabilir mi?” diyen ikinci yarısına Nuh’un veya İbrahim’in yaptığı iş açısından baktığımızda ‘kurtaran iman’ tanımı daha da anlaşılabilir olmaktadır: 

İbraniler 11:7 İman sayesinde Nuh, henüz olmamış olaylarla ilgili olarak Tanrı tarafından uyarılınca, Tanrı korkusuyla ev halkının kurtuluşu için bir gemi yaptı. Bununla dünyayı yargıladı ve imana dayanan doğruluğun mirasçısı oldu. 

2:15 Eğer bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken, 
16 ve sizden biri ona, «Esenlikle git, ısınmanı ve doymanı dilerim» derse, ama bedenin gereksindiklerini vermezse, bu neye yarar? 
(2:15-16) “Bir kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken” ifadesine 2:5 ayetindeki “Tanrı, bu dünya da yoksul olanları imanda zenginleşmek ve kendi egemenliğinin mirasçıları olmak üzere seçti” düşüncesinden baktığımızda, Yakup’un eleştirdiği ayrımcılık daha net anlaşılabilir oluyor (Matta 25:42-45): 

Romalılar 12:9 Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın.

2:17 Aynı şekilde, tek başına eylemsiz iman da ölüdür (2:26).
(2:17) Ölü iman (2:26) konusu işlemeyen ya da etkin olmayan iman (2:14) konusudur. Ve yine bu durum kişilerin kendi sevgilerini gözden geçirmelerini (Romalılar 12:9, I.Korintliler 13:2-3, 13) gerektirir:

II.Petrus 1:5-7 İşte bu nedenle her türlü gayreti göstererek imanınıza erdemi, erdeminize bilgiyi, bilginize özdenetimi, özdenetiminize dayanma gücünü, dayanma gücünüze Tanrı yoluna bağlılığı, bağlılığınıza kardeşseverliği, kardeşseverliğinize sevgiyi katın. 
8 Çünkü bu niteliklere artan ölçüde sahip olursanız, Rabbimiz İsa Mesih'i tanımakta etkisiz ve verimsiz olmazsınız. 
9 Bu niteliklere sahip olmayan uzağı göremez, kördür. Eski günahlarından temizlendiğini unutmuştur.

2:18 Ama biri şöyle diyecektir: «Senin imanın var, ve benim eylemlerim var.» Eylemlerin olmadan sen bana imanını göster, ben de imanımı sana eylemlerimle göstereyim. 
(2:18) Sevgiyle etkin iman (Galatyalılar 5:6) iyi işler üretir:

İbraniler 11:6 İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan, O'nun var olduğuna ve kendisini arayanları ödüllendireceğine iman etmelidir. 

Ve iyi işler konusu iman ve sevgi konusu olduğu kadar bilgelik konusudur (3:13). Diğer yandan Tanrı kendi halkının her davranışta örnek olmasını ister (Titus 2:7, 14).

2:19 Sen, Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun, iyi ediyorsun. Cinler bile buna inanıyor ve titriyorlar! 
(2:19) Yakup kendisini “Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in kulu” olarak tanımladığını (1:1) aklımızda tutarsak; yaşamlarımız kime inandığımızın, kime ait olduğumuzun tanıklığıdır. Bu durumda Tanrı’nın bir olduğuna iman edenlerin, mektubun geneline bakarak nasıl bir yaşam tanıklığı içinde olmaları gerektiği üzerinde düşününüz (Tanrı’nın bir olduğuna, var olduğuna inanan kişiye insanlar arasında ayrım yapmak (2:1) yakışıyor mu? Tanrı’ya inanan kişinin alçakgönüllülükle iyi eylemleri (3:13) olması gerekir gibi…). 

Sizin “Tanrı’ya inanıyorum” diyen başka kimselerden farkınız nedir? Tanrı’ya olan kişisel güveniniz zorluklarda, baskılarda nasıl çalışıyor? Ayartılar ile karşılaştığınızda Tanrı’ya iman ve güven konusunda nasıl bir tanıklık sergiliyorsunuz? Tanrı’ya olan imanınız diğerlerine yardım ve merhamette (2:13, 15-16) kendisini belli ediyor mu?

2:20 Ey boş adam, eylem olmadan imanın yararsız olduğuna kanıt mı istiyorsun?
(2:20) İnsanlar Mesih’e değil de, başka yollara bakarak yönlerini belirlemeye çalışırlarsa sevgi ile etkin olan imandan, bilgelikten, meyve üreten imandan uzaklaşırlar (Mezmur 94:8): 

Koloseliler 2:8 Dikkatli olun! Mesih'e değil de, insanların geleneğine, dünyanın temel ilkelerine dayanan felsefeyle, boş ve aldatıcı sözlerle kimse sizi tutsak etmesin.

Öyleyse Mesihsiz bir şekilde iyi işlerine bakan, kendi erdemlerine güvenenler; imanı akli bilgi (bilme) durumu gibi düşünenler bu mektubun bütününe bakarak yaşam tanıklıklarını da gözden geçirmelidir. 

2:21 Atamız İbrahim, oğlu İshak'ı sunağın üzerinde Tanrı'ya adama eylemiyle aklanmadı mı? 
(2:21) Tanrı’nın İbrahim’i bereketlemesinin (Tekvin 12:1-3; 15:5) ne kadar önemli olduğunu İshak’ta görebiliriz. Çünkü Kutsal Kitap bütün İsrail soyunu “Sara’nın doğurduğu çocuklar” olarak vurgular (İşaya 51:2). Tek bir aileden doğan tek bir çocuk aracılığı ile doğan büyük bir ulus bize Tanrı’nın bereketlemesini, Tanrı’nın mutlak hükmedişi ile her şeyi yönetmesini çok net bir şekilde gösteriyor.

Yaşamlarımız İbrahim’i bereketleyen Tanrı’nın iyiliklerinin tanıklığı olmalıdır ve bizler de İbrahim gibi başkalarına bereket olmalıyız.

Mesih imanı ile bizler de İbrahim soyu oluyoruz. Bu durumda vaftizinizle size aşılanmış olan bereketlere sarılma konusunda gayretli olmanız gerekir. Ve İbrahim soyu olduğumuz için de “tövbeye yaraşır meyveler veren” bir şekilde yaşamamız gerekir (Matta 3:8-9).

2:22 Görüyorsun, onun imanı eylemleriyle birlikte etkindi; imanı, eylemleriyle tamamlandı. 
(2:22) Bu ayette etkin iman eylemlerle tamamlanmış bir iman olarak anlatılıyor. Ve İbrahim imanı bu durumda örnek gösteriliyor (İbraniler 11:17-19). Öyleyse bizler de bütün varlığımızla, evimiz, işimiz, imkanlarımızla her durumda Tanrı’ya birer hizmet aracı olmakta gayretli olmalıyız. Böylece sevgiye dayalı olan iman bizde etkin oldukça (I.Yuhanna 2:5, Galatyalılar 5:6), yaşamları boyunca korku ile yaşayan başkalarına göre bizler Mesih imanında olan cesaret ve özgürlükte (I.Yuhanna 4:17-18) yaşarız.

2:23 Böylelikle, «İbrahim, Tanrı'ya iman etti ve böylece aklanmış sayıldı» diyen Kutsal Yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Tanrı'nın dostu denildi. 
(2:23) Yine aynı Kutsal Yazılar dünyaya şöyle diyor (I.Petrus 2:6):

Galatyalılar 3:22 Oysa İsa Mesih'e olan imana dayanan vaat iman edenlere verilsin diye, Kutsal Yazı bütün dünyayı günahın tutsağı ilan ediyor.

Öyleyse Tanrı dostu (İşaya 41:8) İbrahim’e bakarak bütün yaşamımızla Tanrı’ya layık olmaya çalışmalıyız. İbrahim’in hikayesini dinlemek birçoklarının hoşuna gider; İbrahim’in hayat hikayesi etkileyicidir. Ancak bizler de iman ile yaşarsak imanın nasıl yaşadığımız dünyaya güzel bir tat ve tanıklık bıraktığını görebiliriz. 

Mesih’in bizlere Tanrı ile dost olma ayrıcalığını nasıl büyük bir fedakarlık (Yuhanna 15:13-14) ile getirdiğine dikkat edersek; imana sarılarak yaşama ve Mesih’in uğruna canını verdiği diğer iman kardeşlerini gözetmede o denli gayretli oluruz. 

Çevresinde ‘Tanrı dostu –Tanrı’yı seven’ biri olarak tanınan kaç kişi tanıyorsunuz? Bu durumda sevgi ile etkin imandan taşan iyi işlerin yani itaat eylemlerimizin (Yuhanna 15:15-16) yaşadığımız çevreye ve çağa bırakacağı tanıklık da şu olmalıdır: işte bu kişinin hayatında Kutsal Yazılar yerine geldi; bu kişi Tanrı’ya olan sevgisinden dolayı, Mesih ile dostluğundan dolayı Kutsal Yazılar’a göre yaşadı. 

2:24 Görüyorsunuz, insan yalnız imanla değil, eylemle de aklanır. 
(2:24) Sözlerimiz ve işlerimiz Mesih’in akladığı kişilere yaraşır olmalıdır. Ve yine aklımız ve yüreğimiz bizi seven ve bizim için kendisini feda eden Mesih’e adanmış olmalıdır. 

Bu durumda zaferli bir iman hayatı (Mezmur 18:32-36; 44:5-7) nasıl mümkün oluyor, daha anlaşılır oluyor (Efesliler 6:10-11).

2:25 Aynı şekilde, ulakları konuk edip değişik bir yoldan geri gönderen fahişe Rahav da bu eylemiyle aklanmadı mı? 
26 Çünkü ruhsuz beden nasıl ölüyse, eylemsiz iman da ölüdür.
(2:25-26) Etkin iman, kişileri Mesih benzerliğine dönüştürür. Diri Tanrı’ya bağlanan iman, kişinin karakterini Mesih benzerliğine yönlendirir. Mesih’in lütfu (Luka 7:40-43; 15:1-2) günahkarları aklandığında böylece onlar yeni birer kimseler olduklarına Rahav çarpıcı bir örnektir. 

Böylece “ruhsuz beden ve ölü iman” ifadeleri (Matta 7:21 krş. Matta 12:50) bizlere imanı ve güveni neyin ve kimin üzerine kurduğumuz konusunda düşündürtmelidir (Mezmur 146:3-4):

İşaya 2:22 Ölümlü insana güvenmekten vazgeçin. Onun ne değeri var ki? 

Yaşadığınız çevrede insanlar sizi “diri bir Kurtarıcı’yı takip eden –değişmiş ve dönüşmüş biri” olarak mı tanıyor?

2.3. Yakup 3. Bölüm

Araştırma ve Tartışma Konuları:
1-12 –dili kontrol etmek.
13-18 –göksel bilgelik ve dünyasal bilgelik.


3:1 Kardeşlerim, biz öğreticilerin daha titiz bir yargılamadan geçeceğimizi biliyorsunuz; bu nedenle çoğunuz öğretici olmayın. 
2 Çünkü hepimiz çok hata yaparız. Eğer bir kimse sözleriyle hiç hata yapmazsa, bütün bedenini de dizginleyebilen yetkin bir kişidir. 
(3:1) Toplumun önünde olmaları nedeni ile önderler bu dünya da titizlikle eleştirilirler. Bazen bu eleştiriler iyi niyetli olmayabilir (Matta 9:11). Ancak imanlılar olarak bize düşen, bir gün Mesih’in herkesi yargılayacağını (Matta 23:13-33) göz önüne alarak tüm eleştirilerden korunabilecek şekilde paklık ve kutsallıkta yaşamaktır (I.Petrus 2:12; 3:13-16, Efesliler 4:22-32, Romalılar 13:13, Matta 5:16, Titus 2:7-8). 

(3:2) Yargılanmaktan bahseden 1. ayetten sonra “hepimiz çok hata yaparız” şeklindeki hatırlatma, aynı zamanda başkalarını eleştirmekte ve yargılamakta aceleci olmamak konusunda bizi uyarmaktadır. Kendisi çok mükemmel ve hatasızmış gibi başkalarını eleştirmek (Romalılar 3:10; 7:18-23) bu ayetin ruhuna aykırı biri durumdur. 

Bu ayetin ikinci yarısı ise günahı dizginlemeye giden yolun dili denetlemekten geçtiğini hatırlatır. Başkalarını yargılamak ve dili dizginlemek konusunda örnek gösterebileceğiniz kaç kişi tanıyorsunuz? Sizce bu konuda sizi kaç kişi örnek gösterebilir?

İmanın çeşitli zorluklarla karşılaştığı zaman ortaya koyması gereken itaat eylemi, dil için de geçerlidir. Ayartılarla karşılaştığınızda imanınızı doğru ve iyi işlerle etkin kılma, imanı gündelik yaşamın her alanına uygulama yükümlüğü içindeyiz. Benzer şekilde zor zamanlar dahil, dilinizi Tanrı’nın ve Mesih’in kulu olan birine yakışır bir şekilde kullanarak da imanı gündelik yaşamın her alanına uygulama yükümlüğü içindesiniz. 

3:3 Bize boyun eğmeleri için atların ağızlarına gem vurursak, onların bütün bedenlerini de yönlendirebiliriz. 
4 Bakın, gemiler de o kadar büyük olduğu ve güçlü rüzgârlar tarafından sürüklendiği halde, dümencinin gönlü nereye isterse, küçücük bir dümenle o yöne çevrilirler. 
5 Bunun gibi, dil de bedenin küçük bir üyesidir, ama büyük işlerle övünür. Bakın, küçücük bir kıvılcım ne kadar büyük bir ormanı tutuşturabilir! 
6 Dil de bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir. Cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir. 

(3:3-6) Dindar olduğunu sanan kişiler (1:26) dillerini disiplin altında tutmak konusunda (Mezmur 39:1) dikkatli olmalıdır. Rüzgarın gemileri sürüklemesi gibi, dil de doğru kullanılırsa dinleyicileri doğru yöne, yanlış kullanılırsa dinleyicileri yanlış yöne yönlendirir (Mezmur 73:8-10, Meseller 26:20-21). 

Dil için “kötülük dünyası” şeklinde yapılan uyarı etrafımızı nasıl bir dünya çevirdiğine dair dikkatli olmayı gerektirir. Bazen en yakınımız olan kişiler bile yanlış bir yol için teşvik olabilirler (Tesniye 13:6). Ve etrafımızdaki dünya dili yanlış kullanarak başkalarına kötü örnek olduğu gibi (Matta 12:24), bizleri de bu yolla kışkırtmak, kavga, çekişme ve bağrışma gibi olumsuz durumların içine çekmeye çalışabilir. Diğer yandan dil için “kötülük dünyası” şeklindeki ifade insan olarak içimizdeki kötülüğü göz önünde bulundurmayı gerektirir (Markos 7:20-22). 

Diğer yandan imanlılar dillerini doğru bir şekilde kullanarak “kötülük dünyası” olan bu düşmüş dünyaya kazandırabilecekleri disiplin ve yenilenme için kendilerini sınamalıdırlar.

3:7 Her tür yabani hayvan, kuş, sürüngen ve deniz yaratığı insan soyu tarafından evcilleştirilmiş ve evcilleştirilmektedir.
8 Ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil, öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür. 
(3:7-8) 6. ayette dil için “cehennemden alevlenmiş, varlığımızı kirleten kötülük dünyası” ifadesi kullanılmıştı. 8. ayet ise dil için “öldürücü zehirle dolu, dinmeyen kötülük” ifadesini kullanır. Bütün bunlardan dilin yanlış kullanımının ne kadar tehlikeli olabileceğini (Mezmur 64:3-6, Romalılar 3:13-14) aklımızda tutmamız için önemli ifadelerdir. Dilin doğru kullanımı içinse Mesih örneğini izlememiz gerekmektedir (Matta 6:9; 8:10; 23:33 krş. Titus 1:11, 13, II.Timoteyus 4:1; 3:16). 

3:9 Dilimizle Rab'bi, Baba'yı överiz. Yine dilimizle Tanrı'nın benzeyişinde yaratılmış olan insanlara söveriz. 
(3:9) Dilimizi övgü ve tapınma için kullanırız (Mezmur 51:14; 108:1, Elçilerin İşleri 2:26); böylece dilimizi Tanrı’nın iradesi altına getirdikçe bedenlerimizi de kötülükten uzak tutmakta daha da güçleniriz. Çünkü övgü için kullanılan bir üyenin kötülük (lanet) için kullanılması uygun olmayan bir durumdur.

Tanrı’nın insanı kendi suretinde yaratmasını hatırladığımızda; dili yanlış kullanarak insana karşı kötü konuştuğumuzda, Tanrı’ya karşı kötü konuşmuş olacağımız açıktır. 

Dilin evcilleştirilemez (3:8) olması insanın günahta düşmüşlüğünü vurgulamaktadır. Çünkü hayvanları evcilleştiren insan, aynı şeyi dil için yapamamaktadır. Bu durumda Günah ve zayıflık içinde olduğumuzu aklımızda tutarak konuşabilirsek, daha alçakgönüllü olarak konuşabiliriz. Çünkü başkasının hata ve günahına bakarak konuşurken kendimizin de günahlı olduğunu unuttuğumuz zaman dilimizle çok daha kolay hata yaparız. Öyleyse dünya da olan lanet okuma çokluğuna karşın dili dizginlemenin en iyi yolu dili övgü ile terbiye etmek olacaktır. 

3:10 Övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. 
11 Bir pınar aynı gözden tatlı ve acı su akıtır mı? 
12 Kardeşlerim, incir ağacı zeytin, ya da asma incir verebilir mi? Aynı şekilde, tuzlu su kaynağı tatlı su veremez.
(3:10-12) İlk günah ve düşüşün getirdiği yozlaşmışlık, bozulmuşluk o kadar derin ve kalıcı olduğu için halen dili konuşuyoruz. Çünkü insanlık bilimde, sanatta, eğitimde, teknolojide yaptığı tüm ilerlemelerine karşın bu ayetler boyunca bir şey ile yüzleşiyor: dil bir ateş olarak zarar vermeye devam ediyor (I.Korintliler 3:3, I.Timoteyus 5:13); köylü ya da kentli, işçi ya da memur, doktor ya da politikacı, toplumun hangi katmanına ait olursa olsun, söyledikleri ile kendisine ve başkalarına zarar veriyor, kendisine söylenenlerden dolayı öfkeleniyor, hakaret ediyor bazen küfrediyor. 

İnsanlık sadece dili dizginlemek konusunda bu kadar güçsüz ve zayıf ise, genelde günahı nasıl dizginleyecek; benliğe, dünyaya, şeytana hangi güçsüzlüğünde direnebilecek? Hayır. İnsanlık kendi gücü ile günaha söz geçiremeyecek ve günaha direnemeyecek. Bu gerçek de bizi günahlardan kurtuluş için sadece Mesih’e gelmemizin ne denli kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu gerçek bizleri zayıflığımız ile yüzleştiriyor ve Mesih’in kurtarışına muhtaç olduğumuzu gösteriyor. Bu durumda yapabileceğimiz tek şey alçakgönüllülükle kendimizi kurtaramayacağımızı kabul edip Mesih’e Rab ve kurtarıcı olarak iman etmektir. Çünkü bu ayetler aynı zamanda yargıyı da çağrıştırmaktadır (Matta 7:16-19, Romalılar 11:16-21).

3:13 Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. 
(3:13) Alçakgönüllülük olmadıkça bilgelik yaşamı ve olumlu yaşayışın iyi eylemleri de olmayacaktır (1:21; 3:17). Ancak alçakgönüllülük kendimizin tek başına olabilmeyi başarabileceği bir şey değildir. Çünkü Adem’den gelen orijinal günah sebebiyle benlik Tanrı’ya karşıttır. Alçakgönüllülük, Mesih’e teslim oldukça Ruh’tan kaynaklanan bir meyve olarak yaşamlarımızda belirecektir. 

Yani alçakgönüllülük –Yakup’un ifadesi ile (1:1)- Tanrı’ya ve Mesih’e kul olarak yaşamakla doğan bir şeydir. Böylece Ruh’ta yani Tanrı ile Mesih aracılığında diri bir paydaşlık içinde yürümek, bereketi ve esenliği getirecektir (Matta 11:29 krş. Mezmur 25:9; 149:4, İşaya 29:19). 

3:14 Ama yüreğinizde kin, kıskançlık ve bencillik varsa övünmeyin, gerçeği inkâr etmeyin. 
(3:14) Bu ayete bakarken önceki ayetteki alçakgönüllülük konusu aklımızda olmalıdır. Alçakgönüllülük olmayınca da bu ayette bahsi geçen ‘kin, kıskançlık, bencillik, boş övünme, gerçeği inkar ya da gerçeği yok sayma’ durumu ortaya çıkar. Gerçeği inkar etmek de gerçeğe rağmen yalan söylemek ve yalanı savunmak olacaktır. 

Şimdi duruma 3:1 ayetinden bakarsak, imanlı kişilerin topluma örnek olma yoluyla da öğrettiklerini göz önüne alırsak, sözlerimizin ve gündelik yaşayışımızın (3:9-14, Matta 7:24, I.Timoteyus 4:12, I.Petrus 3:15-16; 2:12) yaşadığımız topluma doğrudan veya dolaylı olarak bir şeyler öğrettiği gerçeği karşısında kendimizi bir model olarak ortaya koyup koyamayacağımızı tekrar gözden geçirelim. 

Alçakgönüllülük edinin, Mesih’i giyinin –Mesih sizden yansısın (Matta 11:28-30).

3:15 Böyle bir bilgelik, gökten inen değil, dünya dan, benlikten, cinlerden gelen bir bilgeliktir. 
16 Çünkü nerede kıskançlık ve bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür kötülük vardır. 
(3:15-16) 3:13-16 ayetlerine birlikte bakarak göksel bilgelik ve şimdiki yaşamınız arasındaki ilişki hakkında düşününüz. Başlangıçtan beri katil ve yalancı olan iblis (Tekvin 3:1-5, Yuhanna 8:44) düşmüş benliği ve düşmüş dünyayı kullanarak insanları saptırmaya çalışır. O halde göksel bilgelikten uzak olanların düşüşü kaçınılmazdır. Bu yüzden ‘kin, kıskançlık, bencillik, karışıklık, kötülük’ konuları ile mücadele ederken ete ve kana karşı savaşmadığımızı göz önünde tutmalıyız (Efesliler 6:10, 11, 12). 

Dünya ‘kin, kıskançlık, bencillik, karışıklık, kötülük’ kıskacı altında ne yapıyor? Biri diğerine kıskançlıkla saldırıyor, diğeri öbüründen kin ile intikam alıyor. Biri diğerini yaralıyor, diğeri yaralı halde öfke ile saldırıyor. O zaman etrafımızdaki dünya yaralı, hasta, güçsüz, umutsuz, acı çeken, nefret dolu, öfkeyle saldırıya ve öldürmeye hazır kalabalıklarla doludur. 

Hristiyanlar Rab'bin üstün gücüne dayanarak (Efesliler 6:10) yaşayınca dünyanın birbirine yaptığı gibi değil, Mesih benzeri bir yol ile kötülüğü yeneceklerdir (I.Petrus 3:9; I.Petrus 2:22-23). Aksi takdirde Hristiyan kimseler de Yakup mektubun eleştirdiği kin, kıskançlık, bencillik’ duygularıyla hareket eden kimselere benzemiş olurlar (I.Yuhanna 3:12).

3:13-16 ayetleri bize Galatyalılar 5:19-20 ayetlerini hatırlatmaktadır. Ancak kilise esenliğin, düzenin, birliğin, şifanın, uzlaşmanın, sevincin, barışmanın, dostluğun yeridir: 

I.Korintliler 14:33 Çünkü Tanrı karışıklık değil, esenlik Tanrısı'dır. Kutsalların bütün topluluklarında böyledir.

17 Ama gökten inen bilgelik her şeyden önce paktır, sonra barışçıl, yumuşak ve uysaldır. Merhamet ve iyi meyvelerle doludur. Kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü yoktur. 
(3:17) Bu ayetteki her bir tanıma tek tek bakın: pak bilgelik, barışçıl bilgelik, yumuşak bilgelik, uysal bilgelik, merhametle dolu bilgelik, iyi meyvelerle dolu bilgelik, kayırıcılığı olmayan bilgelik, ikiyüzlülüğü olmayan bilgelik.

Burada altı olumlu iki olumsuz nitelik belli ediliyor. Bu olumlu niteliklerin sonucu olarak kayırıcılığı ve ikiyüzlülüğü olmayan bir bilgelik ortaya çıkıyor. Bu özellikleri olan bir kişi tanıyoruz; O da Kurtarıcı Rab Mesih’tir. Bu ayet bize açık bir şekilde Mesih’i işaret ediyor. Öyleyse bu ayete bakınca duamız Mesih’i giyinmek, Mesih’i edinmek olmalıdır. Çünkü bu nitelikler gökseldir. “Mesih’te” olmaksızın böyle bir “bilgelikte” olamayız.

3:18 Barış içinde eken barış yapıcıları doğruluk ürününü biçerler.
(3:18) Barış içinde ekmemiz gerekiyor. Yani Mesih’te olarak, Mesih ile birlikte yürüyerek ekmemiz gerekiyor. “Çünkü insanın öfkesi Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz” diyor (1:20) ayet…

Diğer yandan kendi gücümüze, kendi bilgeliğimize, kendi tecrübemize, kendi plan ve projelerimize dayanarak ekmeye ve ürün biçmeye niyet edersek, kendi öfkesi ile doğruluğu sağlamaya çalışan birinden pek farkımız olmaz; neticede ikisi de kişinin kendi aklına ya da kendi kararına dayanıyor. Alçakgönüllülük de burada lazım; “Rab, benim değil senin isteğin olsun” diyebilmek ve öyle yaşamak için… 

2.4. Yakup 4. Bölüm

Araştırma ve Tartışma Konuları:
1-6 –benlikteki yaşam.
7-10 –Tanrı’daki yaşam.
11-12 –Sevgi yasası.
13-17 –Rab’be güven, boş övünme.


4:1 Aranızdaki kavga ve çekişmelerin kaynağı nedir? Bedenlerinizin üyelerinde savaşan tutkularınız değil mi? 
(4:1) 3:14-18 ayetinin bir devamı olarak bu ayete bakıyoruz. Kavga ve çekişmelerin esas kaynağının içsel olduğuna dikkat ediniz: çünkü “Bedeninizin üyelerinde savaşan tutkularınız” ifadesi yer alıyor. 

Bu gerçeği Matta 7:20-23 ayetlerindeki Mesih’in bir vaazı da ifade etmektedir. 3:14-4:4 ayetlerine bir bütün olarak baktığımızda ortada olan olumsuz duruma 1:14 ayeti ile teşhis koyabiliriz: Herkes kendi arzularıyla sürüklenip aldanarak ayartılır.

4:1 ayetinin ‘tutku’ ve 1:14 ayetinin ‘arzu’ olarak ifade ettiği benlik düşüncelerimiz Mesih ile birlikte çarmıha gerilmedikçe sonuç kaçınılmaz oluyor (Titus 3:3). 

4:2 Bir şey arzu ediyorsunuz, ama elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, ama isteğinize erişemeyince çekişiyor ve kavga ediyorsunuz. Elde edemiyorsunuz, çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz. 
(4:2) ayet bize “bir şey arzu ediyorsunuz ama dilemiyorsunuz” diyor. O halde “bir şey arzu ediyorsunuz” ifadesi “Mesihsiz diliyorsunuz, Tanrı’nın yüreğine uygun dilemiyorsunuz; düşmüş benliğinize göre istiyorsunuz” düşüncesini ima etmektedir (Yuhanna 16:23-24). Kişilerin bu şekilde benlik arzularının peşinden gitmesinin sonucunu 5:1-5 ayetlerinde görüyoruz (I.Timoteyus 6:9-10).

O halde “bir şey arzu ediyorsunuz, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz, kıskanıyorsunuz, kavga ediyorsunuz, çünkü Tanrı'dan dilemiyorsunuz” diyen bu ayet, kişilere bir çözüm de öneriyor: Tanrı’dan dileyin (Luka 11:9-13). 

Tanrı’dan dileyin (Tanrı’nın ve Mesih’in kulu olan birine yaraşır şekilde dileyin); ve esas ihtiyaçlarınız için mi diliyorsunuz yoksa dünyasal arzularınızın sizi sürüklediği şekilde mi istiyorsunuz, bunun farkında olmak için bilgelik dileyin:

1:5 İçinizden birinin bilgelikte eksiği varsa, herkese cömertçe, azarlamadan veren Tanrı'dan istesin; kendisine verilecektir.

Yani samimi inanç sahibi kimseler için Tanrı'dan istemek, yani dua etmek konusu aynı zamanda bilgelik konusudur. O halde yaşamlarımızdaki sıkıntılara ve zorluklara bakmalı, alçakgönüllülükle yenilenmeyi aramalıyız, pişmanlıkla Tanrı’da tövbe etmeli, yaşamlarına zorluk ve sıkıntı getirdiğimiz insanlara gidip bağışlanma dilemeliyiz. Böylece ihtiyaçlarımızı bildiği ve bizleri göğün kuşlarından daha fazla kayırdığını bilerek Tanrı’dan bilgelik dilemeli, O’nun Egemenliğini ve doğruluğunu aramalıyız. 

4:3 Dilediğiniz zaman da dileğinize kavuşamıyorsunuz. Çünkü kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz. 

(4:3) “Bir şey arzu ediyorsunuz ama Tanrı’dan dilemiyorsunuz” diyen 4:2 ayetinden sonra bu ayete bakarsak, “Tanrı’dan dilemezseniz alamazsınız; Tanrı’ya yaraşır bir şekilde dilemiyorsanız benliğinizin tutkularına göre diliyorsunuzdur” şeklinde bir düşünce ifade edilmektedir. Açıktır ki, Tanrı kötü amaçla yapılan dualara cevap vermez (Meseller 21:27). Diğer yandan Tanrı’yı ve Kutsal Sözleri’ni doğru bilmeyen kimseler gerçekte Tanrı’dan ne dilediğini bilmeyen kimselerdir (Matta 20:21-22).

Bedenin üyelerinde savaşan tutkuların kavgaların ve çekişmelerin kaynağı (4:1) olduğunu tekrar hatırlarsak, “kötü amaçla, tutkularınız uğruna kullanmak için diliyorsunuz” diyen bu ayet bize bazen nasıl karmaşık düşüncelerle (ya da düşüncesizce) dua ettiğimizi hatırlatmalıdır. Kaybolan Oğul meselindeki evdeki kardeşin tutumunu hatırlayın: bu kişi bir günahkarın (kendi kardeşinin) tövbe etmesine ve kurtulmasına sevinemiyordu –Luka 15:28-30. 

Demek ki, kötü amaçlara ve dünyasal tutkulara odaklanmak kişinin ruhani hayatına, duasızlık veya yanlış dua veya Tanrı’nın düşüncesinden uzaklaşma getiriyor. 

4:4 Siz ey vefasızlar, dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmiyor musunuz? Dünya ile dost olmak isteyen, kendini Tanrı'ya düşman eder. 
(4:4) Günahın getirdiği zihin körlüğünün bir diğer yansıması da budur: Tanrı’ya düşmanlık (Tekvin 3:15 krş. Romalılar 8:7; 1:28-30, Efesliler 4:18-19, Koloseliler 1:21)…

Benliğin getirdiği gurur yüzünden bazı insanlar Tanrı’yı sevdiklerini ve Tanrı’ya dost olduklarını düşünürler. Ancak Tanrı Sözü ile yaşamlar sınandığında yüreğin merkezinde Tanrı mı, dünya mı olduğu meydana çıkacaktır (II.Timoteyus 3:4-5, I.Yuhanna 2:15-16, krş. Galatyalılar 1:10). 

Bu ayette “vefasızlar” olarak tercüme edilen kelime ‘eşini aldatan biri’ için kullanılan zina eden kişiyi tanımlıyor. Böylece 4:2 ayetindeki “kıskanıyorsunuz” şeklinde vurgu yapılırken, Tanrı’yı terk eden, Tanrı’yı dünya ile aldatan vefasızlık, 4:1, 3 ayetlerinde de bedende savaşan tutkular olarak dile getirilmiştir. 

Bu durumda Tanrı kendisine düşman olarak yaşayanlara “vefasızlar” diyerek halen sesleniyorsa, Tanrı’nın ne kadar lütufkar olduğunu düşünmemiz; ve bu çağrıyı alçakgönüllülükle cevaplamamız gerekir. 

4:5 Sizce Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: «Tanrı, içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde arzu eder.» 
(4:5) 4:4 ayetindeki “vefasızlar” sözü sanki bu ayette daha da anlamını buluyor. Tanrı kendisini dünyanın dostluğu ile aldatanları tekrar kendisine çağırdığını ‘kıskançlık ile kendisi için arzu etme’ şeklinde bir ifade ile belli ediyor. Bu yaklaşım bize Tanrı’nın sıklıkla düşüş yaşayan eski İsrail’i çağırmasını hatırlatıyor (Yeremya 3:14, 20). 

Tanrı ile İsrail halkının arasında olması gereken ilişki, özel bir yakınlık, birlik, bütünleşme anlamına gelen evlilik ile simgeleniyor. Ve bu evlilik simgesi Tanrı’nın antlaşmasına dayanmaktadır (Yeremya 31:31-33). Tanrı’nın bir antlaşma ile kendi halkını diğer uluslardan kendisine ayırması (Yuhanna 10:35)…

4:6 Yine de bize daha çok lütfeder. Bu nedenle Yazı şöyle diyor:«Tanrı kibirlilere karşıdır, ama alçakgönüllülere lütfeder.»

(4:6) 3:1-13 ayetlerinde Yakup dil konusuna değinip dili nasıl kötülük için kullandığımızı –kötülüğe nasıl meyilli olduğumuzu göstermişti; 3:13-18 ayetlerinde insana kin, kavga, çekişme yönünü göstererek, insanın nasıl kötü ve günahkar olduğunu göstermiş; 4:1-4 ayetlerinde de konuyu devam ettirip, insanın insan ile olan kavga, çekişme, kıskançlık durumunun arkasında olan şeyin Tanrı’ya düşmanlık olduğunu göstermişti. 4:5 ayetine gelince insanın insanla ve insanın Tanrı ile barışmasının yolunun açık olduğunu gösterdi. Tanrı’nın bu düşmüş insanı nasıl özleyip çağırdığını hatırlattı. 4:6 ayeti de bu çağrının devamıdır –Tanrı sizi, günahkar insanı çağırıyor (4:5); neden? Çünkü Tanrı lütufkardır, bağışlayandır (4:6, Mezmur 138:6).

Öyleyse bu ayetin “alçakgönüllü olun” çağrısı hem bir davet (Matta 11:28-30) hem de uyarıdır (Meseller 18:12, Eyüp 22:29). Tapınağa dua etmeye giren vergi görevlisi ve Ferisiyi hatırlayın, bu iki kişiden hangisi Mesih’ten bağışlanma güvencesi almıştı (Luka 18:9-13, 14)? 

4:7 Bunun için Tanrı'ya bağımlı olun. İblis'e karşı direnin, o da sizden kaçacaktır. 
(4:7) ‘Tanrı’ya bağımlı olma ve şeytana direnme’ yolumuzun merkezinde Mesih olmalıdır (Matta 4:3-11). 

Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: "Tanrı sizi istiyor –O’na dönmenizi bekliyor (4:5); kibirden dönün, alçakgönüllü olun, Tanrı lütfu ile sizi kurtarmak istiyor (4:6)." Bunun için Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: "Tanrı’ya bağımlı olun ki (İbraniler 12:9), iblise direnebilesiniz (4:7, I.Petrus 5:8)." 

Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: "kavga ve çekişme (4:1), kıskanma ve öldürme (4:2), kötü amaçların peşinden giden tutkular (4:3) ile bir şey dilemek ile ‘Tanrı’dan dilemek’ aynı şey değildir.” 

Öyleyse bilgelik dilemek de (1:5) Tanrı’ya bağımlı olmanın ve şeytana karşı direnmenin bir yoludur. 

4:8 Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır. Ey günahkârlar, ellerinizi günahtan temizleyin. Ey kararsızlar, yüreklerinizi paklayın.
(4:8) İşaya 29:13 ayetini tekrar hatırlayalım. Bu ayet özetle şunu anlatıyor: İsrail halkı Rab’be yaklaşıp dua, dilek, itiraf, övgü sunuyor; ancak yürekleri Tanrı’dan uzak, Tanrı’dan değil de insandan korkuyorlar; Tanrı’yı Sözünde açıkladığı şekilde değil de, insanların öğretilerine düşünüp, imanı da o şekilde yaşıyorlar. Yani Tanrı’nın var olduğunu biliyorlar; ama kutsallık, paklık, alçakgönüllülük, adalet v.s. şeyleri kendi bedenlerinde savaşan tutkularından dolayı yaşamıyorlar. Ayetin “ey kararsızlar” ifadesi tam da böyle kimseleri ifade ediyor. Yani doğru yolu bildikleri halde yapmayan, yanlış olduğunu bildikleri yoldan giden; böylece iki farklı yolu birden takip eden bir durum ortaya çıkıyor. 

Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: “Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın, Yakındayken O'na yakarın. Kötü kişi yolunu, Fesatçı düşüncelerini bıraksın; RAB'be dönsün, merhamet bulur, Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır (İşaya 55:6-7) –Tanrı'ya yaklaşın, çünkü O size yakındır.”

Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: “Tanrı'ya yaklaşın, O da size yaklaşacaktır (Hoşeya 6:1-3).” 

İbraniler 7: 19Çünkü Yasa hiçbir şeyi yetkinleştirmedi ve onun yerine, aracılığıyla Tanrı’ya yaklaştığımız daha iyi bir ümit bize getirilmiştir. 
20Ve o derece ki bu, ant içilmeden de olmamıştır; çünkü onlar ant içilmeden kâhin olmuşlardır; 
21Ama O, kendisine: “Rab ant etti ve kararından dönmez, sen sonsuza dek kahinsin” diye ant içerek söyleyen Tanrı’nın aracılığıyla kâhin olmuştur; 
22İsa, bundan da öte daha iyi bir antlaşmanın güvencesi olmuştur.

Kutsal Yazı boş yere mi şöyle diyor: ellerinizi temizleyin, yüreklerinizi paklayın (4:8 krş. Matta 15:1-3, 23:13-28, II.Korintliler 6:16-7:1).

4:9 Kederlenin, yas tutup ağlayın. Gülüşünüz yasa, sevinciniz üzüntüye dönüşsün. 
10 Rab'bin önünde kendinizi alçaltın, O da sizi yüceltecektir.
(4:9-10) Kederlenip ağlamak, Tanrı’nın, doğruluk uğruna acı çekenlerin bereketleneceği vaadini hatırlatmaktadır (Matta 5:4, Mezmur 119:67, 71):

Mezmur 126:5 Gözyaşları içinde ekenler, 
Sevinç çığlıklarıyla biçecek; 
6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan, 
Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek. 

Luka 16:19-31 ayetlerindeki zengin adam ve yoksul Lazar’ın hikayesi aslında bu ayete iyi bir örnek oluyor: pahalı giysiler giyen zengin adam bolluk içinde her gün eğlenirdi. Her tarafı yara içinde olan Lazar ise yoksul biriydi, zengin adamın sofrasından düşen kırıntılarla karnını doyurmaya can atardı. Bir yandan da köpekler gelip onun yaralarını yalardı. Özet olarak, Lazar’ın zor bir hayatı vardı. Ancak bir gün bu iki adam da öldüler. Sonra ne oldu (Mezmur 113:7-8)?

Luka 16:25 "İbrahim, 'Oğlum' dedi, 'Yaşamın boyunca senin iyilik payını, Lazar'ın da kötülük payını aldığını unutma. Şimdiyse o burada teselli ediliyor, sen de azap çekiyorsun.

Böylece doğruluk uğruna acı çekenlerin Tanrı’da nasıl bereketleneceği açıktır.

Tanrı’nın antlaşmasal bir sevgi ile halkını kendisine çağırdığını hatırlarsak (4:5, Yeremya 31:9, 13), bu dönüşün tövbe ve iman adımı olduğu açıktır.  

Diğer yandan 10. ayetin alçakgönüllülük çağrısına baktığımızda 4:6-7 ayetleri de benzer bir şekilde Rab önünde alçalışı talep ediyor (I.Samuel 2:9). Ve bu alçalışın Tanrı’da yüceltilme ile cevaplanacağı vaadi bizleri Rab’be şükretmeye teşvik ediyor (Mezmur 28:9; 27:6; 30:1). 

4:11 Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da kardeşini yargılayan kimse, Yasa'yı yermiş ve Yasa'yı yargılamış olur. Ama Yasa'yı yargılarsan, Yasa'nın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olmuş olursun (3:6).
(4:11) Bu ayetin mesajını “Çünkü Tanrı katında aklanacak olanlar Yasa'yı işitenler değil, yerine getirenlerdir” diyen Romalılar 2:13 ayeti özetliyor. 

Yargılamayın emri bize nasıl büyük bir lütuf altında yaşadığımızı hatırlatmalıdır. Yasa’yı tutmak; yani Tanrı’yı ve insanı sevmek bizleri lütufkar olarak yaşamaya çağırır. Tanrı çok olan suçlarımızı Mesih’te bağışladı; bu yüzden biz de kimseyi yermeden, yargılamadan başkalarını bağışlayarak yaşamalıyız. 

Diğer yandan birçok kimse için birini bağışlamak zordur; ya da bazı kimseleri bağışlaması daha kolaydır. Ancak bağışlanmaya olan ihtiyacımızın farkında olarak yaşarsak, bağışlama eylemi adeta Mesihsel bir alışkanlık gibi cömertçe kendini gösterecektir.

Diğer yandan 4. bölümde “kavga, çekişme, kıskanma, öldürme, vefasızlık” gibi özetlediğimiz benlik tutkularını (4:1-4) hatırlarsak, bu ayetteki “birbirinizi yermeyin ya da yargılamayın; böyle biri, Yasa'yı yermiş ve yargılamış olur” şeklindeki uyarı da benzer bir paralellik göstermektedir. 

Yakup bu duruma “Tanrı'ya bağımlı olun, İblis'e direnin” diyerek (4:7-8) çözüm önermişti. Çünkü böyle benlik tutkularının peşinden gitmek şeytanın istediği bir yoldur. Ancak Tanrı ise O’na bağımlı olmamızı arzular; çünkü “Tanrı içimize koyduğu ruhu kıskançlık derecesinde özler” (4:5).

“Tanrı’yı nasıl hoşnut ederim?” diye düşünenlere burada güzel bir cevap var: “Tanrı'ya bağımlı olun…”

4:11 Kardeşlerim, birbirinizi yermeyin. Kardeşini yeren ya da kardeşini yargılayan kimse, Yasa'yı yermiş ve Yasa'yı yargılamış olur. Ama Yasa'yı yargılarsan, Yasa'nın uygulayıcısı değil, yargılayıcısı olmuş olursun 
12 Oysa tek bir Yasa koyucu ve tek bir Yargıç vardır; kurtarmaya ve mahvetmeye gücü yeten O'dur. Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun?
(4:12) “Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun?” şeklindeki ifade bizlere gururu hatırlatmalıdır. 4:8-10 ayetlerinde tövbe ile paklanıp Rab’be yaklaşmamız istenmişti. 

4:11 ayeti tövbekar birinin kardeşini yermesi ve yargılaması durumunda nasıl bir suç işlemiş olduğunu gösteriyor. Sanki bir mahkemede ceza verilmeden önce kişiye yaptığı suçun ne olduğunun söylenmesi gibi “Sen, komşusunu yeren ve yargılayan kişi, böyle yapmakla Yasa’yı yerme ve yargılama suçu işledin” diyor. Bu durumda 4:12 ayetindeki azarlama ifadesi aynı zamanda bu ayetin ilk yarısına dayanmaktadır: “tek Yasa koyucu vardır, O da Rab’dir, sen kim oluyorsun… –tövbe etmemiş miydin?” 

Öyleyse Yakup topluluk üyelerine “tövbenizi gözden geçirin” uyarısı yapmaktadır. Sizler tövbenizi en son ne zaman gözden geçirdiniz? Tövbe ettiğiniz konularda yenik düştüğünüz zaman kendinizi nasıl test ediyorsunuz?  

4:13 Gidin şimdi, «Bugün ya da yarın filan kente gideceğiz ve orada bir yıl geçireceğiz ve ticaret yapacağız ve para kazanacağız» diyen sizler,
14 Yarın ne olacağını bilmiyorsunuz. Yaşamınız nedir ki? Kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibisiniz. 
15 Bunun yerine, «Rab dilerse yaşayacağız, şunu şunu yapacağız» demelisiniz. 
(4:13-15) 12. ayetteki “Ya komşusunu yargılayan sen, kim oluyorsun?” şeklindeki azarlama ifadesini 7-10 ayetlerindeki tövbe daveti ve 11-12 ayetlerindeki ‘kardeşini yerme ve Yasa’yı yargılama’ suçu ile ilişkilendirmiştik. Şimdi “sen, kim oluyorsun?” şeklindeki azarlama ifadesini 13-14 ayetleri ile ilişkili düşünmemiz gerekiyor. Tanrı’nın bereketlerini aramadan, Tanrı’yı gündelik olarak sağlayışı için beklemeden “yarın filan kente gider, şu kadar sürede, şu kadar para kazanırım” şeklindeki kendine güvene; yani kişinin gururunu güçlendiren yaklaşıma Tanrı “sen, kim oluyorsun; kısa bir süre görünen ve sonra kaybolan bir buğu gibi nasıl unutuyorsun?” şeklinde bir uyarı ile cevap vermektedir. 

Şüphesiz ki, bir plan yapıp yarın için hazırlıklı olmayı düşünmek iyi bir şeydir. Ancak plan yapmadan önce, plan yaparken, plan yaptıktan sonra Tanrı’yı işin içine dahil etmeyi bir kenara bırakıyorsak; kısa bir süre görünüp sonra kaybolan bir buğu gibi olduğumuzu (1:9-10, Mezmur 39:5; 90:5-7) unutuyoruz demektir –unutmayın, Tanrı kıskanç bir Tanrı’dır (4:5); sizin aklınızla, yüreğinizle, sözlerinizle ve işlerinizle birlikte kendisine ayrılmış biri olarak yaşamanızı istiyor. Ve 7. ayetteki “Tanrı'ya bağımlı olun” emri 13-14 ayetleri içinde bağlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Bu yüzden 15. ayet bir düzeltme talebi gibidir: “kendi bilgeliğinize güvenip Rab’bi unutmayın; ama ‘Rab dilerse’ diyerek Rab ile birlikte yürüyün…” 

4:16 Ne var ki, şimdi küstahlıklarınızla övünüyorsunuz. Bu tür övünmelerin hepsi kötüdür. 
3:14 Ama yüreğinizde kin, kıskançlık, bencillik varsa övünmeyin, gerçeği yadsımayın.
(4:16) küstahlıklarla övünme yerini Tanrı’yı övme konusuna bırakmalıdır. Ve küstahlıklarla övünmeyip Tanrı’yı övmek de bir alçakgönüllülük konusudur. 4:6-10 ayetlerini kısaca özetlersek ‘alçakgönüllü olun, tövbe edin’ mesajı belirgindir. 

Yakup “bu tür övünmelerin hepsi kötüdür” dediğine göre “doğrusu nedir?” sorusuna açıktır ki, şöyle cevap verebiliriz: dünyanın geçiciliğini bilerek yaşamak, günlerimizin bir buğu gibi geçiciliğini bilerek –ölümü düşünerek ama ölümden korkmadan- yaşamak; Rab ile yüzleşeceğini bilerek ve Rab’bi överek yaşamak…

Hatırlayalım, insanın en üst amacı nedir (WUİ.1)? Tanrı’yı yüceltmek (Romalılar 11:36, I.Korintliler 10:31) ve sonsuza dek O’ndan tam olarak zevk almaktır (Mezmur 73:24-28, Yuhanna 17:21-23). Öyleyse “Rab ile övünmek; Rab’bi övmek” deyince pek çok konu aklımıza gelebilir: 

1-) Bir kilise üyesi olmak ve yaşadığı toplumda öyle tanınmak (II.Timoteyus 1:8), 
2-) Mesih ve Müjde uğruna dayanmak, katlanmak, göğüs germek; Hristiyan çağrısına layık olmaya çalışmak (II.Timoteyus 1:11-12),
3-) Mesih'te yaşamak, Mesih ile birlikte yürümek (I.Yuhanna 2:28), 
4-) Hristiyan paydaşlığında yaşamak (II.Timoteyus 1:16),
5-) Mesih’ten, Müjde’den, çarmıhtan utanmak yaşamak (Romalılar 1:16). 

Siz “Rab ile övünmek; Rab’bi övmek” konusuna başka neleri eklersiniz? 

4:17 Bu nedenle, yapılması gereken iyi şeyi bilip de yapmayan, günah işlemiş olur.
(4:17) Yasa ve peygamberliklerin dayandığı on emir kısaca ‘Tanrı’yı sevmek ve insanı sevmek’ olarak özetlenir. 

Kilisede toplu halde yapılan tövbe dualarında “… her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle sana karşı günah işledik; yapmamız gerekenleri yapmadık; yapmamamız gerekenleri yaptık; Kutsal Yasan (on emrin) karşısında suçluyuz; ya Rab, merhamet eyle” deriz. Bu ayet tövbe etmemiz gerektiği gösteriyor.

16. ayete bakarken ‘Tanrı’yı yüceltmek, Tanrı’dan zevk almak, Tanrı ile övünmek –Tanrı’da yaşam’ konusuna değinmiştik. 17. ayet de ‘Tanrı’da yaşam’ konusuna ‘bilmek ve yapmak’ açısından (Luka 10:25-28) bakarak ‘bildiği halde yapmamak’ konusuna değiniyor (Romalılar 1:20-21, 32; Romalılar).

Ve diğer yandan bu ayet insanın gerçekte kim olduğunu göstererek Mesih’e ve O’ndaki kurtarışa ne denli bağımlı olduğunu hatırlatıyor.

2.5. Yakup 5. Bölüm

Araştırma ve Tartışma Konuları:
1-6 –maddiyat ve zenginlik.
7-11 –sabırlı olmak.
12 –güvenilir olmak.
13-18 –dua, merhamet, paydaşlık.
19-20 –paydaşlık, yüce görev. 


5:1 Dinleyin şimdi ey zenginler, başınıza gelecek felaketlerden ötürü feryat ederek ağlayın. 
(5:1) bu ayet bizlere kendisi için yaşayan, kendisi için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonunu (Luka 12:16-21) hatırlatmaktadır. Ancak Tanrı katında zengin (dindar) olan kişinin duası ve yaşamı nasıl olmalıdır (Meseller 11:4, 28, Vaiz 5:13-14)?

Mezmur 49:5 Niçin korkayım kötü günlerde 
Niyeti bozuk düşmanlarım çevremi sarınca? 
6 Onlar varlıklarına güvenir, 
Büyük servetleriyle böbürlenirler. 
7 Kimse kimsenin hayatının bedelini ödeyemez, 
Tanrı'ya fidye veremez. 
8 Çünkü hayatın fidyesi büyüktür, 
Kimse ödemeye yeltenmemeli.

Maddiyatın güçlü bir ayartıcı olduğunu bilerek (I.Timoteyus 6:9-10) yaşamalıyız. Bir çok kimse elinde olan imkanlardan daha fazlasına ihtiyacı olduğunu düşünerek yaşıyor –bunda bazen doğruluk payı da vardır. Diğer yandan dünyanın fakir ülkelerinin açlık, kıtlık, yoksulluk, hastalık, salgın gibi felaketlerine baktığımızda çoğu zaman daha iyi durumda olduğumuzu da görebiliriz. 

Gazeteler, televizyonlar her gün hırsızlık, gasp, rüşvet ve benzer sebepler ile öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, adam kaçırma olaylarını anlatıyor. Bazen devletlerin içindeki önemli pozisyonlarda olan kimselerin rüşvet, ihale yolsuzluğu ya da kendi yandaşlarına rant için yaptıkları gizli suçlara tanık oluyoruz. Herkes kendinden daha zengin birine baktığında şunu görebilir: o zengin kişi de “biraz daha fazla imkanlarım, kazancım olsaydı” düşüncesiyle yaşamaktadır.

Bu durumda dindar kimseler ‘eldekiyle yetinme’ konusunda (Filipililer 4:11-12, I.Timoteyus 6:6-9) kendilerini gözden geçirmeli; ve her türlü maddiyat düşkünlüğü, hırs, bencillik, kıskançlık dolu dünyaya Kelami bir tanıklık sunabilmelidirler. 

5:2 Servetiniz çürümüş, giysinizi güve yemiştir. 
3 Altınlarınız, gümüşleriniz pas tutmuştur. Bunların pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecektir. Son günlerde servetinize servet kattınız. 
(5:2-3) Bu ayetlerde dünyasal varlığa ilişkin kullanılan “çürümüş, güve yemiş, paslanmış” şeklindeki ifadeler, bizleri kalıcı olan şeyleri (I.Korintliler 9:25) düşünmeye teşvik etmekte ve gözlerimizi göğe çevirmektedir (Koloseliler 3:1-2):

I.Petrus 1:3-4 Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır.

Maddiyat ve zenginliğe son günler açısından baktığımızda, Mesih’in gelişi karşısında geçici olan zenginliğin değeri olmadığı açıktır. 

Bu durumda 1. ayetin “ey zenginler, … ağlayın” ifadesine bakınca, çoğunlukla servetlerini haksız kazanç ile güçlendiren kimseleri (5:4) düşünürüz. Acaba bu ayet sizler için ne ifade ediyor. Bir patron, bir yönetici olmadığınız için, geçimini kendi başına çalışarak geçindiğiniz için bu ayetin sizi işaret etmediğini düşünmeyin. Sahip olduğunuz az ya da çok malınızı, imkanlarınızı, zamanınızı son günlerde yaşadığınız düşüncesi ile mi kullanıyorsunuz? Sahip olduğunuz her şeyin Tanrı’dan geldiğini, O’nun bereketi olduğunu düşünerek Mesih’in gelişine bakarak yaşamıyorsanız, Mesih’in gelişinin yollarını hazırlamak için kullanmayıp daha çok biriktirmeye çalışıyorsanız (Luka 12:16-21) ya da elinizde olanı kaybetme korkusu ile yaşıyorsanız (Matta 25:14-30); geçici varlıklarınızı ve bu yaşamınızı son günlere bakarak yaşamıyorsunuz demektir. 

Bu durumda elindeki bir talantı toprağa gömen kölenden (Matta 25:24-30 –kötü ve tembel köle) bir farkımız olmuyor demektir. Öyleyse 1. ayetin “ağlayın” ifadesini ciddi bir şekilde üzerinize alıp düşünün…

5:4 İşte, tarlalarınızın ekinini biçmiş olan işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor. Orakçıların feryadı, tüm güçlere egemen olan Rab'bin kulağına erişti. 
(5:4) Tanrı ezilenlerin feryadını unutmaz (Mezmur 9:12; 10:14, 17). Bu durumda inanan kimselerin bu son çağda (5:3) nasıl yaşamaları gerekir? Herkes kendinden daha güçsüz olanı korumak ve gözetmekle sorumlu olmalıdır (İşaya 58:3, 6-7, 10). Çünkü son zamanlarda yaşamak (2:13 krş. Koloseliler 4:1) önceliği kendi çıkarına, rahatına bakarak değil, Tanrı’ya yaraşır olanı ve adil olanı gözeterek yaşamayı gerektirir. 

Bu yüzden dünyasal zenginliği Tanrı’nın bir emaneti gibi görmemiz (I.Tarihler 29:14-16) ve Tanrı’nın hoşnut olduğu şekilde bunu kullanmamız esastır. 

5:3 ayetindeki “altınlarınızın, gümüşlerinizin pası size karşı tanıklık edecek, etinizi ateş gibi yiyecek” şeklindeki ifade ile “işçilerin haksızca alıkoyduğunuz ücretleri size karşı haykırıyor” şeklindeki ifade Eski Ahit’teki anma taşı kavramını (Tekvin 31:47-53) bize iki defa hatırlatıyor. Bizler de imanımızla, vaftizimizle “Mesih’te yaşam –Mesih ile yaşam” yemini etmiş; Tanrı’yı, Kutsal Yazılar’ı, Mesih’in çarmıhını bir anma taşı gibi bu imanımıza tanık ilan etmiş oluyoruz. Öyleyse haksızlıklarımız, aç gözlülük ve kıskançlıklarımız da Tanrı’nın yargı kürsüsünde bize karşı tanıklık edecektir. 

5:5 Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız. Boğazlanacağınız gün için kendinizi besiye çektiniz. 
(5:5) İnanan kimseler bu son çağda (son gün) böyle mi yaşayacaklar? Bu ayetteki “Yeryüzünde zevk ve bolluk içinde yaşadınız” ifadesi bize II.Timoteyus 3:1-5 ayetlerini hatırlatıyor. Benzer şekilde Luka 16:19 ayetindeki zengin adamı ve onun yargısını hatırlayın. Bolluk ve rahatlık içinde yaşamış, ancak ölümden sonrasında ise tam da bu ayetin “boğazlanacağınız gün için” diyerek ifade ettiği yargıyı almıştı (krş. Romalılar 13:10-13). 

Son günler elimizdeki imkanları Rab yoluna harcama, varlığımızı Tanrı’ya şükran vesilesi olacak şekilde yönetme çağıdır. 

5:6 Size karşı koymayan doğru kişiyi yargılayıp öldürdünüz.
(5:6) Bu ayet ile gücünü haksızlıkla kullanan ve zenginliğini adaletsiz yoldan elde edip öyle devam kimselere yönelik (dünyasal açıdan güçlü kimselere yönelik) uyarılar tamamlanıyor. 

Diğer yandan bu ayet bizlere Mesih’i ve O’nun elemlerini hatırlattığından imanlılara zeki ve pak olmak açısından bir uyarı gibidir. 

Dünya Mesih’teki doğrulukta ve kutsallıkta yürüyenleri, hem kendinden güçsüz görmeye hem de reddetmeye meyilli olacaktır. Dünya Mesih’i reddettiği gibi O’na bağlı olanları da kabul etmeyecektir. Bu yüzden elçiler Müjde yolculuklarında "Tanrı'nın Egemenliği'ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir" diyerek imanlıları uyarmışlardır (Elçilerin İşleri 14:21). Neden? Doğruluk ve kutsallıkta yaşamak bu dünyaya günahını ve yargısını (Filipililer 1:27-28) gösterdiğinden, dünya Mesih’e ve Müjdesi’ne direnecektir (Filipililer 3:18). Bu yüzden Mesih, kilisesine “sıkıntınız olacak, ama cesur olun, ben dünyayı yendim” demiştir (Yuhanna 16:33). 

Acı çekmek, Hristiyan çağrısında olan bir şeydir (Elçilerin İşleri 9:16; 20:23, Filipililer 2:17, I.Selanikliler 2:14, İbraniler 10:32-34 krş. Matta 5:3-4, 10-12). 

Mesih’te olmamızın gereği olarak acıları ve sıkıntıları doğru bir şekilde göğüslemek için bu konuda Kelam’ın ne dediğine (II.Timoteyus 2:3; 3:12, I.Petrus 3:14; 4:16, 19) daha derin bir şekilde bakmalı; ve gelebilecek sıkıntıları imanda doğru bir şekilde göğüslemek için hazırlıklı olmalıyız. 

Diğer yandan “doğru kişi” acı çektiğinde Tanrı da acı çeker… 

5:7 Öyleyse kardeşler, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın, çiftçi ilk ve son yağmurları alıncaya dek toprağın değerli ürününü nasıl sabırla bekliyor! 
(5:7) Tanrı’nın Sözü’ne karşıt olan bir dünya da yaşıyoruz (2:1-4, 6-7, 15-16; 3:9, 16; 4:1-3, 11, 16; 5:1-6). Her gün gazete ve televizyonda dünyanın pek çok ülkesinden acımasızlık, yolsuzluk, adaletsizlik konusunda pek çok haber öğreniyoruz. Dünya haksızlıkla gerçeğe karşıt ve gerçeğe engel bir durumda devam ediyor. İmanlılara düşen şey ise sabırlı olmak…

Sabırlı olmak pasif bir eylem değildir; sadece sessiz kalıp beklemek değildir. Örneğin Yahya geldiği zaman oruç ve alçalış ile günahlardan tövbeyi vurgulayarak, adeta orucu yerleşik bir yaşam tarzı olarak benimsemiş; sürekli olarak doğru, dindar ve kanaatkâr bir yaşam yaşamaya çalışmıştı. Etraftaki insanlar Vaftizci Yahya’ya ‘cinli’ dediler. Bu durumda Yahya vaaz etmeyi, Kelam’dan konuşmayı bıraktı mı; hizmetinden vazgeçti mi? Hayır. 

Benzer şekilde Mesih geldiği zaman gündelik hayatın her alanında ‘doğru kişi’ olarak bulundu. Evlilik törenine katıldı, evlere ziyarete gitti, her yerde Müjde’yi vaaz etti, hastalara, kötürümlere merhamet etti, iyilik için mucizeler yaptı. Bu kez de Mesih’e 'obur ve ayyaş adam; günahkârların dostu' (Matta 11:18-19) dediler. Bu durumda Mesih Göklerin Krallığını vaaz etmeyi, bu krallık için öğrenciler yetiştirmeyi, mucizeler yapmayı bıraktı mı? Hayır.

Dünya da bir kişi bir haksızlıkla karşılaştığında kendisine yapılanın intikamını alması beklenir. Ancak imanlılar dünyaya rağmen Mesih’te kalır, imanda devam eder, uğradığı haksızlığa rağmen hayır dua eder, dünyanın görmek istediği intikam veya isyan gibi yollara sapmadan, imanlı kişi Mesih’te gördüğü örneğe bakarak devam eder. Bu yüzden sabırlı olmak pasif bir eylem değildir.

Dünya da gördüğümüz ve imana göre yanlış, yasak, günah olan şeylere ‘hayır, bu günah’ demek ilk adımdır; ikinci adım ise doğru örneği (Mesihsel davranışı) ortaya koymak; dünyaya rağmen dünyasal olmadan, dünyaya benzemeden yaşamaktır (Luka 8:15, Romalılar 8:24-25). Böylece Söz’ü işitenler ve uygulayanlar arasında bir fark olduğu belli olmalıdır (1:22-23, 25, Romalılar 15:4).

Sabır konusunda bu kadar konuşmamızın arkasında olan şey ise ‘Mesih’in bir gün dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar geleceği’ umudu (Matta 24:44), yani Tanrı’nın Sözü’ne (İbraniler 6:15) iman vardır. 

Kutsal Yazılar’da imandan bahsederken aslında sabırdan bahsetmiş oluyoruz. Yani ‘iman’ derken yürekte güven ve akılda inanma durumu, ‘sabır’ derken imanın etkin kılınması, imanın gündelik yaşama uygulanması konusunu bahsediyoruz (5:8-10, II.Korintliler 6:4-8, Galatyalılar 5:5; 6:9 krş. İbraniler 13:1-3).

5:8 Siz de sabredin. Yüreklerinizi güçlendirin. Çünkü Rab'bin gelişi yakındır. 
9 Kardeşler, yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın. İşte, Yargıç kapının önünde duruyor.
(5:8-9) İmana dayanarak, imanın verdiği umut ile kurtuluşunu bekleyen Tanrı halkı sabırlıdır (Romalılar 8:23-25). O halde imanın verdiği umutla dayanabiliriz; yani sabredebiliriz; çünkü umut, ölümü yenen Mesih’in tekrar geleceği vaadi üzerine kuruludur. Böylece yüreklerimizi güçlü kılacak olan şey de Mesih’teki iman ve vaattir (Mezmur 27:13-14). 

8. ayet “Rab'bin gelişi yakındır” derken, 9. ayet Mesih’in ikinci gelişinde getireceği yargıyı hatırlatmaktadır (BİA.37). 5:1-6 ayetlerinde yeryüzündeki haksızlığa değinilmiş ve “son günlerde” olduğumuz (3) hatırlatılmıştı. Böylece sabır ile beklemeye çağrılan (7) kiliseye 7-9. ayetlerde Mesih’in tekrar gelişi hatırlatılmaktadır. Dirilerin ve ölülerin yargıcı olarak gelecek olan Mesih, son günde adil olan yargısı ile kötüleri cezalandıracak ve Tanrı halkını kurtaracaktır (İbraniler 10:35-37).

Hİ.52. Mesih’in Geri dönüp ‘dirileri ve ölüleri yargılaması’ sizler için nasıl bir tesellidir? Çektiğim bütün sıkıntı ve zulümlerde gözlerimi göklere çeviririm, benim yerime Tanrı’nın önünde yargıda durmuş olan ve üzerimdeki tüm laneti kaldıran ve tek yargıç olan O’nu emin bir şekilde beklerim. Benim ve kendisinin bütün düşmanlarını sonsuz yargıya mahkum edecek fakat beni ve bütün seçilmişlerini göklerin görkemi ve sevinci içinde kendisinin olduğu yere alacak. 

5:10 Kardeşlerim, Rab'bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği olarak alın.
11 Sıkıntıya dayanmış olanları mutlu sayarız. Eyüp'ün nasıl dayandığını duydunuz. Rab'bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir.
(5:10-11) Önceki ayetlerde “son günlerde yaşadığımız için sabırla bekleyebiliriz” şeklinde öğreten Yakup, bu ayetlerde de “son günlerde yaşadığımız için Rab'bin adıyla konuşmuş olan peygamberleri sıkıntılarda sabır örneği alabiliriz” diye öğretmektedir.

Bu ayetlerde hem sabırlı olma teşvik edilirken hem de sıkıntıların olacağı hatırlatılmaktadır (Matta 21:34-39, Elçilerin İşler 7:52). Ancak Mesih’in ölümü yenerek şimdi göklerde olduğunu (Elçilerin İşler 3:21) göz önüne aldığımızda, imanla yaşamış olanları da (5:10-11, İbraniler 13:7) örnek alabilmemiz mümkündür. Öyleyse bu ayetlerde Yakup “son günlerde olduğumuz için ölüm dahil, bütün sıkıntılara katlanabiliriz” şeklinde bir imada bulunmaktadır. Ayet örnek olarak Eyüp’ten bahsettiği için, sıkıntılarda, zorluklarda Eyüp’ün şu duasını hatırlamak uygundur:

1:21 Dedi ki, "Bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. RAB verdi, RAB aldı, RAB'bin adına övgüler olsun!" 
22 Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı.

Sıkıntı ve zorluklarda sizin duanız hangisidir? Sıkıntı ve zorluklarda dua edebilen biri misiniz; yoksa beklenmedik ve istenmeyen bir durumla karşılaştığınızda homurdanıp söylenen ve etrafı yargılayan biri olarak mı tanınıyorsunuz? 

Diğer yandan ayet Eyüp’ten bahsederken “Rab'bin en sonunda onun için neler yaptığını bilirsiniz. Rab çok şefkatli ve merhametlidir” diyor (Eyüp 42:10-17). Rab’bin şefkati ve merhametinin sizin hayatınızda nasıl açıklandığını düşünüyorsunuz? Rab'bin sizin için neler yaptığını düşünüp sürekli bunu şükranla ananlardan mısınız? Yoksa dualarınız sürekli “Rab bana şunu ver; Rab şuna ihtiyacım var” gibi ihtiyaç listesinden mi oluşuyor?

5:12 Kardeşlerim, öncelikle şunu söyleyeyim, ne gök üzerine, ne yer üzerine, ne de başka bir şey üzerine yemin edin. `Evet'iniz evet, `hayır'ınız hayır olsun ki, yargıya uğramayasınız.
(5:12) Tanrı’nın adını boş yere kullanmamak, öncelikle kutsal Tanrı korkusu, kutsal Tanrı saygısı ve kutsal Tanrı sevgisi ile hareket etmeyi gerektirir. “Yetkin kişi” sözlerini denetlediği oranda bedenini dizginleyen biridir (3:2 vd.) 

Tanrı’nın Sözü’nü doğru bir şekilde öğrenip, Mesih ve lütuf merkezli bir şekilde Kutsal Yazılar’a bakmazsak hata yaparız (bkz. Matta 23:16-22). Böylece yanlış öğretiş ile yanlış yaşar ve yanlış öğretiriz (Markos 7:10-13).

Diğer yandan Tanrı’nın adını boş yere kullanan, yalan veya gereksiz yere yemin eden, lanet ve küfür sözleri ile kendisini savunan bir kişinin Mesih’e ve Kutsal Kitap’a dair yapacağı tanıklık veya savunmalar toplum gözünde ne kadar inandırıcı ve etkin olabilir ki? 

13. ayette “dua edin” ve 14. ayette “başkaları için dua edin” mesajı belirecektir. Şimdi dili denetlemek konusunda başarısız olan birinin duasına kim inanır ya da ondan dua ister ki? Diğer yandan dilini disiplin edemeyen kimselerin Yakup’un arzuladığı düzeyde adanmış bir dua disiplini geliştirmesi zaten zordur. 

5:13 İçinizden biri sıkıntıda mı? Dua etsin. Biri sevinçli mi? İlahi söylesin. 
(5:13) 12. ayette dili doğru kullanmak ve güvenilir olmak konusuna değinmiştik. Bu ayette dua ve ilahi konusuna gelinmesi bize şunu gösteriyor: Dilini Tanrı Sözü’ne uygun bir şekilde disiplin edenler duada ve tapınmada başkalarından farklı ve model kimselerdir. 

Kutsal Kitap’ın Tanrısı halkı ile birlikte yürümek isteyen, halkının arasında yaşayan Tanrı’dır. Bu yüzden sevinçlerimiz kadar sıkıntılarımızın da Tanrı ile bir diyalog vesilesi olması gerekir. Dua ve tapınma sadece ihtiyaçlarımızı Tanrı’ya bildirdiğimiz bir şey değildir. Dua ve tapınma ile Kutsal Yazılar’ı daha derin anlamları ile düşünürüz. Ve yine dua ve tapınma Tanrı’nın düşüncesini anlamak için yaklaştığımız, Kutsal Ruh aracılığı sıkıntılarda ve güçsüzlüğümüzde Tanrı’nın gücünü tecrübe edebildiğimiz bir pratiktir. Mezmurlar sıkıntıların ve ağlayışların Tanrı’ya sunulduğu dualarla doludur (Mezmur 116:3-5; 142). Benzer şekilde Yunus’un nasıl dua ettiğini hatırlayın (Yunus 2:1-10).

Mesih’in son akşam yemeğini hatırlayın. Mesih o zamanda tutuklanmak üzere dışarı çıkmadan önce elçilerine sıkıntı ve zorluklarda dua ve ilahi kullanmayı öğretmiş (Matta 26:30); dışarı çıktıktan sonra gelecek olan sıkıntılardan bahsederek elçilerine böyle zor zamanlarda dua etmek konusunda bir örnek bırakmıştır (Matta 26:37-39).

5:14 İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 
(5:14) Bu bölümü kısaca özetlersek; 3. ayette son zamanlarda yaşadığımız; yani Rab’bin gelişinin yakın olduğu zamanlarda (6-8.a.) yaşadığımız hatırlatılmıştı. Son zamanlarda, Rab’bin gelişini özleyerek yaşayan Tanrı halkı nasıl yaşamalıydı? 9. ayette bu soruya “birbirinize karşı homurdanmayın” diye cevap veriyor. Bu ifadeye tersinden bakarsak ayet “dayanışma, birlik, paydaşlık, sevgi” ile yaşayın diyor. Böylece Rab’bin gelişini bekleyen kiliseye düşen görev peygamberleri ve sıkıntıya dayanmış olanları örnek alıp Mesih merkezli bir şekilde dua etmek olmalıdır (10-11.a.). Çünkü Mesih’in kilisesi Tanrı’nın şefkatini ve şifasını dua ve paydaşlık ile yaşar (Elçilerin İşleri 14:23). 

Yağ sürerek dua etmenin ise yerleşik bir uygulama olduğu bilinmektedir (Markos 6:13). Ancak burada önemli olan şey “Rab’bin adıyla” yapılmasıdır. Ve bu durum yine ‘el koyma’ şekliyle kendini gösterecektir (Elçilerin İşleri 28:8, Markos 1:30-31). 

5:14 İçinizden biri hasta mı? İnanlılar topluluğunun ihtiyarlarını çağırtsın, Rab'bin adıyla üzerine yağ sürüp onun için dua etsinler. 
5:15 Ve imanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacak. 
(5:15) “İmanla edilen dua” ne anlama geliyor? Bu dua Rab’bin tekrar gelişine bakarak (dolayısı ile Mesih’in çarmıh ölümü ve dirilişinin bilincinde) yapılan ve kuşku duymadan (1:6) yapılan duadır (Matta 21:21, I.Yuhanna 5:14-15). Sıkıntıda dayanmış olanların (10-11.a.) örneğine bakarak yapılan duadır –bunlar Kutsal Yazılar’da kayıtlıdır.

Burada ‘imanla dua ve günahların bağışlanması’ konusunun birlikte geçmesi bize Mesih’in felçli bir adamı iyileştirmesi ve günahlarını bağışlamasını hatırlatmaktadır (Matta 9:2-6).

Çağımız “güç” çağıdır diyebiliriz. Güçlü kimselerin sözü geçerli oluyor, güçlü devletlerin politikaları başka ülkeleri etkiliyor. Güçlü olmak için, zengin olmak için, ünlü olmak için, çoğunluk üzerinde etkin olmak için hep istek var; her zaman bir yarış var. Ancak adil olmak için, haklı olmak için çalışmaya aynı gayreti gösterenler azdır. Herkes sanki en doğruyu, en mükemmeli yapan biriymiş gibi güçlü olmak ve yönetmek istiyor. Dolayısı ile zayıflıkları ile kimse yüzleşmek istemiyor. Herkes başkasının ayıp ve utancı üzerinde konuşuyor, ama kimse kendi zayıflıklarını dile getirmek istemiyor. 

Sizin dualarınızda tövbe ve itiraf ne kadar yer tutuyor? Ve kilisenizde toplu tapınmalarınızda tövbe ve günahların bağışlanması ne kadar vurgulanıyor? 

Tanrı’ya samimi itirafta bulunmadan bağışlanma güveni içinde olamayız. Bunu Tanrı’ya karşı yapamayanlar insanlardan da özür dileyemezler. Çünkü günahları için Tanrı ile yüzleşemeyenler kendi hatalarını kabullenemezler ve hatayı başkalarında arayan biri olurlar. Bu tutum da genel olarak gururu besleyip güçlendirir. 

Öyleyse imanla edilen dua konusunu dua tövbe ve itiraf duaları konusundan ayrı düşünemeyiz. Övgü, tövbe ya da dileklerimiz olsun, dualarımız imanın bağlandığı Rab ile güçlüdür.

5:16 Bu nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. 
(5:16) 13. ayet ile dua konusuna başlamıştık. Böylece kendimiz ve başkaları için dua edelim (13-16.a.) diye özetlersek; bu şekilde imanlarını ve hayatlarını örnek almamız gereken kimseleri (10-11.a.), dua konusunda da örnek almış oluruz. Bu yüzden Tanrı ile ilişkilerinde ve dua konusunda örnek almamız gereken kişilerden biri olarak da sonraki ayet İlyas’a değinir. 

Doğru kişinin yalvarışının çok güçlü etkiyle iş görmesi (Mezmur 24:15; 145:18) bize bir başka örneği hatırlatmaktadır: 

İbraniler 11:4 Habil'in Tanrı'ya Kayin'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı… 

Diğer yandan “doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir” ifadesi bizleri doğruluk konusunda ve dua konusunda teşvik etmektedir. Öncelikle herkes samimiyetle Rab’bin önünde ‘doğruluk’ konusunda yetersiz, güçsüz, isteksiz olduğunu itiraf etmelidir. Benzer şekilde doğruluk konusundaki zayıflığımızın dua konusunda da kendisini belli ettiğini görecektir. O zaman doğruluk ve duayı bir paranın iki yüzü gibi düşünelim. Mesih’in doğruluğunu özleyip ona layık kullar olmak için Kutsal Ruh’un desteğini aramak, Kelam ve dua ile yürümek “doğru kişi ve etkin dua” konusunu örnek almamız için gereklidir. Yani duamız tekrar bizleri Rab’bin Sözü’nü okumaya, araştırmaya yani Kelam’a acıktırmaya yönlendirirken; Kelam okuma ve araştırmalarımız da bizleri açlıkla duaya yönlendirmelidir. 

Petrus ve Yuhanna’nın sakat dilenciyi iyileştirdikten sonra tutuklanmasını hatırlayın. Daha sonra onlar serbest bırakıldıktan sonra kilise hem bu haksızlık durumu için hem de kilisenin bundan sonraki hizmeti için toplu halde dua ettiler (Elçilerin İşleri 4:24-31). Buradaki duaya baktığımızda birlik ve paydaşlık için önemli bir teşviktir. Aynı imanda toplanmış, aynı düşüncede birleşmiş, aynı Rab’be yönelmiş bir topluluk… Bu dua örneğine bakınca yine etkin bir dua görmekteyiz. Çünkü hepsi bir arada olunca, tek tek oldukları zamandan daha fazla bir güçle Rab’bi [ve O’nun doğruluğunu] yansıtıyorlar. 

Mesih imanıyla aynı düşüncede birleşmiş olarak dua eden kilisenin yalvarışı güçlü etkiyle işler (Elçilerin İşleri 12:5 vd.).

5:17 İlyas da aynı bizim gibi bir insandı. Yağmur yağmaması için gayretle dua etti ve üç yıl altı ay yeryüzüne yağmur yağmadı. 
18 Tekrar dua etti ve gök yağmurunu, toprak da ürününü verdi.
(5:17-18) I.Krallar 18:1 Uzun bir süre sonra kuraklığın üçüncü yılında RAB İlyas’a, “Git, Ahav’ın huzuruna çık” dedi, “Toprak üzerine yağmur göndereceğim”
42 Ahav yiyip içmek üzere oradan ayrılınca, İlyas Karmel Dağı’nın tepesine çıktı. Yere kapanarak başını dizlerinin arasına koydu.
43 Sonra uşağına, “Haydi git, denize doğru bak!” dedi. Uşağı gidip denize baktı ve, “Hiçbir şey görmedim” diye karşılık verdi. İlyas, uşağına yedi kez, “Git, bak” dedi.
44 Yedinci kez gidip bakan uşak, “Denizden avuç kadar küçük bir bulut çıkıyor” dedi. İlyas şöyle dedi: “Git, Ahav’a, ‘Yağmura yakalanmadan arabanı al ve geri dön de.”

Tanrı yağmur vereceğini söylüyor; ve İlyas bundan sonra yağmur yağması için dua etmeye başlıyor. Çünkü Tanrı işini seçtiği doğru kullar aracılığı ile yapmak isteyen bir Tanrı’dır (halkının arasında yaşayan Tanrı). 

Böylece İlyas adanmışlıkla ve ısrarla dua ederek yüreğini Rab’bin işine hazırlıyor. Ve bu dua tecrübesi boyunca Tanrı’nın Sözü’ne güvenmeyi ve sabırla Rab’bi beklemeyi yaşamına uyguluyor. 

İlyas’ın bu dua tecrübesi, gündelik hayatın merkezine Tanrı’yı koyarak bakma tecrübesidir. Halkının arasında yaşamak isteyen Tanrı aynı zamanda iyi armağanları halkına vermek isteyen bir Tanrı’dır. Yani Tanrı vermek istiyor ve bizden de imana dayalı olarak yaşamış kimseleri örnek alarak duada gayretli olmamızı istiyor. 

5:19 Kardeşlerim, içinizden biri gerçeğin yolundan saparsa ve biri onu yine gerçeğe döndürürse, 
20 bilsin ki, günahkârı sapık yolundan döndüren, ölümden bir can kurtarmış ve bir sürü günahı örtmüş olur.
(5:19-20) ayetin “biri gerçeğin yolundan saparsa” ifadesi öncelikle her imanlı kişinin aklında tutması gereken bir gerçeğe dikkat çeker: aranızdan biri (kilisenizden biri), kendiniz gibi gördüğünüz bir düşebilir.

Öyleyse ilk günahın ne kadar kökten bir düşüş getirdiğini unutmamalıyız. Ve günaha düşüş konusunda uyanık olmalıyız:

II.Korintliler 11:3 Ne var ki, yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. 

Kendi bilgimize, tecrübemize bakarak yürürsek bu gurur getirmeye başlayacak; gurur da düşüşe sebep olacaktır. Öncelikle düşen birinin günahını sevgi ile örtmeliyiz; yani bu konudan her yerde ve herkesle konuşmamalıyız. Ancak bu konuyu o kişi ile ve kiliseden görevli kimselerle konuşup çözüm yolu aramalıyız (Hezekiel 34:4, Matta 18:15, Yahuda 22-23); ve ortada olan günaha ve utancına bizler de düşmeyelim diye ayrıca dua etmeliyiz: 

Galatyalılar 6:1 Kardeşler, eğer biri suç işlerken yakalanırsa, ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin. Siz de ayartılmamak için kendinizi kollayın. 

Yani bir kişinin suçunu, o kişiyi yargılamak için konuşanlar daha sonra benzer bir günah ile ayartılabilirler; bu yüzden düşen birini görünce, bunu kendimizi kollama uyarısı olarak düşünmeliyiz. 

Bir kişiye “kardeş” diyorsak, onu düşüşünde yargılayıp terk edemeyiz. Ayet açıkça “ruhsal olan sizler, böyle birini yumuşak ruhla yola getirin” diyor. Dua etmeli, Kutsal Yazılar’dan öğretişleri yeniden vermeli, Kelam’dan uyarmalı, ve teşvik etmeliyiz (Meseller 11:30, I.Korintliler 9:22). 

Eğer bir kişi bir günah işlediğinde hemen “sen yanlış yaptın” deyip ilişkiyi kesiyorsanız, siz o kişiye hiçbir bir zaman kardeş olamamışsınız demektir. O kişiyi kazanmak için mücadele etmek gerekir. Kilise bir ailedir. Anneniz ya da babanız yanlış yaptığında kendinizi hemen ailenizden soyutlamazsınız; ya da bir anne baba, çocuklar bir günah işlediğinde hemen onları evlatlıktan reddetmezler. Benzer şekilde Kilise ailesi içinde olan düşüşlerde kişiyi tekrar kazanmak için gayret etmeliyiz. Lütufkar yaşamak böyle bir şeydir. 

Biz günahkar iken (I.Timoteyus 1:15) Mesih bize geldi (Matta 9:10-11, Markos 2:17); bu yüzden “Tanrı bize lütfetti” diyoruz (Romalılar 5:8). Biz günah ve suçlarda ölüyken –kendimizi kurtaramayacak durumda iken- Tanrı bize Mesih’i verdiği için “işlerle değil lütuf ile kurtulduk” diyoruz (Efesliler 2:1-5); karşılıksız –bedelini bizim ödemediğimiz bir şekilde- kurtulduğumuz (Romalılar 4:4) için ‘lütuf ile kurtuluş’ vaaz ediyoruz. Öyleyse lütfa inananlar olarak bizler de diğerlerine lütufkar davranmalıyız. 

Lütufkar yaşayanların tanıklığı ve duası çok güçlü ve etkilidir.

İlave Araştırma / Düşünme Çalışmaları 

Yakup Mektubunun bütününe bakarak aşağıdaki konular hakkında kısa birer makale yazınız?

1- Yaşayan İman: 
2- Denenmeler ve Ayartılar: 
3- Sevgi Yasası:
4- Bilgelik ve Bilgece Konuşmak: 
5- Maddiyat Zenginlik:
6-Ayrımcılık:
7-İyi İşler:

(8-Kutsallık)
Gerek Yakup Mektubunun tamamına gerekse “Yaşayan İman; Denenmeler ve Ayartılar; Sevgi Yasası; Bilgelik ve Bilgece Konuşmak; Maddiyat Zenginlik; Ayrımcılık, İyi İşler” konularına Tanrı’nın Kutsallığı ve Gerçek İmanın Gündelik Yaşama Uygulanması açısından bakmalıyız. Çünkü bu öğretişler aynı zamanda gündelik yaşam için pratik yaklaşımlar içermektedir. 

Yakup Mektubu pek çok kişiye öncelikle ‘işler: iman ve işler’ konusunu çağrıştırır. Ancak mektubun bütünündeki yaklaşımın “nasıl kutsal bir yaşam yaşardık?” sorusunu pratik olarak cevaplamaktadır. Yakup Mektubu bizlere Mesih’teki imanı etkin bir şekilde gündelik yaşama uygulamayı göstermektedir. Bu da bütününde ‘iman, bilgelik ve kutsallık yaşamı’ olarak özetlenebilir.
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