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Yükümü yüklenen Rab  
(Matta 8:14-17)   

 

sa bak lacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünü ü de 

yoktu(Ye aya 53:2). Fakirdi ama görevini ba lad ktan sonra sürekli fakir ve bask  alt nda 

olanlara bakt , cennet müjdesini duyurdu, her eyden daha çok hastalar  iyile tirdi (Matta 

4:23). Ama Yahudiler O nu reddettiler. sa kendi kan n n bedeninin gökten inmi  olan ruhsal 

yiyecek ve içecek olduğunu söylediği zaman insanlar anlamad lar. Öğrencilerinin birçoğu bunu 

i itince, Bu söz çok çetin, kim kabul edebilir? (Yuhanna 6:60) diyerek O ndan ayr ld lar. 

sa n n gittiği her yerde O na zarar vermek isteyen Yahudiler vard . sa sürekli onlardan 

kaç yordu. Karde leri bile O`na iman etmiyorlard . (Yuhanna 7:5). Hatta  memleketi olan 

Nas ra da O`nu uçurumdan a ağ  atmak isteyenler de vard  (Luka 4:29). Yeru alim de de 

ayn yd . Bir gün sa Yahudilere Neden beni öldürmek istiyorsunuz?  diye sordu. O zaman 

onlar Cin çarpm  seni!  dedi. Seni öldürmek isteyen kim?  diye alay etti (Yuhanna 7:19-20).  

Ama sa Mesih ne yapt ? nsanlara lütfetti. Zina ederek yakalanm  kad n  kurtararak Ben 

de seni yarg lam yorum. Git, art k bundan sonra günah i leme! (Yuhanna 8:11) dedi. Ferisiler 

öğrencilerine Sizin öğretmeniniz neden vergi görevlileri ve günahkârlarla birlikte yemek 

yiyor? (Matta 9:11) diye sorduğunda sa Sağlamlar n değil, hastalar n hekime ihtiyac  

var (Matta 9:12) diye yan tlad . Ve bir gün insanlar sa y  suçlamak suçlamak amac yla abat 

Günü bir hastay  iyile tirmek Kutsal Yasa`ya uygun mudur? (Matta 12:10) diye sordu. sa 

Hanginizin bir koyunu olur da abat Günü çukura dü erse onu tutup ç karmaz? (Matta 12:11) 

diye kar l ğ n  verdi.  

sa bütün kent ve köyleri dola arak havralarda öğretiyor, göksel egemenliğin Müjdesi`ni 

duyuruyor, her hastal ğ , her illeti iyile tiriyordu(Matta 9:35). O na gelen kalabal k içinde her 

zaman birçok hastalar vard . Kalabal klar  görünce onlara ac d . Çünkü çobans z koyunlar gibi 

a k n ve peri and lar(Matta 9:36). Lazar öldükten sonra k z karde i Meryem sa ya Ya Rab, 

Burada olsayd n, karde im ölmezdi (Yuhanna 11:21) dedi. Meryem`in ve onunla gelen 

Yahudiler`in ağlad ğ n  gören sa`n n ruhunu hüzün kaplad , yüreği s zlad . Yuhanna 11:35 te 

sa ağlad  dedi.  

sa hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve can n  birçoklar  için fidye olarak vermeye 

geldi. Tanr  korkunç bir Tanr  değildir. Tanr  bizleri lanet ve mutsuzluktan kurtar p mutluluk 

vermek isteyendir. sa H rs z ancak çal p öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar 

ya ama, bol ya ama sahip olsunlar diye geldim (Yuhanna 10:10) diye kendisi niçin geldiğini 

söyledi. Tanr  kendi Oğlu nu göndererek sevgisini gösterdi. sa bizim için öldü. Bizim 

hastal ktan s k nt  çekmemizi istemez. Vaftizci Yahya öğrencilerini sa ya göndererek 

Gelecek Olan sen misin, yoksa ba kas n  m  bekleyelim? diye sordu. O zaman sa öyle 

kar l k verdi: Gidin, i itip gördüklerinizi Yahya`ya bildirin.Körlerin gözleri aç l yor, 

kötürümler yürüyor, cüzaml lar temiz k l n yor, sağ rlar i itiyor, ölüler diriliyor ve Müjde 

yoksullara duyuruluyor. Benden ötürü sendeleyip dü meyene ne mutlu!  

Rab bu dünyaya gelip günah m z  kald rd , hastal klar m z  iyile tirdi. Günah ve hastal k sanki 

paran n iki taraf  gibidir. Mesela sa Beytesta denilen bir havuzda bir hastay  iyile tirdiği 

zaman Bak, iyi oldun. Art k günah i leme de ba na daha kötü bir ey gelmesin dedi. Ve bir 

felçi bir adam  iyile tirdiği zaman günahlar n bağ land (Matta 9:2) dedi.  

Eski Antla ma Kitab na göre hastal k günah n sonucudur. Mesela Yasa n n Tekrar  28:58-

61 öyle dedi: Bu kitapta yaz l  yasan n bütün sözlerine uymaz, Tanr n z RAB`bin yüce ve 
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heybetli ad ndan korkmazsan z, RAB sizi ve soyunuzu korkunç belalarla, büyük ve sürekli 

belalarla, ağ r, iyile mez hastal klarla vuracak. Sizi ürküten M s r` n bütün hastal klar n  

yeniden ba n za getirecek; size yap acaklar. Siz yok oluncaya dek RAB bu Yasa Kitab `nda 

yaz lmam  her türlü hastal ğ  ve belay  da ba n za getirecek.  Tanr n n sözlerine uymamak 

hastal ğ n sebebi olduğunu aç kça söyledi. Hastal ğ n sebebinin cin olmas  sa n n geli inden 

sonra bildirildi. sa her gittiği yerde cin kovdu. Ve insanlar hastal ktan iyile tiler.  

nsan Tanr n n görkemiyle ayd nlat lmas  laz mki özgür olabilir. Tanr n n görkemiyle 

ayd nlat lmad ğ  için hastal ktan s k nt  çeker. Günah ndan dolay  ayd nlat lmazlar. Ama Rab 

bizim günah m z  ikrar ederek bağ lanabilmemiz için yol açt . Dolays yla günah i lediysek 

hemen tövbe etmeliyiz. Rab yükümüzü yüklendi. Hastal klar m z için yara ald . Günah m z için 

çarm hta öldü. sa Ey bütün yorgunlar ve yükü ağ r olanlar! Bana gelin, ben size rahat 

veririm (Matta 11:28)dedi. Yükümüzü O na teslim edelim.  
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