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Önce bağışlanın  

(Matta 9:1-8)    

 

 

Tanrı lütüfkâr bir Tanrı’dır. Lütüf verir. Lütüf alanları bereketleyerek gönenç 
olmalarını sağlar. Dünyadaki hemen hemen bütün insanlar müjdeyi işittiler ama 
onlardan çoğu müjdeyi reddetmektedir. O zaman insanlar niçin böyle müjdeyi 
kabul etmiyorlar? Çünkü insanın benliği Tanrı’nın düşmanıdır (Romalılar 7:19-

24). Bunun nedeni öz günahından dolayıdır. Öz günahından dolayı sürekli 
günah işlemeyi arzu eder, eylemsel olarak da günah işler. İnsanın günahından 
dolayı Tanrı’nın düşmanı olmasının sebebi İblis’tir. İblis insanı Tanrı’dan 
uzaklaştırır. İnsanlara yanlış bilgileri vererek onların Tanrı’ya karşı olmalarını 
sağlıyor, onların imanını kaçırarak Tanrı’yla iletişimini tamaman kesiyor 
(2.Korintililer 4:4). İnsanın akıl ve duygusunu karıştırarak felç eder. Onların 
maddi kültürlere ve hayatla mucadele etmeğe odaklanmalarını sağlar. Sonuçta 
Tanrısız yaşamalarını sağlar. 

Tanrı merhametli Tanrı’dır ama günahtan nefret eder. Günahı mutlaka 
cezalandırır. Bu yüzden Tanrı’nın Oğlu insanın günahını üstlenerek cezasını aldı. 
Biz ne yapmalıyız? Günahı hafife almamalıyız. Cehennem aslında Tanrı’nın 
düşmanları için hazırlanmış bir yerdir ve oraya atılanlar sonsuza dek sönmeyen 

ateş içinde sürekli sıkıntı çekecektir. İblis ve onun işçileriyle beraber bütün 
günahları yok eden bir yerdir. Dolaysıyla İblis’ten ayrılmayanlar İblis’le birlikte 
ceza almak zorundalar.  

Sevgi ve inayeti bol olan Tanrı insanın yerinde günahını üstlendi. Bu bizi 
hayret ediyor. Günahımızın ücretini O ödedi. Tövbe fırsatını verdi. Buna lütüf 

diyoruz. Ne yazık ki birçok insan kendi mülkünü hepsi ödeyerek de 
kazanamayacağı o lütüfün değerini farketmeden kaybeder yada bile bile 
reddeder. Fırsat her zaman elimizde değildir. Biz fırsat varken hemen Rabbe 
dönmeliyiz (2.Korintililer 6:2). Tanrı ‘Tövbe edin, her biriniz İsa Mesih`in 
adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve Kutsal Ruh 
armağanını alacaksınız’ (Elçilerin işleri 2:38) diyor. Yani bu müjdedir. Biz 

kendimizin günahlarını hemen İsa’ya teslim edip günahımızdan bağışlanmalıyız. 
Böyle insanlara Tanrı Kutsal Ruh’u hediye olarak verecektir. Kutsal Ruh 

içimizde bizim aklandığımıza tanıklık etmektedir. Hatta bizim Tanrı’nın 
çocukları olduğumuzu garanti etmektedir.  

Tanrı’nın çocukları demek Tanrı’nın mirasçıları demektir. Tanrı’nın işi 
Tanrı’nın mirasçılarının kendi işidir. Tanrı’nın işini yaparken sıkıntı varsada 
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şikâyet etmez. Biz eğer Tanrı’nın çocukları olarak yüceltilmişsek Tanrı’nın 
çocuklarının görevini yapmalıyız. Biz İsa’nın üyeleriz. O ödül vereceğini vaat 
etti. Yüceliklerle tekrar geleceğini söyledi. Bu dünyadaki yaşamımız O’nu 
bekleyerek O’ndan ödül almak için hazırlık yapabildiğimiz fırsattır.  

 

Tanrı’nın çocukları ve İsa’nın üyeleri olan bizlerin hiç kaygıları yoktur. Ama 
bizi rahatsız eden vardır. Bu hastalıktır. Hastalıktan ölsede kurtulur ama hastalık 
insanların esenliklerini bozar, Tanrı’nın işlerine engel olur. Felçili bir adam şifa 
için İsa’ya geldi. Ama İsa ondaki daha büyük sorunları gördü. Ona sıkıntı 
vermekte olan günahtı. Hastalıktan dolayı toplumda normal yaşam yaşayamadı. 
Toplumdan tamamen ayrılmış bir durumdaydı. Ama daha korkunç olan 
Tanrı’dan ayrılmasıydı. Rab ona ‘Cesur ol, oğlum, günahların bağışlandı!’ dedi. 
O an onun yüreğine baskı veren bütün yükler kaldırıldılar, uzun zamandır ona 
egemen olmuş olan karanlığa ışık girdi. Bu şekilde hastalığı yenebilen bir hakka 
sahip oldu. Kalktı yatağını toplayıp evine gitti.  

İnsan hastaneye giderek yada ilâç içerek hastalığı iyileştirmeye çalışabilir. 
Ama hastalığın asıl konu olan, Tanrı ve bizim aramızda olan günahı hal edemez. 
Ama eğer biz bağışlanmış kişi olursak hiçbir günah bizi etkileyemez. 
Dolaysıyla biz “Sende artık günah yok!” denen Rabbin ilanını işitmeliyiz.  

 

İçimizde olan Kutsal Ruh bizim aklandığımızı garanti eder, bizim günahtan 
uzaklaşmamıza yardım eder. Bu yüzden biz Kutsal Ruhla dolu olmamız 
lazımdır. O zaman kendisi İsa’nın kanıyla bağışlandığını anlar, kanını 
dökünceye kadar günahla savaşabilir. İnsanın öz günahı İsa Mesih’in kanıyla 
haledildi. Bunu anlıyorsa artık eylemsel yada içsel günahı da yenmelidir.  

İsrail her yıl bağışlanma gününde koyunu kesip kurban olarak sundu ve bu 
şekilde günah sorununu halettiler. Ve her gün günahı için güvercini suç sunusu 

olarak sundu. Eski Antlaşma Çağındaki bütün olaylar günümüzdekilerin 
benzetmeleridir. İsa kendisi suç sunusu oldu. Öz günahımızı kaldırdı. İsa vaftiz 
olduğunda Kutsal Ruh güvercin gibi O’na indi. Her gün işlediğimiz günahlara 

yüreğimizde işlediğimiz günahlar galip gelebilmemiz için bizi bağışlıyor, ona 
tövbe ettiğimiz zaman günahımızı kaldırır.  

Biri şifa bulmak isterse birinci olarak, Rab İsa kendi bütün günahlarını 
bağışladığını ısrar etmelidir. İkinci olarak, Rab her zaman bizi bağışlamaya 
hazırlıdır. Biz zayıfız. O yüzden her zaman hata yapıyoruz. Dolaysıyla kişisel 
olarak günah işlediysek tövbe edelim. İblis bizi suçlamasın. Üçüncü olarak, 

hastalığı yok eden gücü veren Kutsal Ruh’u istemeliyiz. Böyle kişilere Tanrı 
“Siz bağışlandın, iyileşeceksin” diyecektir. Günahtan bağışlanmak lazım ki 
mutlu olabilir. Bu Tanrı’nın hediyesidir.   

Günaha galip gelebilmeleri için birbirine yardım olmalıdır (Yuhanna 20:23). 
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Yakup 5:15-16 şöyle dedi: “İmanla edilen dua hastayı iyileştirecek ve Rab onu 
ayağa kaldıracaktır. Eğer hasta günah işlemişse, günahları bağışlanacaktır. Bu 
nedenle, şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için 
dua edin. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir.” Ve 1.Petrus 4:8 “Her 
şeyden önce birbirinizi candan sevin. Çünkü sevgi birçok günahı örter” diye 
söyledi. Bazen ayartmalarla sıkıntılarla savaşarak günaha galip gelmek zor 
geliyor. Bu yüzden Her biriniz hangi ruhsal armağanı aldıysanız, bunu Tanrı`nın 
çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olarak birbirinize hizmet etmekte kullanın 
(1.Petrus 4:9-10). 

Biz kilise üyelerimiz için “Tanrım, şu kişiyi sev. Ona lütüf ver” diye 
yalvarmamız gerekir. Onların günaha galip gelebilmeleri için dua etmeliyiz. 
Onlar hastayken sanki kendiler hastaymış gibi yalvarmalıdır. Rab da aynısını 
yaptı. Elçi Pavlus da kendi öğrencileri için aynısını yaptı. Bütün kutsallar 

aklanmış ruhuyla aklanmış bedeniyle kiliseye hizmet etmelidir, kilise için 

çalışmalıdır. Rabbin bedeni olan kilisenin büyümesi için çabalamalıdır. Rab bizi 
kiliseye çağırdı. Rabbin istedikleri bizim aracılığımızla gerçekleşmeleri için 
hemen kalkmalıyız.                                                            
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