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Dersin Adı: Zulüm ve Eziyetler

Süresi: Bu bölüm, 24 saatlik ders saati süresinde işlenmiş olacak.

Tanımı: Bu  ders  eziyet  öğretisine  hakim  olan  öğrencinin  bu  konuda  dikkatli  olmasını 
saplamak amacıyla  hazırlanmıştır.  Eziyet  çekme ile  ilgili  öğretileri  inceleyecek 
hayatımızda nasıl bir rol oynadığını öğreneceğiz.

Kitaplar: Richard Wurmbrand’ın hayatı

Gerekenler: • Her öğrencinin ders kitabını tamamen okuması gerekir.
• Her öğrencinin tüm derslere bakması gerekir.
• Her öğrencinin ezber ayetlerini ezberlemesi gerekir.
•  Öğrenciler ders süresi  boyunca notlardan ve dersteki materyallerden sorular 
çıkarmalı.
•  Her öğrencinin,  tüm notlarını  ve derste öğrendiği  her şeyi  yazdığı  bir  defter 
tutması ve o günkü dersin sonunda öğretmene göstermesi gerekir.



Dersin Taslağı:

1.Gün- Eski Ahitte Eziyet çekme
Bugünkü hedefimiz şudur:
-Doğruluk uğruna eziyet çekmenin yeni bir şey olmadığını bilmek. Kötülüklerle dolu bir 

dünyada Tanrı Yolunda gitmenin bir sonucudur bu.
-Bize örnek oluşturan Eski Ahit azizlerinin alışkanlık ve başarılarını öğrenmek. 

2.Gün- Elçilerin İşleri bölümünde Eziyet Çekme 
Bugünkü hedefimiz şudur:
-İlk yüzyıldaki kilisenin büyümesinde eziyet çekmenin, sürekli bir rol oynadığının farkına 

varmak.
-Hem inanlıların güçlenmesi hem kilisenin büyümesi adına Tanrı’nın, eziyet çekmeyi inanlılar 

üzerinde nasıl kullandığını görmek. 
-Elçilerin, hayatlarındaki eziyetin üstesinden nasıl geldiklerini anlamak

3. ve 4.Gün- Eziyet Çekme Öğretisi
Bugünkü hedefimiz şudur:
-Doğru kişilerin eziyet çekmesi ile ilgili Eski ve Yeni Ahitin bakış açısını her yönden kavramak.
-İsa’nın eziyet çekme konusunda söylediklerine tam anlamıyla hakim olmak.
-Çektiğimiz eziyetler aracılığıyla Kutsal Ruh’un içimizde daha güçlü bir şekilde büyümesini 

sağlamak.



1.Gün

Eski Ahit’te Eziyet Çekme

TEMEL OLUŞTURMA

Yaratılış, bize yaratan Rabbi tanıtan ilk ayetin olduğu ve Kutsal Kitap’ın ilk bölümü olan kitaptır. O, 

kadını ve erkeği yarattı. İnsanı kendi suretinde yarattı (Yaratılış 1-2). Onlar, Yaratan Rabbe itaat edip  

etmeme konusunda özgür bırakıldı. Kutsal yazılarda açıklandığı gibi insan, yaratanına itaat etmemeyi 

ve günahkar olmayı seçti. Tanrı, yılanın fısıldadığı fikrin üstesinden gelecek soyu açıkladı. Bu kişinin, 

şeytanı alt eden Mesih olduğunu biliyoruz (İbraniler 2:14) Tanrı, onlara çıplak bedenlerini örtecek bir  

yol sağlayarak inayetini gösterdi. Ayrıca Tanrı, insanı Aden bahçesi’nden gönderek sonsuza kadar 

günahkar  olmaktan  korudu  böylece  hayat  ağacından  yiyemeyecekti.  (Yaratılış  3).  Bundan  sonra 

olacak her şey bu temelde gelişecek. 

Insan kötü bir dünyada yaşıyor. Her kadın ve erkek Tanrı’ya itaat edip etmemekte özgürdür. Insan 

bedensel olarak sadece bir kez ölür, ruhsal olaraksa zaten ölmüştür. Insan günahkardır. Bazı insanlar  

Tanrı’ya itaat etmeyi bazılarıysa etmemeyi seçer.

Böylece Rabbe yakın olanlar ve Şeytan’a yakın olanlar olmak üzere iki grup insan oluşur. Rabbe 

yakın olanlar, Rabbin işlerini yapar. Şeytana yakın olanlarsa Şeytan’ın işlerini yapar. Şeytan, Rabbin 

düşmanıdır.  Şeytan  ve  onun  yandaşları,  Rabbe  yakın  olanlara  ve  hatta  Rabbe  bile  zulmeder 

(Yuhanna 8:39-45). Şeytan ve yandaşları, üstün olmasalar da Rabbe yakın olanlara hem zulmeder 

hem de öldürür (Yuhanna 3:8).

Bu yazılanları temel alarak çekilmiş eziyetlerin ve yapılmış zulüm örneklerini inceleyebiliriz.

ESKİ AHİT

Matta  23:29-35’te  İsa  ikiyüzlülükleri  ve  doğru  kişilerin  anıtlarını  süsledikleri  ve  peygamberlerin 

mezarlarını donattıkları için Ferisiler ve din bilginleirini azarlıyordu. Onlar şu iddaada bulunuyorlardı: 

atalarımızın yaşadığı günlerde yaşasaydık onların yaptığı gibi peygamberlerin kanına girmezdik.

Isa onlara, peygamberleri öldürenlerin torunları olduklarını ve atalarının yaptıklarından daha kötüsünü 

yapacakları karşılığını verdi.



Geçmişte yaşayan doğru kişiler nasıl eziyet çektiyse gelecek kuşaklar da aynı eziyeti çekecek. (Matta  

23:34-35)

Eski Ahit’te adı geçen, eziyet çekmiş kişileri görerek başlayacağız (Matta 23:35).

Eski  Ahit’te  adı  geçen  zulüm görmüş  doğru  kişileri  göz  önüne  alırsak  onların  eziyet  çekmesinin 

nedenleri olarak şu üç şey karşımıza çıkar: (1) BİRLİK (2) İLAN ETME (3) TESLİMİYET. 

Birlik – Tanrı’yla ve Tanrı’ya inananlarla özdeşleştikleri için.

İlan etme – Vaazettikleri ve duyurdukları mesajdan dolayı.

Teslimiyet – Tanrı’nın isteğine uydukları ve ona itaat ettikleri için.

Şimdi, Eski Ahit’te adı geçen  Eziyet çekmiş kişilerin hikayelerini göz önüne alırak açıkladığımız bu üç 

şeyi bu hikayelere uygulamayı deneyeceğiz.

YARATILIŞ 4:1-12 | KAYİN’İN, HABİL’İ ÖLDÜRMESİ

Yaratılış  hikayesi,  insanın cennetten düşüşü ve müjde sözünün hemen ardından (Yaratılış  1-3),  

Kutsal Yazılarda geçen ilk eziyet çekme olayına hızlıca göz atacağız.

Tanrı, Kayin’e şöyle dedi (Yaratılış 4:7doğru olanı yaparsan işlerin kabul edilecek eğer yapmazsan 

günahkar olacaksın. Bu nedenle kardeşi Habil’e karşı içi öfke ile doldu çünkü kardeşi Tanrı’ya itaat  

eden biriydi

Habil’in  Tanrı’ya  itaat  eden  biri  olması,  Kayin’i  çıldırtıyordu  onlar  bir  tarladayken  Kayin,  Habil’i 

öldürdü.

Habil, Tanrı’ya itaati dolayısıyla eziyet çeken ve öldürülen ilk insan olmuştu.

“İsa, tıpkı Yuhanna’da olduğu gibi (1 John 3:12), Habil’in ölümünü de onun şehadeti olarak gördü  

(Matta 23:35). 

İlk eziyet çekmiş kişinin, Tanrı’ya yakın olanlar içinde olması dikkat çekici. İsa, Matta 10:34-36’da 

Tanrı’ya yakın olma ile eziyet çekme arasındaki bağlantıya dikkat çeker. Iki kardeş arasındaki bu ilk  

ayrılık gibi, Tanrı’ya olan sadakatiniz yüzünden ailenizle aranızda ayrılıklar ortaya çıkacak.

YARATILIŞ 9-26 | NUH, LUT, İBRAHİM VE İSHAK 

3.gün bu kişilerle ilgili daha çok şey öğreneceğiz.



<<< Yusuf’un çektikleri eziyet olarak görülmüş müdür? >>>

MISIRDAN ÇIKIŞ 1-3, 17 | İSRAİL HALKININ MISIR’DA EZİYET ÇEKMESİ VE MUSA

Rabbin  seçilmiş  halkı  İsrailoğlları,  Firavun’dan ve  Mısırlılardan baskı  görüyordu.  Musa,  halkının 

özgürlüğünü sağlamak için Mısır’dan çıkacaktı. “Bu seçim, ömrü boyunca Musa için zorluk, sıkıntı, 

gözyaşı ve tehlike demekti. 

Mısırdan Çıkış 3:7-10 Onlar, Rabbin halkı olduğu için eziyet çekti.

Mısır’da kaldıkları süre zarfında Rabbin halkı şu sıkıntıları çekti:

Ekonomik sıkıntılar – Angaryacılar başlarına bela olmuştu (Mısırdan Çıkış 1:11-12)

Bu  angaryacılar,  halkı  zor  kullanarak  çalıştıran  ve  onlara  bedel  ödetmek  isteyenlerdi.  

Zenginliklerini ellerinden almak ve yoksul bırakmak amacıyla aşırı derecede zorluyorlardı. 

Onlar Yahudilere zulmettikçe İsrail halkı daha da çoğalıyor ve büyüyordu.

Bedensel Eziyetler – Yahudileri amansızca çalıştırdılar (Mısırdan Çıkış 1:13)

Amansızca yani öldüresiye çalıştırdılar.

İsrail  halkına eziyet  etmek için  onları  çok çalışmaya  zorluyorlardı.  Bu şekilde  dirençlerini  

kırmaya çalışıyorlardı. Ağır işlerle halkın hayatını çekilmez bir hale getirmeye çalışıyorlardı.

Öldürme – Kral,  İbranilerin yeni  doğan erkek çocuklarını  öldürme emir verdi  (Mısırdan Çıkış 

1:16)

Kral;  ebelere,  doğan  çocukların  erkek  olup  olmadığına  dikkat  etmelerini  eğer  erkekse 

öldürmelerini emretti.

Ebeler, Tanrı korkusunu içlerinde taşıdığı için erkek bebekleri öldürmedi.

Şunu biliyoruz ki bir kadın Kralın emrine itaat etmedi, bebeği biraz büyüdükten sonra onu  

gizlemek yerine bir sandık yapıp onu içine koydu ve nehre bıraktı. Firavun’un kızı, sandıktaki 

bebeği gördü ve aldı.

Bebeğin annesi  aynı  zamanda sütannesi  de olmuştu,  biz bu bebeğin Musa olduğunu ve 

Firavun’un  sarayında  olağanüstü  bir  şekilde  onu  büyütmek  için  Rabbin,  Firavun’u  nasıl  

kullandığını biliyor ve görüyoruz.

Mısırdan Çıkış 17:1-7  Halkı susuz kaldığında Musa’yı taşlamakla tehdit ettiler.

İbraniler 11:24-29 ayetleri Musa’ya, doğru olanı yapmasını ve bunun için sıkıntılı olan yolu seçmesi  

gerektiğini gösteriyor! Musa, yüreğinde içten bir Tanrı korkusu taşıyordu ve bu yüzden kararlarını, 

insanlara veya onların tehditlerine gore değil Tanrı korkusuna gore veriyordu..

1 SAMUEL 18-20 | SAUL, DAVUD’A EZİYET ETMİŞTİ.

Saul, Davud’a eziyet ediyordu çünkü Rab Davud’laydı, Saul’dan ise uzaklaşmıştı.(1. Samuel 18:12;  



14; 29-30). Davud, Tanrı tarafından sevilen bir adamdı. (Elçilerin İşleri 13:22).

Saul’un, mızrak atarak Davud’u öldürmeye çalıştığını biliyoruz (1 Samuel 18:11-12). Saul ikinci bir  

kez daha öldürmeyi denedi ama başaramadı. (1 Samuel 19:8-10).

Saul, Davud’u gözetlemeleri ve öldürmeleri için ulaklar gönderdi fakat Davud’un karısı Mikal, ona 

haber verdi ve o da kaçtı. (1 Samuel 19:11-12).

Davud hayatta kalmak için Saul’den sürekli kaçmak zorundaydı. (1 Samuel 20:31-33).

Mezmurlarda, Davud’un haykırışları duyulabilir. (Mezmurlar 31:13-14; 59:1-4).

1 SAMUEL 22:1-23 | RABBİN 85 DİN ADAMINI ÖLDÜRMELERİ

Saul, Davud için tam bir insan avcısıydı..

Doek, Davud’un son zamanlarda nerede kaldığını ve kahinleri ziyaret ettiğiini Saul’e bildirdi.

Saul; kahinleri, Davud’a yardım ettikleri için öldrümesini Doek’e emretti.

Doek 85 kahini kılıçtan geçirdi. (1 Samuel 22:18).

Nov halkını ve kahinler kentini kılıçtan geçirdi ve herkesi öldürdü (1 Samuel 22:19).

1 KRALLAR 18:3-4 | İZEBEL RABBİN PEYGAMBERLERİNİ ÖLDÜRDÜ

Kraliçe İzebel, Rabbin peygamberlerini kesti ve öldürdü (2 Krallar 9:7)

Ovadya,  kralın  emirlerini  çiğnemiş  olsa  da  100  peygamberi  alıp  mağralarda  gizledi  ve  onlara 

yiyecek, içecek götürdü (1 Krallar 18:3-4; 13).

İzebel, Rabbin kullarını saptırıp fuhuş yapmaya ve putlara adanan şeylerden yemeye yöneltiyordu.  

(Vahiy 2:20).

1 KRALLAR 18:10-19:3 | İLYAS EZİYET ÇEKMİŞTİ

İlyas sahte peygamberleri denedi ve onlar sınamadan geçemedikleri için hepsini öldürdü. 

Ahav ve İzebel, İlyas’I öldürmekle tehdit etti. (1 Krallar 19:1-2)

İlyas, canını kurtarmak için kaçtı (1 Kings 19:3).

1 KRALLAR 19:10,14 | BİRÇOK PEYGAMBER ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

2 KRALLAR 6:31 | İLYAS ÖLDÜRÜLMEKLE  TEHDİT EDİLDİ.

2 KRALLAR 21:16 | MANAŞŞE MASUM İNSANLARIN KANINI DÖKTÜ

<<< Yasaya uydukları için masumdular.

Manaşşe, günah işleyen insanlardan dolayı yasaya uymadı.

Ona karşı koyanlar masum olanlardı >>>



2 TARİHLER 16:7-10 |  HANANİ HAPSEDİLDİ

Hanani, Rabbin sözlerini duyurmayı tercih eden bir peygamberdi.

Rabbin sözlerini kral söylediğinde Kral, çılgına döndüve onu hapse attırdı.

2 TARİHLER 18:12-26 | MİKAYA HAPSE ATILDI VE EZİYET GÖRDÜ

Mikaya, kralın hoşuna gitmeyecek sözler de olsa o, sadece Rabbin ona vahyettiği sözleri söyleyen 

bir peygamberdi. (2 Tarihler 18:13).

Kral, Mikaya’nın hapsedilmesini, sadece ekmek ve su verilerek eziyet edilmesini istedi (2 Tarihler 

18:26).

2 TARİHLER 24:20-22 | ZEKERİYA TAŞLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Zekeriya, Rabbin sözlerini duyuran bir peygemberdi.

Onun sözleri kralı kızdırdı ve halka, onu taşlamalarını emretti ve bu şekilde öldü.

ESTER 3:1-12; 5:14 | MORDEKAY VE YAHUDİLERE EZİYET EDİLDİ

Mordekay, Haman’ın önünde eğilmeyi ve ona boyun eğmeyi reddetti (Ester 3:2).

Bu durum Haman’ı kızdırdı ve Yahudilere eziyet eden Pers Kralı Ahaşveroş’la birlikte onlara komplo  

kurdu.

EYÜP, MEZMURLAR, SÜLEYMAN'IN ÖZDEYİŞLERİ, VAİZ, YEŞAYA

(Eziyet  çekmenin  daha  iyi  anlaşılması  için  42-78  arasında  geçen  Mezmurları,  Süleyman'ın 

Özdeyişleri, Vaiz, Yeşaya ve Eyüp’te geçen bölümleri okuyun).

YEREMYA 1:19 11:18-23; 15:15; 17:18; 20:1-3, 8, 11; 37:15,16; 38:4-6 | 

YEREMYA EZİYET ÇEKTİ  <<< AYRINTILAR AŞAĞIDA YAZILMIŞTIR! >>>

“Hiçbir peygamber, Yeremya’nın çektiği eziyetin bir benzerini görmedi.”

Şehir halkı onu öldürmek için komplo kurmuştu (Yeremya 11:18-23).

 Yeremya tutuklandı, dövüldü  ve hapse atıldı(Yeremya 20:1-3).

Yeremya  da Rabbin  sözünün gerçekleşeceğini  söylemişti  ve  Tanrı  ona,  halkın  kendisine  savaş 

açacağını fakat üstün gelemeyeceklerini söyledi (Yeremya 1:19).

Yeremya, söylediklerinden ötürü eziyet gördü ve eziyet çekti. (Yeremya 20:8).

Bazıları bu sözlerinden ötürü ölmesi gerektiğini söyledi (Yeremya 26:11).

Kitabın sonuna doğru Yeremya’nın Tanrı’ya yaptığı yakarışlarını ve Rabbin uğruna çektiği eziyet ve  



gördüğü aşağılamalar karşımıza çıkar.

Yeremya’nın ölmesi gerektiğini söylediler. (Yeremya 26:?)

“Yeremya neden bunca şeye rağmen neden durmadı?”

1.  Peygamberliğinin  en  başından  beri  insanların,  onun  söyleyeceklerine  karşı  çıkacağını 

biliyordu (Yer. 1:18,19).

2.  Aynı  zamanda Tanrı,  kendisiyle  birlikte  olacağına  söz  vermişti:  “Rab,  ‘seninleyim ve  seni 

kurtarcağım,’ diye söz verdi” (Yer. 1:19). Yıllar sonra Rab, bu sözünü doğruladı: “Muhakkak seni iyi bir  

amaç uğruna göndereceğim… seni  korumak ve kurtarmak için yanında olacağım,” (Yer.15:11,20). 

Halkını  asla  yüzüstü  bırakıp  onları  terketmeyecek  olan  Rabbin  sözü,  dışlanmışlık  ve  eziyetlerin 

ortasında kalmış halkı için bir güç ve cesaret kaynağıdır. Onlar unutulmadıklarını biliyordu.

3. Yeremya, Tanrı sözlerini duyurduğuna inanıyordu. Peygamberliğinin en başından beri Rab’den 

emirler alıyordu: “Seni gönderdiğim herkese gitmeli ve emrettiğim her şeyi onlara bildirmelisin” (1:7). 

Yeremya, Rabbin sözlerini içeren bildirisini duyurdu(1:4,11,13; 7:1; 9:20; 10:1; 11:1; 14:1–17; 16:1; 

17:20; 18:1,5; 19:3; 21:11; 25:3; 27:1; 28:12; vb.). ve diğer peygamberler gibi “TANRI şöyle buyurur,”  

veya “ TANRI şöyle buyurdu” (1:14; 2:5,19,22; 3:1,6,10,12,14; 4:3,9,27; 6:9; vb.). Yeremya, Rabden 

başka herkesin onun peygamberliğini ve sözlerini reddedeceğini ve er ya da geç kabul edeceklerini 

biliyordu.

4.  Yeremya’nın  halkına  olan  derin  sevgisini  onu  yaşatıyordu. Yeremya,  halkının  yok  olacağını 

biliyordu.  Onlar için  gözyaşı  döküyor   (9:1;  13:17;  14:17;  yalvarıyor  (2:11;  3:48)  ve dua ediyordu 

(14:17–22).  Halkın  reddedişine  ragmen  17:16’da  şöyle  der:  “senin  hizmetinde  çoban  olmaktan 

kaçınmadım, felaket gününü istemediğimi biliyorsun.”

YEREMYA 26:20-23 | URİYA ÖLDÜRÜLDÜ

Uriya da Rabbin sözlerini anlattı, kral bunu duyunca öldürülmesi için bulunması emrini verdi.

Uriya korkuya kapılıp kaçtı, bunun üzerine kral adamlarını onun ardından gönderdi ve getirtti. Onu 

kılıçla öldürtüp cesedini sıradan halk mezarlığına gömdüler.

DANIEL 3:1-30 | ŞADRAK, MEŞAK VE ABED-NEGO

Kral Nebukadnessar altın bir heykel yaptı ve tüm halklar, uluslar ve her dilden insanlar çalgı sesi  

duyduklarında buna tapacak, diye emretti. Çalgı çaldığında bu puta tapmayan herkes, hemen kızgın 



fırının içine atılacak.

Şadrak, Meşak ve Abed-Nego altın heykele tapmaktansa ölmeyi  tercih etti  (3:17-18).  Üçünü de 

ateşe attılar fakat Tanrı bir mucize yarattı ve onları ateşten korudu.

Kralın; Şadrak, Meşak ve Abed-Nego’nun Rabbini övmesi ve iman etmesi. Kral; hiçbir halk, ulus ve 

diğer dillerden insanlar, onların Rabbine karşı saygısızca bir söz söylemeyecek aksi takdirde onlar  

paramparça edilip evleri bir çöp yığını haline getrilecek çünkü bu şekilde kurtarabilen başka bir Tanrı 

yoktur.

“Onlar, Tanrı’nın her şeyi yapabileceğinin farkına vardı, fakat bu her şeyi yapacağı anlamına da 

gelmez.  Onlar,  hiçbir  şeyin  sonucuna  aldırmaksızın  Tanrı’ya  güvenebileceklerini  ve  onu 

izleyebileceklerini biliyordu. Itaat etmek, insanın korunacağının bir ön koşulu değildir.”

DANIEL 6:1-28 | DANIEL ASLAN ÇUKURUNDA

Daniel’in, Rabbine dua etmesini men eden bir yasa çıktı.

Daniel, insanlara ve onların yasalarına uymaktansa Rabbe itaat etti.

Daniel, aslan çukuruna atıldı.

Tanrı, Daniel’ı korudu.

AMOS 7:10-12 | AMOS’LA ALAY EDİLDİ

Amos, onların duymak istemeyeceği şeyler de olsa Rabbin sözlerini onlara anlattı.

Amos’la alay ettiler ve burayı terketmesini söylediler.

UYGULAMA (ESKİ AHİT)

Doğru sözlü  kişilerin  nasıl  eziyet  çektiğini  gösteren bu örnekleri  gördükten  sonra  Tanrı’nın  kendi  

hizmeti için kullandığı bu tür insanlarla ilgili ne gibi sonuçlar çıkarabiliriz?

1. Tamamen Tanrı’ya itaat edebileceklerine dair esaslı bir karar alan kadın ve erkekler, ödeyecekleri  

bedel ne olursa olsun onun yasasına gore yaşar.

2. Ölüm tehdidi, eziyet ve belalarla karşı karşıya kaldığı zaman, tüm zorluk, işkence hatta şehitlik  

karşısında bile dirençli olan, sadakatini kanıtlayan kadın ve erkekler.

3. kendileri için hiçbir çıkar sağlamadan tüm övgü ve büyüklüğün her  zaman Rabden geldiğini ve her 

şeyde onu görmek ve Rabbin yasasını duyurmak için aşırı bir arzu duyan kadın ve erkekler.



4. İnsanlara doğru yolu gösterme, Rab için onlara önderlik etme ve Rabbi onlara anlatma görevine 

her zaman yoğunlaşmış kadın ve erkekler.

5. Tüm geçici şeyleri ve hatta hayatı da Tanrı uğrunda harcamanın, zarar değil gerçekte bir kazanç 

olduğunu  bilip  tarihi  iyi  anlayan  kadın  ve  erkekler.  Bu  dünyadaki  anlık  zevkler  yerine  sonsuz 

yaşamdaki gerçek hoşnutluğu dört gözle beklerler.



2.Gün

İlk İnanlılar Topluluğunun Çektiği Eziyetler

Elçilerin İşleri 4:1-4

Kimler Eziyet Çekti?

Petrus ve Yuhanna (Elç. 3:1)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar?

Kahinler,  tapınak  koruyucularının  komutanı,  ve  Sadukiler  onları  yakaladı  ve  ertesi  güne  dek 

hapisettiler. (Elç. 4:3)

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Çünkü  onlar,  İsa’yı  örnek  göstererek  ölümdenn  dirilişin  mümkün  olduğunu  öğretiyor  ve 

duyuruyorlardı.

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Geceyi hapiste geçirdiler ve ardından Mesih İsa’yı anlatmaya devam ettiler.

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Konuşmayı dinleyenlerin çoğu iman etti ve imanlı erkeklerin sayısı beş bine ulaştı. (Elç. 4:4)

Onların şehrinde olduğum halde nasıl olur da bu eziyete karşılık, insanların düşünmesini 

sağlayıp nefisleriyle mücadele etmelerine yol açabilirim.

Elç. 4:17-31

Kimler Eziyet Çekti?

Petrus ve Yuhanna (Elç. 4:13)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar? 

Kurul üyeleri Mesih İsa’nın adını anmamaları ve kimseye öğretmemeleri konusunda onları tehdit 

etti. (Elç. 4:19)



Neden Bu Eziyetleri Çektiler? 

Çünkü Mesih İsa’dan başka bir kurtuluş yolunun olmadığını anlatıyor ve öğretiyorlardı. (Elç. 4:12)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Kurul  üyelerine  şu  karşılığı  verdiler:  sizin  sözünüzü  değil  Tanrı’nın  sözünü  dinleyeceğiz,  biz 

gördüklerimizi ve duyduklarımızı anlatmadan edemeyiz. Kurulun dediklerine itaat etmeyi ve sessiz 

kalmayı reddettiler. (Elç. 4:19-20)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Bu eziyetin yaşanması şu altı sonucu doğurdu: Tanrı’yı övdüler, Kutsal Kitabı birbirilerine anlattılar, 

Tanrı sözünü cesurca duyurmak için dua ettiler, Kutsal Ruh’la doldular (Elç. 4:23-32)

Elç. 5:17-42

Kimler Eziyet Çekti?

Elçiler (Elç. 5:18)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar?

Onları tutukevine attılar (Elç. 5:18), onları yakalayıp kurul üyelerinin önüne çıkardılar Elç. 5:26-27),  

ve kamçılattılar (Elç. 5:40).

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Elçiler halk arasında birçok belirti ve harikalar yapıyor, İsa’nın adını duyuruyorlardı, çevre köy ve 

kasabalardan kalabalık insan grupları geliyor ve inananlara katılıyordu. (Elç. 5:12-16)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Ilk olarak, Rabbin bir meleği zindan kapısını açtı ve onları dışarı çıkarttı. Melek : gidin! Tapınağa 

girip  bu yeni  yaşamla ilgili  sözlerin  hepsini  hallka duyurun,  dedi  ve  onlar  da gidip  duyurmaya 

başladılar. (Elç. 5:19-21)

Ikincisi, onlar kurul üyelerine şöyle karşılık verdi: insanlardan çok, Tanrı sözünü dinlemek gerek. 

(Elç 5:29)

Üçüncüsü ise Elçiler İsa’nın adı uğruna hakarete layık gördükleri için sevinç içindeydiler( Elç.5:41)



Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

“Ve her  gün  tapınakta ve evlerde Mesih İsa’yla  ilgili  müjdeyi  yaymaktan ve  öğretmekten geri 

kalmadılar.” (Elç. 5:42)

Elç. 6:8-7:60

Kim Eziyet Çekti?

İstefanos (Elç. 6:8)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldı?

Ona asılsız  suçlamalar yönelttiler  (Elç.  6:11,  13),  halkı  ona karşı  kışkırttılar  ve yakalayıp kurul  

üyelerinin önüne çıkardılar (Elç. 6:12), kurul üyeleri öfkeden kudurdular ve dişlerini gıcırdattılar (Elç 

7:54), sonunda onu kentin dışına çıkartıp taşlayarak öldürdüler (Elç. 7:58-60).

Neden Bu Eziyetleri Çekti?

Istefanos halk arasında büyük belirtiler ve harikalar yapıyordu ve Tanrı sözünü duyuruyordu. Onlar,  

İstefanos’un konuşmasındaki bilgeliğe karşı koyamadılar (Elç. 6:8-10)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Kurul üyelerinin önüne çıkarıldığında onlara Tanrı sözünü anlattı. (Elç. 7:1-53)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

İstefanos, Topluluğun ilk şehidi olmuştu ve kendisini öldürenler için dua ediyordu. (Elç. 7:60)

Elç. 8:1-4

Kimler Eziyet Çekti?

Yeruşelim Kilisesi (Elç. 8:1)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar? 

Kiliseye  karşı  büyük  bir  baskı  vardı  bu  yüzden inanlılar  çevre  kasabalara  dağıldılar  (Elç.  8:1) 

İnanlılar evlerinden alınıyor ve hapse atılıyordu (Elç. 8:3).

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Çünkü onlar, Rab Mesih İsa’nın kilisesiydi ve onun sözünü müjdeliyorlardı.



Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Tanrı sözünü her yerde Müjdeliyorlardı (Elç. 8:4)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

İnanlılar her yere dağıldı ve onlar da bu fırsatı değerlendirip müjdeyi her yere yaydılar (Elç. 8:4)

Elç. 9:1-5

Kimler Eziyet Çekti?

Rab İsa’nın öğrencileri (Elç. 9:1) ve İsa’nın kendisi (Elç. 9:5)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar?

Saul onlara karşı ölüm ve tehdit soluyordu ve bütün inanlıları tutuklama niyetindeydi. (Elç. 9:1,-2)

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Saul, Rabbin kilisesinden nefret ediyordu.

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

İsa, Şam yolunda Saul’a seslendi ve o da bir imanlı oldu. (Elç. 9:3-6)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Saul, İsa’nın adını öteki uluslara, krallara ve İsrailoğullarına duyurmak üzere seçilmiş bir aracı oldu.  

Ayrıca İsa’nın uğruna büyük sıkıntılar çekti (Elç. 9:15-16)

Elç. 9:20-29

Kim Eziyet Çekti?

Saul (Elç. 9:22)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldı?

Saul’u öldürmek için bir düzen kurdular (Elç. 9:23) onu öldürmek için gece gündüz kentin kapılarını  

gözlüyorlardı (Elç. 9:24).

Neden Bu Eziyetleri Çekti?

Havralarda İsa’nın, Tanrı’nın oğlu olduğunu duyuruyordu (Elç. 9:20).



Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Saul’un öğrencileri onu geceleyin alıp kentin surlarından, bir küfe içinde aşağıya indirdiler . 

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Saul Yeruşalim’e gitti, oradaki öğrencilere katıldı ve korkusuzca İsa’nın adını duyurmaya devam etti 

(Elç. 926-29).

Elç. 9:29-31

Kim Eziyet Çekti?

Saul (Elç. 9:26)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldı?

Yahudiler onu öldürmeyi tasarlıyordu (Elç. 9:29)

Neden Bu Eziyetleri Çekti?

Rab İsa’nın adını korkusuzca duyuruyordu (Elç. 9:29).

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Kardeşler, Saul’u Sezariye’ye götürdü ve oradan da Tarsus’a yolladılar. (Elç. 9:30)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

İnanlılar topluluğu esenliğe kavuştu ve sayıca da büyüyordu. (Elç. 9:31)

Elç. 12:1

Kimler Eziyet Çekti?

Yuhanna’nın kardeşi Yakup (Elç. 12:2) ve Petrus (Elç. 12:3)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar?

Yakup’u kılıçla öldürdüler (Elç. 12:2) Petrus’u da hapsettiler, onu da öldürme niyetindeydiler. (Elç. 

12:3-4)

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

İnanlılar topluluğu, Mesih’in adını duyuruyor ve gittikçe büyüyordu.



Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

İnanlılar  topluluğu,  onun  için  sürekli  dua  ediyordu,  Rabbinn  bir  meleği  onu  hapisten  kurtarıp  

serbest bıraktı. (Elç. 12:5-11)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

İnanlılar  Petrus’un hapisten kurtulduğunu görünce şaşırıp  kaldılar,  Petrus onlara hapisten nasıl 

kurtulduğunu anlattı. (Elç. 12:16-17)

Elç. 13:14-52

Kimler Eziyet Çekti?

Pavlus ve Barnaba (Elç. 13:46)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar?

Yahudiler  büyük  bir  kıskançlıkla,  küfürle  Pavlus’un  söylediklerine  karşı  çıktılar  ve  Pavlus  ile  

Barnaba’yı bölge sınırlarının dışına attılar (Elç. 13:50)

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Pavlus havrada Yahudilere duyuruyordu. (Elç. 13:16-41)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Pavlu ve Barnaba, Tanrı sözünü öteki uluslara duyarmaya koyuldu (Elç. 13:46-48) ve ayaklarının 

tozunu silkerek Konya’ya gittiler (Acts 13:51)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Öğrenciler hem sevinçle hem Kutsal Ruh’la doldu. (Acts 13:52)

Elç. 14:1-6

Kimler Eziyet Çekti?

Pavlus ve Barnaba (Elç. 13:46; 14:1)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar?

Yahudiler ve yöneticiler, elçileri hırpalayıp taşa tutmak için bir düzen kurdular. (Elç. 14:5)



Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Havra’da Tanrı sözünü duyurdular ve büyük bir kalabalığın iman etmesini sağladılar(Elç. 14:1)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Saldırıyı farkettiklerinde müjdeyi başka bir yere yaymak için kaçtılar (Elç. 14:6)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Pavlus ve  Barnaba,  buradan ayrılıp  Likaonya’nın  Listra  ve  Derbe kentlerine  ve  çevre  bölgeye 

kaçarak oralarda da müjdeyi yaydılar. (Elç. 14:6)

Elç. 14:19-22

Kim Eziyet Çekti?

Pavlus (Elç. 14:19)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldı?

Yahudiler, Pavlu’u taşladılar ve onu ölmüş sanarak kentin dışına sürüklediler. (Elç. 14:19)

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Adı geçen iki şehirden gelen Yahudiler, Pavlus müjdeyi yaydığı için onu şehirden kovup ona eziyet 

ettiler. (9-10)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Pavlus müjdeyi yaymak için başka şehre gitmeye karar verdi (Elç. 19:20-21)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Pavlus, eziyet çeken  inanlıları Makedonya’ya gönderdi (Elç. 19:22)

Elç. 16:16-40

Kimler Eziyet Çekti?

Pavlus ve Silas (Elç. 15:40)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldılar?

Giysilerini yırtıp onları iyice dövdüler ve zindancı ayaklarını tomruğa vurdurarak hapishanenin iç 

bölmesine attı (Elç. 16:22-23). Ardınddan şehri esenlikle terketmesini söyledi (Elç. 16:36)



Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Bazıları onları yakaladı ve çarşı meydanına götürdü: “bunlar bir kızın içindeki kötü ruhu çıkardı ve 

şehrimizi  alt  üst  etti,  bizler  için  benimsenmesi  ve  uygulanmsı  yasak  birtakım  töreler  yayıyor.”  

dediler (Elç. 16:20-21)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Pavlus ve Silas Tanrı’ya dua edip onu ilahilerle yücelttiler(Acts 16:25). Aniden büyük bir deprem 

oldu, sarsıntıdan sonra zindan kapıları açıldı fakat onlar hücreden ayrılmadı. 

Yargıçlar Pavlus’un şehri terketmesine izin verdiklerini söyledi, Pavlus şehirde kalacağını ve burayı 

terketmeyeceğini, yargıçların gelip onları çıkarması gerektiğini söyledi (Elç. 16:37)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Zindancı onların kaçmadığını görünce şaşırmıştı ve kurtulmak iççin ne yapması gerektiğini sordu. 

Kendisi ve ev halkı vaftiiz edildi ve kurtuldu (Elç. 16:30-34)

Hapisten çıktılar, inanlı bir kadın olan Lidya’nın evine gidip orada kaldılar (Elç. 16:14)

Elç. 17:1-9

Kim Eziyet Çekti?

Yason (Elç. 17:5)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldı?

Yahudiler Yason’un evine saldırdı, tutuklatıp kent yetkililerinin önüne çıkardılar. (Elç. 17:5-6)

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Çünkü İsa adında başka bir kral olduğunu söyleyen, Müjdeyi yayan Pavlus ve Silas onun evinde 

kaldı. (Elç. 17:1-4, 7)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Yason’u tutuklayıp sonra kefaletle serbest bıraktılar. (Elç. 17:9)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?



Kardeşler hemen Pavlus’la Silas’ı, müjdeyi yaymaları için Veriya kentine gönderdiler. (Elç. 17:10)

Elç.21:27-40

Kim Eziyet Çekti?

Pavlus (Elç. 21:26)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldı?

Yahudiler onu yakaladı (Elç.  21:27) Pavlus’u öldürmeyi  planlıyorlardı (Elç.  21:31) onu dövdüler  

(Elç. 21:32). Ardından tutuklayıp zincirlerle bağladılar (Elç. 21:33) onu kırbaçladılar (Elç. 21:24) 

ağzına vurdular (Elç. 23:2) Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptı “Pavlus’u öldürmeden bir  

şey yiyep içersek bize lanet olsun” diye ant içtiler. (Elç. 23:12).

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Çünkü her yerde herkese müjdeyi yayıyordu (Elç. 21:28)

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Pavlus; tutuklandığı zaman ve insanlara tanıklık ettiğinde onlara müjdeyi anlattı (Elç. 21:37-22:21)

Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

O gece Rab, Pavlus’a “Yeruşalim’de benimle ilgili nasıl tanıklık yaptıysan Roma’da da öyle tanıklık  

etmen gerekir. (Elç. 23:11)

Elç. 24-28

Kim Eziyet Çekti?

Pavlus (Elç. 24:10)

Hangi Eziyetlere Maruz kaldı?

Pavlus, iki yıl veya daha fazla hapiste kaldı (Elç. 24:27)

Neden Bu Eziyetleri Çektiler?

Müjdeyi yaydığı için.

Bu Eziyetlerin Karşılığında Neler Oldu?

Pavlus hapisteyken ve Felikse tanıklığını anlatırken müjdeyi yaymaya devam etti. (Elç. 24:25)



Kilise Adına Ne Gibi Sonuçlar Doğurdu?

Pavlus, geçtiği kralların yanında ve kaldığı her bölgede müjdeyi öğretmeye ve yaymaya devam 

ediyordu.



3. ve 4. Gün

Eziyet Çekme Öğretisi
1.Ders

I. Konuya İlişkin Kavramlar (5)

1. Şehit   – İnancından vazgeçmektense inancı uğruna ölmeyi tercih eden kişidir..

2. Eziyet Etmek   – baskı altına alarak sürekli takip etmek

3. Eziyet   – İnsanları; inanç, ırk ve dinlerinden ötürü kontrol altına alma veya bulundukları yerden 

sürme girişimi.

4. Boyun Eğdirme   – Tamamen bağımlı hale getirmek veya kontrol altına almak

5. İşkence   – Dayanılması güç acılara maruz kalmak, ceza veya intikam gibi, zorla itiraf ettirme ve 

zorla bilgi alma, tamamen zulüm zorbalığı.

II. Ezber Ayetleri

2. Timoteos 3:12  “Mesih İsa’ya ait olup Tanru yoluna yaraşır bir yaşam sürmek isteyenlerin hepsi  

zulüm görecek.”

Matta 5:10-12  “Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere,  çünkü göklerin egemenliği  onlarındır. 

Benim  yüzümden  insanlar  size  sövüp  zulmettikleri,  haksızca  size  karşı  her  türlü  kötü  sözü 

söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. 

Sizden önce yaşayan peygamberlere de böyle zulmettiler.”

Romalılar 12:14 “Size zulmedenler için iyilik dileyin . onlar adına iyilik dileyin lanet etmeyin.”

Giriş:

Matta 16:18, kilise bahsinin geçtiği ilk ayettir. Isa, kilisesini kuracağını bu ayette bildiriyor ve ölüler  

diyarı  kapılarının ona karşı  direnemeyeceğini  söylüyor.  Kiliseye karşı yapılacak eziyet  ve zulmün,  

bahsi geçen bu ilk kilisede yaşanması da dikkate değerdir. Sanki bu kilise sırf bunun için kurulmuş 

gibi. Isa’nın sözlerinin, şu üç noktaya dikkat çektiğini belirterek bitirelim:

1. İsa kilisesini inşa edecek ve dünyada bundan sadece bir tane olacak.  

2. Kilisesi büyük saldırılara ve eziyetlere maruz kalacak.  

3. Hiçbir şeytanca saldırı ve zulüm onu yıkamayacak..  



Eziyet Karşısında Tavrımız

I) Eziyet çekmeyi, İsa’nın yolunda gitmenin doğal bir sonucu olarak kabul etmek gerekir.

A) 2. Timoteos 3:11 -12  

A.1) Mesih İsa’da, Tanrı yoluna yaraşır biçimde yaşayanlar zulüm görecek.

(A.1.a) Bu  bağlamda  Pavlus,  zulüm  gördüğü  üç  şehir  gösteriyor.  Pavlus’un  zulüm 

gördüğü  üç  şehre  bir  göz  atarsak,  Pavlus’un  zulüm  görmesinin  ve  müjdeyi 

duyurmasının sebebi olan, tek ortak nokta ortaya çıkar.

(A.1.b) Mesih İsa’da  Tanrı yoluna yaraşır bir biçimde yaşayanlar, müjdeyi yayanlardır.

(A.1.c) O,  müjdeyi  sadece  vaaz  olarak  vermiyordu  aynı  zamanda  tüm  dünyaya 

duyuruyordu.  Müjdeyi  sadece  Pazar  günleri,  kilisenin  duvarları  ardında  imanlılara 

anlatmıyordu ayrıca kurtuluşa ermeyenlere duyuruyordu.

A.2) Pavlus müjdeyi yayma uğruna eziyetlere katlandı.

(A.2.a) Antakya   (Elç. 13:14-45)

(A.2.a.i) Pavlu’un vaazının ayrıntısı

 Giriş (13:16)

 Eski Ahit’e genel bir bakış (13:17-22)

 Kurtarıcı yani İsa’yı açıklaması (13:23)

 Vaftizci Yahya’nın görevi (13:24-25)

 Mesih İsa’nın Çarmıha gerilmesi (13:26-29)

 Mesih İsa’nın yeniden dirilişi (13:30-37)

 İsa aracılığıyla bağışlanma ve aklanma (13:38-39)

 İnançsızlık uyarısı (13:40-41)

(A.2.a.ii) Konuşma  bittikten  sonra  halkın  çoğu,  bir  sonraki  Şabat  günü  aynı 

konuşmaları  yapması  için  onları  çağırdı,  Yahudiler  ve  Yahudiliğe  dönüp  Tanrı’ya 

tapan yabancılardan birçoğu Pavlus’la Barnaba’nın ardından gitti. (13:42-43)

(A.2.a.iii) Ertesi  Şabat  günü  kent  halkının  neredeyse  tümü  biraraya  toplandı, 

kalabalığı  gören  Yahudiler,  büyük  bir  kıskançlık  içinde,  küfürlerle  Pavlus’un 

söylediklerine karşı çıktılar (13:44-45).

(A.2.b) Konya    (Elç. 14:1-5)

(A.2.b.i) Pavlus, havrada Yahudi ve Greklere etkili bir konuşma yaptı, hem Yahudi 

hem de Greklerin çoğu iman etti. (14:1)

(A.2.b.ii) Inanmayan  Yahudiler,  öteki  uluslardan  olanları  imanlılara  karşı  kışkırtıp 

zihinlerini bulandırdılar. (14:2)



(A.2.b.iii) Pavlus ve Barnaba, Rab hakkında cesaretle konuşmaya devam ettiler ve 

böylece birçok belirtiler ve harikalar gösterdiler (14:3)

(A.2.b.iv) Kent halkı ikiye bölündü, bazıları Yahudilerin bazıları da elçilerin tarafını 

tutu. Yahudilerle öteki uluslardan olanlar ve bunları nyöneticileri,  elçileri hırpalayıp 

taşa tutmak amacıyla düzen kurdular. (14:4-5)

(A.2.b.v) Bunu üzerine Pavlus ve Barnaba çevre şehirlere kayarak orada müjdeyi 

yaymaya devam etti. (14:6-7)

(A.2.c) Listra   (Elç. 14:6-19)

(A.2.c.i) Pavlus ve Barnaba, Konya’da taşlanmaktan kaçıp bu şehre geldiler. (14:6)

(A.2.c.ii) Burada müjdeyi yaydılar (14:7)

(A.2.c.iii) Pavlus, doğuştan kötürüm ve ayakları tutmayan bir adamı iyileştirdi.(14:8-

10)

(A.2.c.iv) Şehir halkı Pavlus’un yaptığı harikayı gördü ve Tanrılar insan kılığına girip 

yanımıza inmiş demeye başladılar. (14:11-13)

(A.2.c.v) Pavlus  ve  Barnaba  bunu  duyunca  çok  üzüldüler  ve  giysilerini  yırtarak 

kalabalığın arasına daldılar “ biz de sizin gibi insanız, size müjdeyi getiriyoruz” diye 

bağırdılar. (14:14-17)

 Boş şeylerden, yaşayan Tanrı’ya döndürüyorlardı

 Yaratan Rab

 Rabbin tanıklığı.

(A.2.c.vi) Halkın kendilerine kurban sunmalarını güçlükle engelleyebildiler (14:18)

(A.2.c.vii) Antakya ve Konya’da onlara eziyet eden Yahudiler Listra’ya geldi,  halkı 

kışkırtıp Pavlus’u taşladılar, onu ölmüş sanarak şehrin dışına süreklediler. (14:19)

B) Luka 9:21-23  

B.1) İsa; bize, çok eziyet çekeceğini, reddedileceğini ve öldürüleceğini söyledi. (9:21-22)

(B.1.a) Isa Şabat günü bir hastayı iyileştirdiği için ona karşı komplo kurdular (Markos 3:6)

(B.1.b) Isa’nın havrada söylediği sözler yüzünden onu öldürmek için uçurumdan aşağı 

atmak istediler (Luka 4:28-30)

(B.1.c) Isa’ya eziyet edip onu öldürmeyi planladılar (Yuhanna 5:16)

(B.1.d) Isa,  tapınağı  temizlediği  için  onu  ortadan  kaldırmak  amacıyla  bir  yol  aramay 

başladılar. (Markos 11:15-18)

(B.1.e) Isa’yı öldürdüler (Elç. 3:13-15)

B.2) Isa, öğrencilerine ardından gelmelerini istedi, onlar onun gibi acı çekecekti.



B.3) Isa’nın ardından gitmek çok zor bir işti, çünkü onun ardından giden kendini inkar edecek 

ve her gün çarmıhını yüklenecek, demekti. (9:23)

(B.3.a) Bu parçada gördüğümüz üzere İsa’nın ardından giden birinin, bir seçim yapması 

gerekiyor.

(B.3.b) Kendini inkar etmesi  

(B.3.b.i) Kurtuluş; cehenneme giden yolda, ümitsiz bir günahkar olduğunu ve içinde 

hiçbir iyiliğin olmadığını farketmendir.

(B.3.b.ii) Öğrenci; İsa’ya giden yolda ve müjdeyi duyurma söz konusu olduğunda 

arzu ve isteklerini geri plana atan kişidir.

(B.3.c) Her gün çarmıhını yüklen  

(B.3.c.i) Canını kurtarmak, yaşadığın doğruluk uğruna ölmeyi,  İsa uğruna canını 

yitirmeyi ve kurtulmak için yalnızca Mesih İsa’ya güvenmeyi gerektirir.

(B.3.c.ii) Bir  öğrenci  için  çarmıhını  yüklenmek,  canını  kurtarmak  demektir,  bu 

günahlı bedende yaşadığı için insan, her gün canını yitiriyor.

(B.3.d) İsa’nın Ardından Gitmek  

(B.3.d.i) Canını  kurtarmak;  Rab  ve  kurtarıcı  olarak  İsa  dışında  hiçbir  şeyinin 

olmadığını kabul etmektir.

(B.3.d.ii) Bir  öğrenci  için  İsa’nın  ardından  gitmek,  kendisi  için  ölmeni  istediği 

herhangi bir durumda bunu yapması demektir.

B.4) Sıkıntı, bela ve eziyetler bir inanlının hayatının bir parçasıdır ve bunlar, İsa’nın hayatının  

apaçık bir parçası olduğu için öğrencisinin hayatında da olması doğaldır.

C) Matta 23:29-35  

C.1) Isa, ikiyüzlülükleri yüzünden Ferisileri ve din bilginlerini azarlıyordu çünkü onlar, doğru 

kişilerin anıtlarını süslüyor ve peygamberlerin mezarlarını yapıyordu.

(C.1.a) “Atalarımızın  yaşadığı  günlerde  yaşasaydık,  onlarla  birlikte  peygamberlerin 

kanına girmezdik” diyorlardı.

(C.1.b) Isa şöyle karşılık verdi onlara: “peygamberleri öldürenlerin torunları olduğunuza 

kendiniz tanıklık ediyorsunuz, atalarınızın başlattığı işi bitirin”.

C.2) Geçmişteki doğru kişilerin çektiği eziyetlerden ve gelecekteki doğru kişilerin çekeceği 

eziyetlerden bunlar sorumlu tutulacak.

C.3) Eski Ahit’te adı geçen, eziyet çekmiş bazı doğru kişiler (Matta 23:35)

(C.3.a) Habil  , Rabbe itaat ettiği çin eziyet çeken, ilk doğru kişidir (Yaratılış 4:1-10)

(C.3.a.i) Tanrı,  7.  Ayette  Kayin’e  şöyle  buyurdu:  doğru  olanı  yapsan  seni  kabul 

etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah pusuda yatmış seni bekliyor. Bu 



olay,  Kayin’in  Habil’e  karşı  büyük bir  öfke  duymasına neden oldu  çünkü kardeşi 

Rabbe itaat eden biriydi.

(C.3.a.ii) Habil’in  Tanrı’ya  itaat  etmesi,  Kayin’ı  çok  kızdırmıştı,  bu  yüzden  onlar 

tarlaya gittiklerinde Kayin Habil’e saldırıp onu öldürdü.

(C.3.b) Israiloğullarının Mısır’da Eziyet Çekmesi   (Mısır’dan Çıkış 1-3)

(C.3.b.i) Ekonomik sıkıntılar- Angaryacılar onlara bela olmuştu (1:12)

 Bu angaryacılar, onları ağır işlere çalıştıracak kişiler olarak atandılar. Çok ağır  

işlerde  çalıştırıp  zorlayarak  güçlerini  azaltıp  israiloğullarını  yoksul  bırakmak 

istiyorlardı. 

 Israiloğulları sıkıntı çektikçe daha çok büyüyor ve çoğalıyorlardı.

(C.3.b.ii) Bedensel eziyetler – Yahudileri amansızca çalıştırdılar (1:13)

 Israil  halkına  eziyet  etmek  için  onları  çok  çalıştırmaya  zorluyorlardı.  Böylece 

dirençlerini  kırmak  ve  bu  ağır  işlerle  halkın  hayatını  çekilmez  hale  getirmek 

istiyorlardı.

(C.3.b.iii)  Öldürülme – Kral,  İbranilerin yeni doğan çocuklarını öldürme emir verdi 

(1:16)

 Kral; ebelere, yenidoğan çocukların erkek olup olmadığına dikkat etmelerini eğer 

erkekse öldürmelerini emretti.

 Ebeler, Tanrı’dan daha fazla korktukları için bebekleri öldürmedi. Kralın bu ermine 

rağmen halk çoğalıyor ve gittikçe daha güçlü bir şekilde büyüyordu.

(C.3.b.iv) Öldürülme – kral, yeni doğan bütün erkek çocukları (İbrani ya da Mısırlı) 

nehre atılması emrini verdi (1:22)

 En  azından,  bir  kadının  kralın  ermine  itaat  etmediğini  biliyoruz.  Bebeği 

saklanmayacak büyüklüğe eriştiğinde onu gizlemek yerine ona bir sandık yaptı 

ve nehre bıraktı. Firavun’un kızı, bebeği gördü ve aldı.



 Bu bebeğin annesi aynı zamanda sütannesi de olmuştu. Biz, bu bebeğin Musa 

olduğunu,  Firavun’un  sarayında  onu  olağanüstü  bir  şekilde  büyütmesi  için 

Rabbin, Firavunu nasıl kullandığını biliyor ve görüyoruz. 

(C.3.c) Saul,   Davud’a eziyet etmişti(1 Samuel 18:11-12; 19:9-12)

(C.3.c.i) Saul, Davud’a eziyet ediyordu çünkü Rab, Davud’la beraberdi ve Saul’dan 

uzaklaşmıştı. 

(C.3.c.ii) Saul’un mızrak atarak Davud’u öldürmeye çalıştığını biliyoruz. Saul ikinci 

bir kez daha aynı şeyi denediyse de başaramadı

(C.3.c.iii) Saul,  Davud’u gözetlemeleri  ve  öldürmeleri  için  Davud’un evine  ulaklar 

gönderdi fakat Davud’un karısı Mikal, ona haber verdi ve o da kaçtı.

(C.3.d) Nebukadnessar; Şadrak, Meşak ve Abed-Nego’ya eziyet etti. (Daniel 3)

(C.3.d.i) Kral Nebukadnessar altın bir heykel yaptı ve tüm halklar, uluslar ve her 

dilden insanlar çalgı sesi duyduklarında buna tapacak diye emretti. Çalgı çaldığında 

bu puta tapmayan herkes, hemen kızgın fırının içine atılacak

(C.3.d.ii) Şadrak, Meşak ve Abed-Nego altın heykele tapmaktansa ölmeyi tercih etti 

(3:17-18).  Üçünü de ateşe attılar  fakat  Tanrı  bir  mucize yarattı  ve onları  ateşten 

korudu.

(C.3.d.iii) Kralın; Şadrak, Meşak ve Abed-Nego’nun Rabbini övmesi ve iman etmesi. 

Kral; hiçbir halk, ulus ve diger dillerden insanlar, onların Rabbine karşı saygısızca bir  

söz söylemeyecek aksi takdirde onlar paramparça edilip evleri bir çöp yığını haline 

getrilecek çünkü bu şekilde kurtarabilen başka bir Tanrı yoktur.

(C.3.e) Izebel, Rabbin peygamberlerine eziyet etti  (1 Krallar 18:4; 1 Krallar 9:7; Vahiy 

2:20)

(C.3.e.i) Kraliçe İzebel, Rabbin peygamberlerini kesti ve öldürdü. 

(C.3.e.ii) İzebel,  Rabbin  kullarını  saptırıp  fuhuş  yapmaya  ve  putlara  adanan 

şeylerden yemeye yöneltiyordu.

(C.3.f) Amos   (Amos 7:10-12)

(C.3.f.i) Amos,  Tanrı’nın  ona  “İsrail  halkının  sürgün  edileceğini”  bildirdiğini 

söylemesi üzerine alaya alındı.

(C.3.g) Yeremya   (Yeremya 1:19; 15:15; 37-38)

(C.3.g.i) Yeremya da Rabbin sözünün gerçekleşeceğini  söylemişti  ve Tanrı  ona, 

halkın kendisine savaş açacağını fakat üstün gelemeyeceklerini söyledi.

(C.3.g.ii) Kitabın sonuna doğru Yeremya’nın Tanrı’ya yaptığı yakarışlarını ve Rabbin 

uğruna çektiği eziyet ve gördüğü aşağılamalar karşımıza çıkar.



(C.3.h) Uriya   (Yeremya 26:20-23)

(C.3.h.i) Uriya  da  Rabbin  sözlerini  anlattı,  kral  bunu  duyunca  öldürülmesi  için 

bulunması emrini verdi.

(C.3.h.ii) Uriya korkuya kapılıp kaçtı, bunun üzerine kral adamlarını onun ardından 

gönderdi ve getirtti. Onu kılıçla öldürtüp cesedini sıradan halk mezarlığına gömdüler.

C.4)  Yeni Ahit’te eziyet çeken, bazı doğru kişiler (Matta 23:34)

(C.4.a) İstefanos,   şehit edildi (Elç. 6:8-7:60)

(C.4.a.i) İstefanos Yeni Ahit Kilisesi’nin ilk şehidiydi.

(C.4.a.ii) Onu taşlayarak öldürdüler.

(C.4.b) Pavlus   eziyet çekti(1 Korintliler 4:11-13; 2 Korintliler 11:23-28)

(C.4.b.i) O, adeta dünyanın süprüntüsü gibi muamele gördü

(C.4.b.ii) Pavlus’un eziyet çekmesi

 Beş kez Yahudilerden otuz dokuzar kırbaç yedim. 

 Üç kez değnekle dövüldüm,

 Bir kez taşlandım, 

 Üç kez deniz kazasına uğradım, 

 Bir gün bir gece açık denizde kaldım; 

 Sık sık yolculuk ettim, 

 Irmaklarda 

 Haydutlar arasında,

 Soydaşlarımın arasında, 

 Düşmanlarımın arasında, 

 kentte, 

 Kırda, 

 denizde,

 sahte kardeşler arasında; 

 emek verdim ve sıkıntı çektim, 

 çok kez uykusuz kaldım, 

 açlığı, susuzluğu tattım, 

 çok kez yiyecek sıkıntısı çektim, 

 soğukta çıplak kaldım. 

(C.4.c)  Yakup şehit edildi (Elç. 12:1-2)

(C.4.c.i) Kılıçla öldürüldü



(C.4.c.ii) Elçiler arasındaki ilk şehitti

(C.4.d)  Petrus hapse atıldı (Acts 12:3-5)

(C.4.d.i) Onu öldürmek için yakalatıp hapse attılar

(C.4.d.ii) Bir gece Rabbin bir meleği onu hapisten kurtardı

(C.4.e) Inanlılar ve sonraki nesiller de onlar gibi davrandığı için aynı eziyetlere maruz 

kalacaktı.

D) Luka 21:12-19  

D.1) Rabbin adından ötürü inanlılardan nefret edecek ve onlara eziyet edecekler (21:12, 17)

(D.1.a) Bu bir tanıklık etme fırsatı olacak (21:13)

(D.1.b) Eziyet  göreceğimiz  zamanlarda  Rabbin,  bize  bilgelik  vereceğine  güveniyoruz 

(21:14-15)

D.2) Şu yakınlarınız tarafından bile ele verileceksiniz ve bazen hepsinin birlik olup aynı anda 

size ele verdiklerini göreceksiniz. (21:16)

(D.2.a) Anne babalarınız  

(D.2.b) kardeşleriniz  

(D.2.c) akrabalarınız  

(D.2.d) dostlarınız  

D.3) size zulmedecekler: (21:12, 16)

(D.3.a) size yakalayacaklar

(D.3.b) havralara teslim edecekler

(D.3.c) zindanlara atacaklar

(D.3.d) kralların ve valilerin önüne çıkaracaklar

(D.3.e) öldürecekler

II) Eziyet, Tanrı’dan gelen bir ceza değildir.

A) Romalılar 8:35 -39  

A.1) Yaşadığımız hiçbir eziyet, bizi Mesih’in sevgisinden ayıramaz.

A.2) Eziyetin,  Tanrı’dan gelen bir  ceza olmadığını  anlamamız ve bu gerçeği  kavramamız 

gerekiyor.

A.3) Başımıza  her  türlü  eziyet  gelebilir  fakat  bu,  Rabbin  bizi  cezalandırdığı  anlamına 

gelmediği gibi ondan ayrılmamızı gerektiren bir sebep de değildir.

(A.3.a) Musibet   – baskı altında ve sıkıntıda olmak

(A.3.b) Üzüntü - ıstırap

(A.3.c) Eziyet çekme

(A.3.d) Açlık    – açlık çekme

(A.3.e) Çıplak kalmak



(A.3.f) Tehlike

(A.3.g) Zorlama   – hukuki cezalar

A.4) Rabbin aracılığıyla galiplerden daha üstünüz, zafer bizim elimizde.

A.5) Eski  Ahit’te  söz  edilen,  Rabbin  doğru  kulları  öldürülüyor  ve  kasaplık  koyun  gibi  

görülüyorlar  Mezmurlar  44:22,  bu  yüzden  Yeni  Ahit’te  bahsi  geçen  inanlılar,  Mesih  İsa 

aracılığıyla Rabbin doğru kulları olacaklar.

B) 2.Korintliler 4:8-11  

B.1) Eziyet çekiyoruz ama terkedilmiş değiliz. (4:8-9)

(B.1.a) Her yönden sıkıştırılmışız fakat ezilmiş ve batmış değiliz

(B.1.b) Bütün yollar bize kapalı olabilir ama asla zararda değiliz

(B.1.c) Eziyet çekiyor olabiliriz ama asla unutulmadık

(B.1.d) Yere düşmüş olabiliriz ama yok olmuş değiliz

B.2) Isa’nın yaşamı ölümlü bedenimizde  açıkça görülse de bu bizim için bir ceza değildir 

(4:10-11)

C) Matta 5:10-11  

C.1) Mesih uğruna insanlar size zulmettiğinde bu cezalandırıldığınız anlamına gelmez aksine 

Rab size esenlik vermiştir.

C.2) Mesih veya doğruluk uğruna zulüm görmüş olursunuz.

C.3) Rabbin kutsadığı ve esenlik verdiği kişi:

(C.3.a) Eziyet çeker

(C.3.b) Kendisine sövülür

(C.3.c) Haksız yere her türlü kötü sözü duyar.

III) Eziyet çekmek, İsa’ya yakın olmak ve onunla birlikte bulunmak için bir fırsattır.

A) Yuhanna 15:20-21  

A.1) Köle efendisinden üstün değildir.

A.2) Isa’ya  yakınlaşmak için  bir  fırsatımız  var  çünkü  onun başına  gelen  her  şeyi  biz  de 

yaşayacağız ve bizim başımıza da gelecek.

A.3) Onun  uğruna  eziyet  çektiğimizde bu,  Mesih’e  daha  çok  yaklaştığımızı  ve  onun gibi  

yaşadığımızı gösterir.

B) Filipililer 3:10  

B.1) Mesih’in acılarına ortak olarak onunla özdeşleşebiliriz..

B.2) Asıl gayemiz bu olmalı yani Mesih.

IV) Eziyet çekme bir sevinç nedenidir.

A) Elç. 5:40-42  



A.1) Elçiler,  İsa’nın  adı  uğruna  hakarete  layık  görüldükleri  için  eziyet  çekmeleri  onları 

sevindirdi.

A.2) Sen hakaretlere layık görüldün mü?

A.3) Elçiler  İsa’nın  adını  öğretip  duruyorlardı,  bu  yüzden  dövüldüler  ve  bir  daha  bunu 

yapmamalarını söylediler fakat onlar bunu reddedip sevinç içinde ayrıldılar.

A.4) Sevinç içinde ayrılmakla  beraber  her  gün tapınağa ve  bütün evlere gitmeye devam 

ettiler, İsa’nın adını duyurmayı ve öğretmeyi bırakmadılar.

A.5) duyurmak > eziyet çekmek > övmek > eziyet çekmek

B) Elç. 16:22-25  

B.1) Pavlus ve Silas hapse atıldığında dua edip Tanrı’yı ilahilerle yüceltiyorlardı.

B.2) Eziyet çekmek, üzülmeyi değil sevinmeyi gerektirir.

B.3) Hangi şartlarda olursa olsun onlar, kendilerini Rabbi yüceltmeye gittiklerini düşünürdü.

B.4) Ilahilerle  Rabbi  yüceltmeleri,  hapiste  neşeli  ve  sevinçli  olmaları  muhtemel  olmayan 

digger mahkumlar için bir tanıklıktı.

B.5) En kötü durumlarda bile Rabbi yücelt!

V) Eziyet bir mükafattır.

A) Vahiy 2:10  

A.1) Izmir’deki kilisede şöyle yazılmıştır

(A.1.a) Çektiğin sıkıntılardan korkma.

(A.1.b) Denenmek üzere şeytan tarafından zindana atılacaksınız.

(A.1.c) Ölüm pahasına da olsa sadık kal, yaşam tacı sana verilecek.

A.2) Isa’nın adı uğruna öldürülen şehitlere, ödül olarak yaşam tacı verilecek.

A.3) Yakup’un Mektubu 1:12  ’de şöyle yazar: denemeye dayanan kişiler, Rabbin vaadettiği 

yaşam tacını alacaktır.

A.4) O yüzden eziyet çekme İsa’nın uğrunaysa yaşam tacı ödülü.nü almak demektir.

B) Matta 5:10-12  

B.1) Eziyet çekmek, kutsanmış olmak (mutlu, şanslı) demektir çünkü:

(B.1.a.i) Göklerin egemenliği onlarındır

(B.1.a.ii) Artık acıkmayacak, susamayacaklar (Vahiy 7:16)

(B.1.a.iii) Bütün gözyaşları silinecek (Vahiy 7:17) 

(B.1.a.iv) Ölüm, ızdırap ve yas olmayacak! (Vahiy 21:4) 

(B.1.a.v) Kentin yolu saf altındandı ve kapıların her biri incidendi (Vahiy 21:21) 

(B.1.a.vi) Tanrı onların arasında olacak (Vahiy  21:3)

(B.1.a.vii) Hiçbir lanet kalmayacak (Vahiy 22:3)

(B.1.a.viii) Rab Tanrı’yla sonsuza dek egemenlik sürecekler (Vahiy 22:5)



(B.1.a.ix) Tanrı’ya tapınarak onu yüceltecekler! (Vahiy  7:9-12)

(B.1.b) Göklerde ödülleri büyüktür.

B.2) Eziyet  çekmenin,  Tanrı  katında  büyük  bir  şeref  ve  itibar  payesi  olduğunu  bilmemiz 

gerekiyor.  Karşılarına  çıkan  zorluklar  yüzünden  sözünden  dönmeyen,  göklerin  ve  yerin 

Rabbine bağlılık sözü verenleriçin gökteki ödülleri büyüktür.

C) Markos 10:29-31  

C.1) Petrus’un dediği gibi “biz her şeyi bırakıp ardından geldik” diyen ve Mesih’in ardından 

gidenler, bu hayatta bıraktığı şeylere karşılık sonsuz yaşamda bunların yüz katı verilecek.

C.2) Mesih ve müjde için bıraktığınız şeyler şunlardan biri olabilir:

(C.2.a) Evleriniz   

(C.2.b) Kardeşleriniz 

(C.2.c) Kız kardeşleriniz   

(C.2.d) Babanız 

(C.2.e) Anneniz   

(C.2.f) Eşiniz 

(C.2.g) Çocuklarınız   

(C.2.h) Topraklarınız

C.3) Isa’nın burada söylemek istediği şey, tüm eziyetlere ragmen onun ardından gitmenin ve 

tüm bu şeylerden vazgeçmenin yüz kat daha iyi olduğudur.

C.4) Mesih uğruna eziyet çekmek, yukarıda belirtilen şeylerden çok daha iyidir.

C.5) Ikincisi biz, sonsuz yaşam ödülünü alacağız, onu elde edebilmek ne kadar güzel!

VI) Eziyet çekme, Rabbe olan sadakatten bizi caydırmamalı.

A) 1 Korintliler 4:12  

A.1) Eziyet çekmek, İsa uğruna çalışmaktan vazgeçmeyi gerektirmez.

A.2) Pavlus bu ayette zayıf, hor görülmüş, aç, susuz, çıplak dövülmüş oldukları ve kalacak 

belli bir yeri olmadığı halde kendi elleriyle çalışıp emek verdiklerini söylüyor.

A.3) Bir eziyetle karşılaştığında ona sabretmek zorundasın, bunun başka bir yolu yok. Ya 

Rabbe olan sadakatini sürdürürsün ya da bu mücadeleden vazgeçer ve kaybedersin

A.4) Özellikle zor zamanlarında Rabbe sadık kal ve Şeytan’ın kazanmasına izin verme.

B) Matta 13:20-21  

(B.1.a) Ekinci’nin hikayesi (13:3-9)

(B.1.a.i) Kayalık yerlere düşen tohumlar, fazla derine ekilmediği için hemen yeşerir 

çünkü  toprağı  derin  kazılmamıştır,  derinlere  kök  salamadıkları  için  güneş  çıktığı 

zaman kuruyup giderler.



(B.1.a.ii) Kayalık yerlerde ekilen tohumlar, işittiği sözü hemen sevinçle kabul eden 

kişilerin benzetmesidir.

(B.1.a.iii) Kök salamadığı için ancak kısa bir sure dayanabilen kişidir.

(B.1.a.iv) Tanrı sözünden ötürü bir sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip 

düşer.

(B.1.b) Bu  kişi,  en  ufak  bir  eziyet  karşısında  duyduğu  sözlerden  şüpheye  düşer, 

sadakatini kaybeder ve değişir. Çarmıhı yüklenmek ve Mesih’in ardından gitmek ona bir  

fayda sağlamaz. Cennet, insanın hoşuna gitse de eziyet hoşa gitmiyor.

(B.1.c) “İsa çarmıha gerilmiş ama lanetten uzaklaşmıştır!”

(B.1.c.i) Hayatını  gözden  geçirmeli  ve  ektiğin  tohumun iyi  bir  yere  ekildiğinden 

emin olmalısın. Diğerleri gibi sadece sözü işiten kişi olma bunun yanında bu sözü 

anla ve onun meyvelerini topla.

(B.1.c.ii) Eğer sen tohumu iyi bir zemine eken biriysen, o zaman günahların affedilir  

ve lanet senden uzaklaştırılır fakat eziyet çekmek, zulüm görmek İsa’nın ardından 

giden kişinin kabullendiği bir şeydir. 

(B.1.d) Çektiğin  eziyet  sırasında  gösterdiğin  sadakat,  senin  nasıl  bir  yere  ekildiğini 

gösterir.

VII) Eziyet   çektiğin sırada gösterdiğin gevşeklik, sahte bir öğretmenin belirtisidir. 

A) Galatyalılar 6:12  

A.1) Sahte öğretmenler Galatyalılara sünnet olmaları gerektiğini söylüyor fakat İncil onların 

bu şekilde Mesih’in çarmıhında eziyet çekmiş olmadıklarını söylüyor.

A.2) Bir şeyler uğruna ölmek istemeyen sahte öğretmenler, samimi bir inanca sahip değildir.

A.3) Sahte öğretmenler, Tanrı sözünden kaçtıkları için eziyetten kurtulurlar.

A.4) Sen,  Rab Mesih İsa ve onun sözü uğruna eziyetlere dayanabilir  misin yoksa ondan 

kaçmak için kendini avutacak bahaneler mi bulursun?

VIII) Eziyet edenlerin yaptıkları cezasız kalmayacak.

A) 2 Selanikliler 1:6-10  

A.1) Selanik kiliiseleri sıkıntı ve eziyetlere katlanmıştı. (1:4)

A.2) Pavlus; bu kiliselere, zulüm ve sıkıntı çektikleri süre boyunca bunlara dayanabilmeleri 

için onları yüreklendirmek amacıyla mektup yazmıştır.

A.3) Pavlus, belalara maruz kalan kiliselere gördükleri musibetlerin karşılığını, Rabbin onlara 

vereceğini söyledi.

(A.3.a) Rab İsa alev alev yanan ateş içinde güçlü melekleriyle gökten gelip görünecek ve 

Tanrı’yı tanımayanları ve kendisiyle ilgili müjdeye uymayanları cezalandıracak. (1:7-8)



(A.3.b) Onlar  Rabbin  varlığından  ve  yüce  gücünden  uzak  kalarak  sonsuza  dek 

mahvolma cezasına çarptırılacak. (1:9)

B) Vahiy 6:9-11  

B.1) Iki tarafı da yazılı, yedi mühürle mühürlenmiş bir tomar vardı ve sadece İsa, tomarı ve 

mührünü açmaya layık görüldü (Vahiy 5:1-5)

B.2) Beşinci mühür, müjde şehitleri için tanıklık yapacak.

B.3) Şehitler,  sunağın altında Tanrı’ya şöyle seslenerek sordular  “yeryüzünde yaşayanları 

yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin?

B.4) Rab, şöyle cevap verdi “digger kardeşleriniz de sizin gibi öldürülünceye kadar kısa bir 

sure bekleyeceksiniz.

B.5) Sadece  kısa  bir  süre  bekleyeceklerini  söyledi  yani  müjde  uğruna  şehit  olanların 

kanlarının öcünü almak için geri gelecek.

IX) Eziyet çekme, intikam almak demek değildir.

A) Matta 5:44  

A.1) Kötülüğe kötülükle karşılık vermeyeceğiz (1 Selenikliler  5:15) onun yerine:

(A.1.a) Düşmanlarımızı seveceğiz

(A.1.a.i) Onlara Rab İsa’nın sevgisini anlatacağız.

(A.1.a.ii) Onlara iyiliklerde bulunacağız.

(A.1.b) Bize zulmedenlere dua edeceğiz

(A.1.b.i) Onların yaptıkları kötü şeylerle onlara karşılık vermeyeceğiz

(A.1.b.ii) Onlara karşı iyi muamele edip güzel davranışlarda bulunacağız

(A.1.c) Bizden nefret edenlere iyilik yapacağız

(A.1.c.i) Nefretlerine  nefretle  karşılık  vermeyeceğiz,  onları  yaşam  biçimimizle 

kazanacağımız bir iyilik yolu arayacağız.”

(A.1.c.ii) Onlara karşı nazik olup gereksinimleriyle ilgileneceğiz.

(A.1.d) Sana zulmedenler ve kötü davrananlar için dua et.

(A.1.d.i) Isa’yı  Golgata denen yere  götürüp çarmıha gerdiklerinde kendini  örnek 

gösterdi,  O,  Tanrı’ya  şöyle  seslendi:  “Baba,  onları  bağışla  çünkü  ne  yaptıklarını 

bilmiyorlar.” (Luka 23:34)

(A.1.d.ii) Istefanos bunu örnek gösterdi , taş yağmuru altında ölmek üzereyken diz 

çökerek yüksek sesle şöyle bağırdı: “Ya Rab bu günahı onlara yükleme!” (Acts 7:60)

A.2) Böyle  davranarak,  hem  kötüye  hem  iyiye  hem  haklıya  haksıza  rahmetini  gösteren 

göksel Babamıza benzeriz.

A.3) Size sevenleri sevmeniz bir ödül gerektirmez, ancak size sevmeyenleri severseniz bir 

ödülünüz olur.



A.4) Bu, Babamıza daha çok benzememiz için gelişen bir süreci kapsar.

B) Romalılar 12:  14-21  

B.1) Bize zulmedenlere iyilik dilemeliyiz, dua etmeli lanet etmemeliyiz.

B.2) Kötülüğe kötülükle karşılık vermemeliyiz.

B.3) Herkesle barış içinde yaşamaya çalışmalıyız.

B.4) Kimseden öç almamalı, bunu Rabbe havale etmeliyiz

B.5) Şu şekilde davranarak düşmanlarımızı utandırabiliriz:

(B.5.a) Açken doyurarak

(B.5.b) Susuzluğunu gidererek

B.6) Iyilik yaparak kötülüğü yenmeliyiz.

X) Bize yapılan eziyetler, bizi barış ve esenlik istemekten vazgeçirmemeli

A) Yuhanna 16:33  

A.1) Bu dünyada zulüm ve sıkıntılara her zaman uğrayacağız fakat unutmamalıyız ki İsa bu 

dünyayı yendi.

A.2) Er ya da geç  zaferi elde edeceğimizi biliyoruz bu yüzden zulümlere ragmen barış ve 

esenlikten yana olmalıyız.

B) 2 Korintliler 7:4  

B.1) Pavlus bütün sıkıntılarına ragmen gönlü rahat, yüreği sevinç içindeydi.

B.2) Pavlus şöyle dedi: dışarıda kavgalar, yüreğimizde korkular vardı fakat Titus'un yanımıza 

gelmesi, bizi teselli etti.

B.3) Pavlus şöyle dedi: sadece Titus değil üzüntü içinde olanları teselli eden Tanrı, Titus’u 

göndererek de bizi  teselli etti. .

XI) Eziyet inanlı olmayanlara yapılan bir duyurudur.

A) Elç. 14:22  

A.1) Pavlus; daha sonra Listra, Konya ve Antakya’ya dönerek öğrencileri ruhça pekiştirdiler. 

A.2) Iman  bağlarının  zayıflamaması  için  onlara  cesaret  verdiler,  Tanrı’nın  egemenliğine 

birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir.

A.3) Yani imanlı olduğunuz sure içerisinde şimdiden ebedi hayata geçene kadar Mesih’in adı  

uğruna birçok acı ve zulümle karşı karşıya kalacağız.

A.4) Pavlus, müjdeyi kilise kurulmadan  önce bile öğretildiğini duyuruyordu.  Matta 16:18’de 

bu kilise'nin temeli açıklanmıştır.

B) Filipililer 1:29-30  

B.1) Pavlus zincirlere vurulduğunda şöyle yazdı (1:7)

B.2) Kardeşlerin  çoğu  zincire  vuruluşumdan  ötürü  Rabbe  güvenerek  Tanrı’nın  sözünü 

korkusuzca yayıyordu (1:14)



B.3) Biz, yalnızca Mesih’e iman etmeye değil eziyet çekmeye de çağrıldık. (1:29)

B.4) Pavlus, daha önce onda gördükleri ve hala devem ettirdiğini duydukları zorlu çabanın 

aynısını Filipili azizlere öğretiyordu (1:30)

B.5) Yaşamış olduğumuz eziyet, müjdeyi  yaşadığımızın bir kanıtıdır! (1:27)

XII) Eziyet sabrı doğurur.

A) Romalılar 5:3  

A.1) Sıkıntı  (eziyet), sabrı (dayanma gücü) doğurur.

(A.1.a) Sabırlı kişi deneyim  (güvenirlik) kazanır.

(A.1.b) Deneyim, umudu güven) doğurur.

(A.1.c) Umut ise düş kırıklığına uğratnaz.

A.2) Sabırlı kişi, Yeni Ahit’te şöyle tanımlanır: en büyük bela ve musibetler karşısında bile 

dinine, inancına olan sadakatinden ve belirlediği amacından ayrılmayan insandır..

B) Romalılar 12:12  

B.1) Bu hayatta muhtemel her zulüm ve sıkıntıyı kabullenmeliyiz

B.2) Tanrı’ya şikayette bulunmak yerine sabırlı olmalıyız.

B.3) Bizi  deneyen Rabbin, bize sunduğu bu hayatın zorluklarına dayanmalı  ve tahammül 

etmeliyiz.

XIII) Çekilen eziyetler, teselli kaynağımızdır.

A) 2 Korintliler 1:3-11  

A.1) Tanrı sıkıntılarımızla bizi teselli eder.

A.2) Rabden aldığımız teselliyle çeşitli sıkıntılara çeken kardeşlerimizi teselli etmeliyiz.

A.3) Mesih’in acılarını paylaştığımız ve çektiğimiz ölçüde  Mesih’in tesellisi bizimle birlikte 

olur.

A.4) Pavlus, çektiği eziyetleri ve Tanrı’nın, onları nasıl kurtardığını anlatıyordu.

A.5) Pavlus ayrıca sıkıntı çektiği sure boyunca  onu teselli  eden şeyin dualarda olduğunu 

belirtti.

B) Mezmurlar 119:15  

B.1) Tanrı sözü de sıkıntılı dönemlerimizde tesellimizdir.

B.2) Davud, onu hayatta tutan şeyin teselli olduğunu söylüyordu.

XIV) Tanrı yapılan zulümlerden haberdardır 

A) Vahiy  2:9  

A.1) Rab İsa, sıkıntılarımızdan haberdardır.

A.2) Rab, çekilen eziyetleri unutmaz.

B) Ibraniler  13:3  

B.1) Hapiste olan kardeşlerinizi, siz de hapisteymişsiniz gibi düşünün.



B.2) Baskı gören ve eziyet çekenleri, kendinizmişsiniz gibi düşünün.

XV) Zulümlerden korkmamalıyız.

A) Vahiy  2:10  

A.1) Çektiğimiz eziyetlerden korkmamalıyız.

A.2) Hapis ve ölüm pahasına da olsa sadık kalmalıyız.

B) İbraniler 13:6  

B.1) Rab bizim yardımcımızdır

B.2) Insanların bize yapabileceklerinden korkmamalıyız



Bir Başka Açıdan Eziyete Bakış

Eziyet Bakış Açısı

 Bina/Yapı

Bu anlamda tamamen maddesel 
öğeler  söz  konusudur  ve  kilise, 
gizli  buluşmalarda  gösterilen 
çabanın  artmasıyla  doğru 
orantılıdır.

Hapis / Tutuklanma

Hapiste  seninle  birlikte  olanlara 
şahitlik  yapabilecek  veya  sana 
eziyet edenlere dua etmen için bir 
yol ortaya çıkmış olacak.

Dövülme / Fiziksel Eziyet

Insanlara  anlattığın  şekilde 
inancına sadık kaldığını görenlere 
örnek  olacak  ve  bu  yolla 
kalplerine  iman  tohumunu 
ektiğinde bunu anlayacaklar.

Yaşanılan Yerden Sürgün Edilme

Gönderildiğin  diğer  bölgelerde 
insanlara  dilini  ve  yeteneğini 
kullanarak  yaşadıklarını  anlat  ve 
böylece sen gittikten sonra yerini 
alacak  inanlılar  bırakmış 
olacaksın .

Öldürülme / Şehit Olma
Rab İsa’yla cennette olacaksın ve 
yaşam hikayen  digger  insanların 
müjdeye katılımını sağlayacak.

“Şehitlerin kanı, kilisenin asıl 
temelidir.”
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