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10.Bütün acının içerisinde İsa Mesih’i 
hatırla.

O’nun hayatını, çektiği acıları ve senin 
için yaptığı fedakarlığı hatırla. (2 Tim 2:3)
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“Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, 
başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir

kişilere emanet et.” 
(2. Tim 2:2)

Kutsal miras- Sizden önce gelenler hakkında 
öğrendikçe, sizden sonra gelecek nesle iman
ve cesaret aşılayabilecek noktaya geleceksiniz. 
Meşaleyi onlara devredin.

“Sense benim öğretimi, davranışımı, amacımı, imanımı,
 sabrımı, sevgimi, dayanma gücümü, çektiğim 

zulüm ve acıları, örneğin Antakya’da, Konya’da ve 
Listra’da başıma gelenleri yakından izledin… 

Sense öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal. 
Çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun.”

 (2 Tim 3:10-14) (2 Tim 3:10-14)

“Yorulup cesaretinizi yitirmemek için, 
günahkârların bunca karşı koymasına 
katlanmış Olan’ı düşünün. Günaha karşı 
verdiğiniz mücadelede henüz kanınızı 
akıtacak kadar direnmişdeğilsiniz.” 

(İbraniler 12:3-4)

Acı çekmek kaçınılmazdır, hazır olun ama 
Mesih’te güçlü bir dayanağınız olduğunu 
unutmayın. Hayatınızı O’nun sonsuz ilgisine ve 
kontrolüne verin. O sizi seviyor ve acıya 
dayanmanıza yardımcı olacaktır.

t

Bugün hayatınız ne kadar zor olsa da, 
geleceği umutla gözleyebilirsiniz.
Kutsal Yazıların gerçeğine güvenin.

9.

Bütün yanlışlar bir gün adalete gelecektir.
(2 Tim. 3:8-9; 4:14)

RAB sizi bütün kötülüklerden serbest 
bırakacaktır, kendi zamanında ve kendi
yöntemiyle. (2 Tim. 4:17-18) Bu sırada siz de 
Tanrı’nın gerçeği ve sözlerine göre
yüreğinizi eğitin. (Mezmur 27)

“Rab beni her kötülükten kurtarıp güvenlik 
içinde göksel egemenliğine ulaştıracak.” 

(2 Tim4:18a)

Çektiğiniz bütün acılar, tüm çabanız, 
emeğiniz ve sadakatiniz, “o gün” imanlılar
Tanrı’nın karşısına çıktığında ödüllendirilecektir.
(2 Tim. 1:12,18; 2:12; 4:8;
 Filipililer 1:6; 10; 2:16; Yakup 1:12)

“Bundan böyle doğruluk tacı benim için 
hazır duruyor. Adil yargıç olan Rab o gün bu 
tacı bana, yalnız bana değil, O’nun gelişini

 özlemle beklemiş olanların hepsine verecektir.” 
(2 Tim 4:8)

Hesap vereceksiniz, o yüzden size 
güvenle verilen “depozitoyu” koruyun.
(2 Tim. 1:12, 14; 1 Tim. 6:20)

O’nun gücünü, sözlerini ve varlığını hatırla. 
Matta 28:18-20)

Cennette senin için yaptıklarını hatırla. 
(Yuhanna 14:2-3; Rom. 8:34)

O’nun Şeytan’a, günaha ve ölüme karşı 
zaferini hatırla. (2 Tim 2:8)



2. Timoteos mektubunda kendi tanıklığımız, tanrısal 
yaşam tarzımız ve doğrucu duruşumuz yüzünden acı 
çekebileceğimiz yazıyor (2. Tim 1:8; 2:8-9; 17-18; 3:6-8; 12). 
Ayrıca  insana özgü, dünyevî arzularımızın doğal 
bir sonucu olarak veya reddedildiğimizde ve yalnız 
kaldığımızda acı çekebileceğimizi söylüyor 
(2 Tim 1:15; 4:9-11; 4:16; 2:22).(2 Tim 1:15; 4:9-11; 4:16; 2:22).

Hepimiz yolda acı çekeceğiz ama Tanrı karşımıza 
çıkarak, her sıkıntının üstesinden gelmemiz ve O’nun 
Krallığındaki amaç ve görevimizi yerine getirmemiz 
için bize lütuf ve güç verecektir. Pavlus, Timoteos’a 
yazdığı ikinci mektubunda acıya nasıl katlanabileceğimiz 
konusunda önemli gerçekleri paylaşıyor. 

1. Neden acı çektiğinizi unutmayın. 
Amacınızı ve kime hizmet ettiğinizi unutmayın! Pavlus 
müjdenin duyurulması için, seçilmiş olanların ve 
Tanrı’nın yüceliği uğruna acı çekmeye razı olduğunu 
söylemiştir. Acımız, küçük ya da büyük olsun, aynı 
amaçları ortaya çıkarmak için kullanılabilir.

“Yaydığım Müjde’de açıklandığı gibi, Davut’un soyundan 
olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’i anımsa Bu Müjde 
uğruna bir  suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan

 sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı’nın sözü 
zincire vurulmuş değildir.” 

(2 Tim. 2:8-9)

“Bunun içindir ki, seçilmişler uğruna her şeye 
dayanıyorum. Öyle ki, onlar dasonsuz 

yüceliğin yanısıra Mesih İsa’daolan kurtuluşa 
kavuşsunlar.” 
(2 Tim. 2:10)

2. İçinde olduğunuz durumun ya da başka 
   insanların değil, Mesih’in tutsağı 
   olduğunuzu unutmayın. 

“Bunun için Rabbimiz’e tanıklık etmekten de 
O’nun uğruna tutuklu bulunan benden de 
utanma. Tanrı’nın gücüyle Müjde uğruna

 benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.” (2 Tim. 1:8)

6. Geçmişte Tanrı’nın size yardım ettiği 
   ya da sizi kurtardığı durumları düşünün. 
   O’nu yüceltip başkalarına tanıklık vermeyi unutmayın 
   (2 Tim 3:11, 4:16-17). 

“Ama Tanrı bildirisi aracılığımla tam olarak açıklansın, 
bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma gelip 
beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum!”

 (2 Tim 4:17)

7. Tanrı’nın size verdiği imkanlara yaslanın:
Tanrı’nın lütfu (2 Tim. 1:2, 9; 2:1; 4:22).

Tanrı’nın armağanı, O’na hizmet etmeniz için Tanrı’nın 
size verdiği kabiliyet (1:6-7).

Tanrı’nın gücü (kendi gücünüz yerine) 
(2 Timoteos 1:8; Filipililer 2:13; Efesliler 6:10).

İçinizde var olan Kutsal Ruh (2 Timoteos 1:14).

SiSize farklı bir bakış açısı sunan ve gerçeklere 
bağlayan Tanrı’nın Sözü (2. Tim 2:7, 9; 3:12-17; 4:1-2)

8. Acınızda yalnız olmadığınızı hatırlayın.

İmanlı yardımcılar- Sizinle aynı görüşlere sahip, 
düşünceleri ve sadakati size güç ve ilham verecek 
olan insanlar bulup bir topluluk oluşturun. 
(2 Tim 1:2, 4-5; 4:9-13, 19-21).

İmanlı kahramanlar- Tanrı’nın sizin yüreğinize 
iman ve bilgelik ekmesi için farklı müjdecilerin ve 
başka sadık imanlıların hbaşka sadık imanlıların hayat hikayelerini okuyun.
(İbraniler 13:7).

Mesih’in varlığı (Matta 28:20)

Başka imanlıların duaları (2 Tim. 1:3)

“Acı çekme kardeşliği” yani sizinle birlikte 
Mesih adına zorluklarla karşı karşıya gelen imanlılar 
(2 Tim 1:8, İbraniler 13:3; Koloseliler 1:24)

Dayanma gücünüzü artırmak için bunları çalısın:

3. Tanrı’nın Sözünde doğruluğundan şüphe 
   etmediğiniz şeyleri kendinize sıklıkla 
   hatırlatın.

Işıkta gördüğünüz şeylerden karanlıkta şüphe 
etmeyin. Mesih’te kurtuluşunuzun sonucunda 
aldıklarınızı hatırlayın. (2 Tim 1:5) Çağrınızı ve 
Tanrı’nın lütfunu hatırlayın. (2 Tim. 1:1, 9-12)

“Benden işitmiş olduğun doğru sözleri örnek 
alarak imanla ve Mesih İsa’da olan 
sevgiyle bunlara bağlı kal.” 

(2 Tim. 1:13)

4. Tanrı’nın sizin için çağrısı ne ise, onu 
   yapmaya devam edin.Karşınıza çıkabilecek bütün
   zorluklar ve mücadelelere rağmen direnin, yolunuzdan
   şaşmayın ve sadakatli olun. (2 Tim. 4:1-5)

“Çünkü öyle bir zaman gelecek ki, sağlam öğretiye 
katlanamayacaklar... Ama sen her durumda ayık ol, 
sıkıntıya göğüs ger, müjdeci olarak işini yap, görevini 

tamamla.” 
(2 Tim. 4:3a, 5)

5. Tanrı’nın gerçeklere karşı çıkanlarla 
   ilgileneceğine güvenin.Meseleleri kendi 
   elinize almayın, sert ve tartışmacı davranmayın

“Saçma, cahilce tartışmalara girmeyi reddet. Bunların 
kavga doğurduğunu bilirsin. Rab’bin kulu kavgacı olmamalı. 
Tersine, herkese şefkatle davranmalı, öğretme yeteneği 
olmalı, haksızlıklara sabırla dayanmalıdır. Kendisine karşı 
olanları yumuşak huyla yola getirmeli. Gerçeği anlamaları 
için Tanrı belki onlara bir tövbe yolu açar. Böylelikle ayılabilir,
 i isteğini yerine getirmeleri için kendilerini tutsak eden İblis’in 

tuzağından kurtulabilirler.”
 (2 Tim 2:23-26)

Kimse acı çekmekten hoşlanmaz ama acı 
çekmek Hristiyan yaşam tarzının gerekli ve 
normal bir parçasıdır. Hatta Kutsal Yazılarda acı 
çekmemizin kuvvetle muhtemel olduğu ve buna 
hazırlıklı olmamız gerektiği yazılıdır 
(2. Tim. 2:3; 3:1-4, 13).


