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UYANIŞ SERİSİ-8 
 
Bir kişi Mesih’e iman edip yeni doğuşu almış olduğu halde neden acı çeker? 
 
Bir kişi Mesih’te günahların bağışlanmasını aldığı zaman, günahın gücünden özgür kılınmış olur. Ancak 
Hristiyan kişi buna rağmen düşmüş dünyanın, düşmüş benliğin ve şeytanın baskısı altındadır. Hristiyan 
kişi hastalıklarla, depresyonla acı çeker. Hristiyan kişi kaygılar, korkular yüzünden acı çeker. Hristiyan 
kişi günah işlediği için acı çeker. Hristiyan kişi bazen haksız yere hakarete ve zulme uğrar ve acı çeker. 
Hristiyan kişi bu dünyada imanını yaşamak için de acı çeker. Ve Hristiyan kişinin bedeni bir gün yorgun 
düşer, yaşlanır ve diğer dünya insanları gibi ölür.  
 
İlk günah ile gelen düşmüşlük mirası yüzünden acı çekeriz. Diğer yandan Mesih ile olan paydaşlığımız 
sebebiyle de acı çekeriz. Mesih’te yaşamak uğruna, Tanrı Sözü’ne göre doğru olanı yapmak uğruna acı 
çekeriz.  
 

Matta 5:11 "Benim yüzümden 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 yaşayan 
peygamberlere de böyle zulmettiler." 

 
Öyleyse Mesih ve Müjde uğruna acı çekmek (Markos 10:29, Matta 10:17-18), iman yaşamının bir parçası 
olarak karşımıza çıkmaktadır.  
 

Elçilerin İşleri 14:41-42 … Tanrı'nın Egemenliği'ne, birçok sıkıntıdan geçerek girmemiz gerekir" 
diyorlardı.  

 
Zorluklar ve baskılar gibi acı çekmeye neden olan durumlar, kurtuluşun bizde çalıştığının bir işaretidir. 
“Ayartılmamıza izin verme, bizi kötü olandan kurtar” diyen dua, bizim her zorluk ve baskıya hazır 
olmamız içindir.  
 

Romalılar 8:18 Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya 
değmez. 

 
Kutsal Yazılar acı çekme konusunda bizi bilgilendirirken aynı zamanda Tanrı’nın yardımı hakkında da 
bize vaat verir. Tanrı’nın yardımı, aynı zamanda Tanrı’nın acı çeken çocuklarına olan yakınlığını ima 
etmektedir. Tanrı’nın yardımı ya da Tanrı’nın yakınlığı yücelik vaadi ile (Efesliler 3:13) belli edildiği gibi, 
bazen de Tanrı’nın yakınlığı Tanrı'nın beğenisi (Romalılar 5:3-4) şeklinde açıklanır.  
 

Yakup 1:2 Kardeşlerim, çeşitli denemelerle yüz yüze geldiğinizde bunu büyük sevinçle karşılayın.  
3 Çünkü bilirsiniz ki, imanınızın sınanması dayanma gücünü yaratır.  
4 Dayanma gücü de, hiçbir eksiği olmayan, olgun, yetkin kişiler olmanız için tam bir etkinliğe erişsin. 

 
Yakup burada bize dünya için umutsuzluk olan acı çekme durumunun, Hristiyanlar için ruhsal 
yenilenmeye hizmet eden bir fırsat olduğunu söylemektedir. Yakup burada bize dünya için isyan etme 
sebebi olan baskı ve sıkıntıların, Hristiyanların iman olgunluğunda ilerlemelerine hizmet eden şeyler 
olduğuna dikkat çekmektedir.  
 
Hristiyanların imanla verdiği karşılıktan dolayı, çekilen acılar aynı zamanda dünya önünde bir Mesih 
tanıklığıdır. Çekilen acılar ve sıkıntılar, Tanrı’nın Mesih’teki kurtarışının Hristyan kişi aracılığı ile dünyada 
görünür olmasına sebep olan tanıklık araçlarıdır.  
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Yakup 1:12 Ne mutlu denemeye dayanan kişiye! Denemeden başarıyla çıktığı zaman Rab'bin 
kendisini sevenlere vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. 

 
Aynı zamanda acılara ve sıkıntılara bir ödül vaat eden Tanrı, halkına olan yardımı ve yakınlığı ile güçlü 
bir umut da vermektedir (İbraniler 13:5).  
 
Öyleyse Hristiyan kişiye, zor zamanlardan geçerken ruhsal yenilenme, Mesih’e yaraşır bir tanıklık için 
dua etmek kalıyor.  
 

II.Korintliler 1:8 Kardeşlerim, Asya İli'nde çektiğimiz sıkıntılardan habersiz kalmanızı istemiyoruz. 
Dayanabileceğimizden çok ağır bir yük altındaydık. Öyle ki, yaşamaktan bile umudumuzu kesmiştik.  
9 Ölüme mahkûm olduğumuzu içimizde hissettik. Ama bu, kendimize değil, ölüleri dirilten Tanrı'ya 
güvenmemiz için oldu. 

 
Bu ayetlerde sıkıntıların Tanrı’ya güvenmek için bir araç olduğunu görüyoruz. Mesih’teki diriliş umuduna 
dayanarak, imanlı kimseler öleceklerini düşünmeye başladıklarında, Tanrı’nın bu olayı, onları kutsal 
güvende güçlendirmek için kullandığını okuyoruz.   
 
Böylece çekilen acılarda, imanla devam etmeniz, diri bir umut hakkında dünyaya verilmiş güçlü bir 
tanıklıktır.  


