
 
 

Kutsal Kitap’taki Teselli Veren Ayetler 

RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,                                                                                                  

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,                                                                                                             

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!   Mezmur 18:2 

Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!                                                                                               

Karanlığımı aydınlatırsın.  Mezmur 18:28 

Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,                                                                                                 

Kötülükten korkmam.                                                                                                                               

Çünkü sen benimlesin.                                                                                                                                

Çomağın, değneğin güven verir bana.  Mezmur 23:4 

Bedenim ve yüreğim tükenebilir,                                                                                                                       

Ama Tanrı yüreğimde güç,                                                                                                                                   

Bana düşen paydır sonsuza dek.    Mezmur 73:26 

Acı çektiğimde beni avutan budur,                                                                                                                      

Sözün bana yaşam verir.     Mezmur 119:50 

Korkma, çünkü ben seninleyim,                                                                                                                

Yılma, çünkü Tanrın benim.                                                                                                                                   

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;                                                                                             

Zafer kazanan sağ elimle sana destek olacağım.    Yeşaya 41:10 

Suların içinden geçerken seninle olacağım,                                                                                                       

Irmakların içinden geçerken su boyunu aşmayacak.                                                                                                 

Ateşin içinde yürürken yanmayacaksın,                                                                                                

Alevler seni yakmayacak.     Yeşaya 43:2 

Ne mutlu yaslı olanlara!                                                                                                                             

Çünkü onlar teselli edilecekler.    Matta 5:4 

“Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu 

yüklenin, benden öğrenin. Çünkü ben yumuşak huylu, alçakgönüllüyüm. Böylece canlarınız 

rahata kavuşur. Boyunduruğumu taşımak kolay, yüküm hafiftir.”    Matta 11:28-30 

Kanım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek yücelikle karşılaştırılmaya değmez.                     

Romalılar 8:18  



 
 

Kutsal Kitap’taki Teselli Veren Ayetler 

Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı’ya, merhametli Baba’ya, Rabbimiz İsa Mesih’in Tanrısı ve 

Babası’na övgüler olsun! Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli 

edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.     2 Korintliler 1:3-4 

Kardeşler, umudu olmayan öbür insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış 

olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa’nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde 

Tanrı, İsa’ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da O’nunla birlikte geri getirecektir. 

Rab’bin sözüne dayanarak size diyoruz ki, biz yaşamakta olanlar, Rab’bin gelişinde hayatta 

olanlar, gözlerini yaşama kapayanların önüne asla geçmeyeceğiz. Rab’bin kendisi, bir emir 

çağrısıyla, başmeleğin seslenmesiyle, Tanrı’nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih’e ait 

ölüler dirilecek. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rab’bi havada 

karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab’le birlikte 

olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin.   1 Selanikliler 4:13-18 

Uygun zamanda sizi yüceltmesi için, Tanrı’nın kudretli eli altında kendinizi alçaltın. Bütün 

kaygılarınızı O’na yükleyin, çünkü O sizi kayırır.   1 Petrus 5:6-7 

Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de 

ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.     Vahiy 21:4 


