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Dördüncü Mesaj 
Tanrı’nın Eyüp ile Niyeti 

Kutsal Kitap Okuma : Eyü. 42: 1-6; 2Ko. 3:8-9; 4:10-12, 16-18; 5:18-20 
I. Tanrı’nın Eyüp ile niyeti, onun göksel görümde ve Tanrı’nın tasarısının 

gerçekliğinde yaşayan bir kişi olmasıydı: 

A. Eyüp’ün deneyimi, Tanrı’nın İlahi tasarında Eyüp’ü yıkma ve soyma amacıyla 
halinden memnun olan Eyüp’ü şökmek için Tanrı tarafından atılan bir adımdır. 
Böylece Tanrı onu Tanrı kendisiyle yeniden inşa etmenin ve onu Tanrı’nın 
peşinde daha derin bir arayışa getirmenin bir yolu bulabilir, öyle ki Tanrı’nın 
bereketleri ve onun mükemmelliği ve bütünlüğündeki kazanımları yerine Tanrı’yı 
elde edebilir — Flp. 3:10-14; 1Ko. 2:9; 8:3; Çık. 20:6; 1Ta. 16:10-11; 22:19a; 2Ta. 
12:14; 26:3-5; 34:1-3a; Mez. 24:6; 27:4, 8; 105:4; 119:2, 10; İbr. 11:6. 

B. Tanrı’yla ilgilenmeyen biri pek çok şeyi kazanabilir ve başarılı görünebilir (Mez. 
73:1-15); ancak, Tanrı’yla ilgilenen biri Tanrı tarafından sınırlandırılacak ve 
hatta Tanrı tarafından birçok şey elinden alınacak; Tanrı’nın O’nu arayanlarla 
niyeti onların O’nda her şeyi bulabilmesidir ve O’nun kendisinden mutlak zevki 
almalarından dikkati dağılmayabilir (aa. 16-28). 

C. Tanrı’nın kutsal halkıyla ilgilenme amacı, onların her şeyi boşaltmış olacakları 
ve onların kazancı olarak Tanrı’yı alacaklarıdır (Flp. 3:8; Mez. 73:25-26); Tanrı’nın 
yüreğinin arzusu , O’nu yaşam olarak, yaşam kaynağı olarak ve varlığımız için her 
şey olarak tam anlamıyla kazanabilmemizdir (Rom. 8:10, 6, 11; krş. Kol. 1:17b, 
18b). 

D. Tanrı’nın ilahi dağıtmasıyla Tanrı’nın tasarısının gerçeğinde yaşamak için 
Tanrı’nın kendisini içsel yapımıza inşa etmesine ihtiyacımız var, böylece tüm 
varlığımız Mesih’le yeniden oluşturulacak: 
1. Pavlus’un Mektupları’nda açıklandığı gibi Tanrı’yı daha fazla kazanabilmemiz 

için Tanrı’nın bizle ilgilenme amacı, bizi her şeyden soymak ve bizi bitirmektir 
— 2Ko. 4:16-18. 

2. Kilisenin inşası, Mesih’in kalbimizde ev yapması, yani içsel oluşumumuz olan 
kalbimizi O’nun evi yaparak O’nun kendisini içimize inşa etmesi aracılığıyla 
olur — Ef. 3:16-21. 

E. Mesih’te Tanrı insan içine oluşturuldu, insan Tanrı içine oluşturuldu ve Tanrı 
ve insan tek bir varlık, Tanrı-insan olmak üzere birbirine karıştırıldı; bu, Tanrı’nın 
tasarısındaki niyetinin, Tanrılık açısında değil ama yaşam ve doğa açısında insanı 
tanrılaştırmak için kendisinin insan olduğu anlamına gelir — 2Sa. 7:12-14a; 
Rom. 1:3-4; Mat. 22:41-45; Yu. 14:6a; 10:10b; 1Ko. 15:45b; Yu. 6:63; 2Ko. 3:6; 
1Yu. 5:16a.  

II. Tanrı’nın tasarısı, Tanrı’nın, toplu bir Tanrı-insan elde etmek üzere 
Tanrı’nın insana ve insanın Tanrı’ya inşası için dönüşüm yoluyla insanın 
Ruh’ta Tanrı olabileceği diye beden alma yoluyla bir insan haline gelmesidir: 

A. Ebedi ve Üçlü Birlik Tanrı’nın bir insan haline gelmesinin en harikulade, 
mükemmel, gizemli ve her şeyi kapsayan dönüşümleri, Tanrı’nın ebedi tasarısının 
gerçekleştirilmesi için insandaki hareketidir — Mik. 5:2; Yu. 1:14, 29; 3:14; 12:24; 
Elç. 13:33; 1Pe. 1:3; 1Ko. 15:45b; Elç. 2:36; 5:31; İbr. 4:14; 9:15; 7:22; 8:2:  
1. Bu dönüşümler, birçok Tanrı-insanın toplu çoğalması için bir ilkörnek olarak 

Üçlü Birlik Tanrı’nın bir Tanrı-insan haline gelmesine geçtiği, tanrısallığı 
insanlığa getirdiği ve tanrısallığı insanlıkla birleştirtiği süreçlerdir ; O, Üçlü 
Birlik Tanrı’nın somutlaşması olup Tanrı’yı insana getirerek Tanrı ile temasa 
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geçilebilir, dokunulabilir, alınabilir, deneyimlenebilir, girilebilir ve zevkli 
hale getirir – Yu. 1:14; Kol. 2:9; Rom. 8:28-29. 

2. Tanrı bu dönüşümlerden Hoşea 11:4’te “Onları insancıl iplerle, Sevgi bağlarıyla 
kendime çektim” diyerek söz eder ; insancıl ipler, sevgi bağları ile bu ifade , 
Tanrı’nın bizi ilahi seviyede değil , insanlık düzeyinde olan ilahi sevgisiyle 
sevdiğini gösterir ; Tanrı’nın sevgisi ilahidir ama bize insancıl iplerle, yani 
Mesih’in insanlığı aracılığıyla ulaşır: 
a. Tanrı’nın bizi O’na çektiği ipler (dönüşümler, süreçler) , Mesih’in beden 

almasını, insani yaşamasını, çarmıha gerilmesini, dirilişini ve göğe 
yükselişini içerir; Tanrı’nın kurtuluşundaki sevgisi bize Mesih’in 
insanlığındaki tüm bu adımlarıyla ulaşır — Yer. 31:3; Yu. 3:14, 16; 6:44; 
12:32; Rom. 5:5, 8; 1Yu. 4:8-10, 16, 19. 

b. Mesih dışında, Tanrı’nın sonsuz sevgisi, O’nun değişmeyen, boyun 
eğdirici sevgisi bizimle ilişkide gerçekli değildir ; Tanrı’nın değişmeyen 
sevgisi gerçeklidir çünkü bu, Mesih’te, Mesih’le, Mesih’ten ve Mesih’e olan 
bir sevgidir. 

c. Tanrı’nın sonsuz sevgisi her zaman zaferlidir; en sonunda, 
başarısızlıklarımıza ve hatalarımıza rağmen, Tanrı’nın sevgisi zaferi 
kazanacak — Rom. 8:35-39. 

B. Üçlü insanın kısmının dönüşümü, Tanrı’nın insanı tanrılaştırma, insanı süreç 
geçmiş ve tamamlanmış Üçlü Birlik Tanrı ile oluşturma hareketidir; Eyüp, 
Tanrı’nın ona görünmesinde Tanrı’nın amacı için Tanrı tarafından 
dönüştürülmesiden dolayı Tanrı’yı kazanma amacıyle Tanrı’yı gördü — Eyü. 
38:1-3; 42:1-6; 2Ko. 3:16-18; İbr. 12:1-2a:  
1. Varlığımızın Tanrı’nın görünümüne dönüşmesi Tanrı’yı görmekten 

sonuçlanır; bu nedenle, O’na ruhumuzda tamamlanmış Ruh olarak ne kadar 
çok bakarsak bütün varlığımızın yeni olması için eski unsurumuzu boşaltan 
ilahi unsur olarak varlığımıza O’nun tüm bileşenlerini o kadar çok alırız; 
Hristiyan yaşamımız dışa doğru değişme meselesi değil , içeriden dönüştürülme 
meselesidir — 2Ko. 3:18; Mez. 27:4; Gal. 6:15-16. 

2. Yüreğimizi Rab’be dönerek günlük dönüşüm sürecinde kalabiliriz, böylece 
O’nu peçesiz bir yüzle görebilir ve yansıtabiliriz; peçesiz bir yüz, Rab’be dönen 
bir yürektir — 2Ko. 3:16, 18: 
a. Yüreğimizi Rab’be dönmek, Rab’bi sevmektir; Rab’bi ne kadar çok seversek 

yüreğimiz Rab’be o kadar açık olacak ve O’nun ruhumuzdan yüreğimizin 
tüm kısımlarına yaymasının bir yolu olacaktır. 

b. Yüreğimizi Rab’be dönmek ve açmak, yaşamda büyümemizin anahtarıdır; 
sadece Rab’be şunu söyleyerek yüreğimizi Rab’be açabiliriz, “Ya Rab, Seni 
seviyorum; Seni hoşnut etmek istiyorum.” 

c. Tüm durumlarımızda günbegün Rab’be baktığımızda (Mez. 27:4) Rab’bin 
yüceliğini yansıtacak ve yücelik üstüne yücelikle O’nun suretine 
dönüşeceğiz. 

d. Pek çok Hristiyan içlerindeki Ruh’un sevinçli olmadığı için sevinçli değildir 
(Ef. 4:30; krş. Mez. 16:11; 43:4; Elç. 3:19-20; Çık. 33:11, 14-17; İbr. 1:9; Yer. 
15:16; Yu. 15:9-11; 1Yu. 1:3-4; 2Yu. 12; Flp. 4:4); Rab’bin Ruhu’nun 
ruhumuzdan yüreğimize yaymasına izin vermek için yüreğimizi Rab’be 
dönmezsek, kendimiz dizginlenmiş ve çökkün hissederiz. 

e. Rab’bin Ruhu neredeyse orada özgürlük vardır (2Ko. 3:17); birisi bir 
toplantının sıkıcı olduğunu söylüyorsa kendisinin içinden sıkılmış olduğunu 
anlamalıyız; ancak yüreğimizi Rab’be döndüğümüzde özgürlüğümüz olarak 
Ruh’un tadını çıkarırız. 
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f. Özgürleştiren Ruh yüreğimizin tüm kısımlarına yayma yolunu bulduğunda 
salıveriliriz, aşkın ve özgür oluruz; bu özgürlük, Tanrı’nın huzuru ve 
Tanrı’nın ifadesi olan yüceliktir; yüce, onurlu ve şanlı hissediyoruz çünkü 
O’nun suretine dönüştürülüyoruz — a. 18; Yar. 1:26. 

C. Dönüşüm bizi bir biçimden, yani eski insanın biçiminden başka bir biçime, 
yani yeni insanın biçimine aktarır; Rab bu dönüşüm işini Mesih’in ölümünün 
öldürmesiyle gerçekleştirir — 2Ko. 4:10-12, 16-18: 
1. 2. Korintliler 4:10’da Pavlus, İsa’nın ölümünü her an bedenimizde taştığımızı 

söyler ; ölümü taşmak öldürmek demektir; Mesih’in ölümü bizi öldürür — 
1Ko. 15:31, 36; Yu. 12:24-26; 2Ko. 1:8-9. 

2. Mesih’in ölümü bileşik Ruh’tadır; Bu Ruh, Mesih’in ölümünün ve etkililiğinin 
bir uygulamasıdır — Çık. 30:22-25; Rom. 8:13. 

3. Hristiyan yaşamı, her zaman bileşik Ruh tarafından öldürülen bir yaşamdır 
; bu günlük öldürme, içsel ikamet eden Ruh tarafından öldürücü silah olarak 
ortam ile gerçekleştirilmektedir . 

4. Tanrı’nın ilahi ve egemen düzenlemesi altında her şey Mesih’in ölümünün 
öldürülmesi yoluyla iyiliğimiz, yani dönüşümümüz için etkin olur ; Romalılar 
8:28’deki “iyilik”, fiziksel kişilerle, meselelerle veya şeylerle ilgili değildir; 
yalnızca Biri iyidir — Tanrı — Luk. 18:19: 
a. Tüm insanlar, meseleler ve bizimle ilgili olan her şey, Kutsal Ruh’un bize 

iyilik için etkin olmanın araçlarıdır, böylece iyilikle (Mez. 68:19a), yani 
Üçlü Birlik Tanrı’nın kendisi ile (krş. Yar. 45:5; 50:20) yüklenebiliriz. 

b. Tüm insanlar ve bizimle ilgili tüm durumlar Tanrı’nın Ruhu 
tarafından O’nun içimizdeki işine uyacak şekilde düzenlenir, böylece biz 
dönüştürülebiliriz ve Tanrı’nın ilk Oğlu’nun süretine biçimlenebiliriz — 
krş. Mat. 10:29-31. 

D. Kutsal Ruh’un disiplinini yaşadığımızda dönüşüm içimizde gerçekleşir — Rom. 
8:2, 28-29; İbr. 12:5-14: 
1. İçimizdeki Ruh’un çalışması bizim için yeni bir varlık oluşturmaktır, ancak 

dışarıda Ruh’un çalışması , ortamımız aracılığıyla doğal varlığımızın her 
yönünü yıkmaktır — krş. Yer. 48:11. 

2. İçsel çalışan Ruh ile işbirliği yapmalı ve Tanrı’nın bizim için düzenlediği 
ortamı kabul etmeliyiz — Flp. 4:12; Ef. 3:1; 4:1; 6:20; 1Ko. 7:24. 

III. Hizmet, vahiy alma artı acı çekme sonucudur - gördüklerimiz içimize acı 
çekmeyle işlenir; bu nedenle, bizim olduklarımız hizmet verdiklerimiz 
olur: 

A. Hizmetkârler çok olmasına rağmen, onların tek bir hizmeti var – Tanrı’nın Yeni 
Antlaşma tasarısının gerçekleştirilmesi için yeni antlaşmanın hizmeti; Mesih 
ile birlikte çalışmamız , bu tek hizmeti yerine getirmek, yani Mesih’in Bedeni’nin 
inşası için insanlara Mesih’i sağlayarak hizmet etmektir — Elç. 1:17; Ef. 4:11-12; 
1Ti. 1:12; 2Ko. 4:1; 6:1a.  

B. Bir bütün olarak, Beden’ın tek, benzersiz toplu bir hizmeti vardır, ancak bu 
hizmetin Mesih’in Bedeni’nin hizmeti olduğu için ve Beden’in çok sayıda üyesi 
olduğu için tüm üyelerin tek hizmetin yürütülmesi için kendilerin hizmeti 
vardır — Elç. 20:24; 21:19; 2Ti. 4:5; Kol. 4:17. 

C. Hizmet tecrübe ettiğimiz Mesih’i sağlayarak hizmet etmek içindir ve bu, acı 
çekme, tüketen baskılar ve çarmıhın öldürme işi aracılığıyla kazanılan Mesih’in 
zenginliklerinin deneyimleriyle oluşturulur, üretilir ve biçimlenir — Elç. 9:15-16; 
Kol. 1:24; Flp. 3:10; 1Ti. 4:6; 2Ko. 1:4-6, 8-9, 12; 3:3, 6: 
1. Ruh’un hizmeti, yaşam veren Ruh olarak Mesih’i sağlayarak hizmet etmemizle 

ilahi vahyin yüksek zirvesine ulaşmamız içindir — aa. 8-9, 6, 3; Va. 22:17a. 
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2. Doğruluk hizmeti, yalnızca nesnel doğruluğumuz olarak değil, aynı zamanda 
Mesih’in gerçek ifadesi için öznel ve yaşanmış doğruluğumuz olarak Mesih’i 
sağlayarak hizmet etmemizle Tanrı-insan yaşamına girmemiz içindir — Rom. 
5:17; Flp. 3:9; Va. 19:8. 

3. Barıştırma hizmeti, barıştırma sözü olarak Mesih’i sağlayrak hizmet 
etmemizle Tanrı’ya göre (gökteki çobanlık etme hizmetinde Mesih ile birlik 
içinde) insanlara çobanlık yapmamız içindir ve böylece Tanrı’nın halkını 
onların ruhta kişiler olması için En Kutsal Yer olarak ruhlarına getirebiliriz 
— 2Ko. 5:18-20; Yu. 21:15-17; 1Pe. 5:2-4; 2:25; Va. 1:12-13; İbr. 10:19, 22; 1Ko. 
2:15. 

4. Bu üç yönle harika bir hizmete tam anlamıyla girmemizle, Rab kiliseleri 
yeni bir uyanışı getirmenin bir yolunu bulacaktır. 

D. Sıkıntı, Mesih’in tüm zenginlikleriyle birlikte lütfun tatlı ziyareti ve vücut 
bulunmasıdır; lütuf bizi esas olarak sıkıntı biçiminde ziyaret eder — 2Ko. 12:7-10: 
1. Mesih’in çarmıhının doğal varlığımız üzerindeki öldürücü etkisi Kutsal Ruh 

tarafından bize uygulanır ve diriliş Tanrısı’nın kendisini bize eklemesinin 
yolunu açar — 1:8-9; 4:16-18. 

2. Sıkıntı, onaylanma kalitesini ortaya çıkaran dayanıklılık meydana getirir— 
sıkıntı ve sınamanın katlanması ve deneyimlenmesinden kaynaklanan 
onaylanmış bir kalite veya nitelik — Rom. 5:3-4. 

E. Tanrı, içimizdeki motive edici güç olarak bize verilen Kutsal Ruh’la, tüm 
sıkıntılarımızda fethetmekten daha fazlasını yapabilmemiz için yüreklerimize 
sevgi olarak kendisini döktü ; bu nedenle, herhangi bir sıkıntıya katlandığımızda 
utanç duymayız ve ifadesi için Mesih’i yaşarız — a. 5; 8:31-39; 2Ko. 5:14-15; Flp. 
1:19-21a. 


