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GENEL KONU: 
NUH, DANİEL VE EYÜP — TANRI’NIN TASARISINI YERİNE GETİRMEK İÇİN 

YAŞAM YOLUNDA GALİP GELEN BİR HAYATI YAŞAMA ÖRNEKLERİ 

Birinci Mesaj 
Çağı Değiştirmek İçin Çağın Görümüne Göre Yaşamak ve Çalışmak 

Kutsal Kitap Okuma : Hez. 14:14, 20; Yar. 6:8; Mat. 24:37-39; Dan. 2:34-35; Eyü. 42:5-6 
I. Nuh, Daniel ve Eyüp, Tanrı’nın tasarısını yerine getirmek için yaşam yolunda 

galip gelen bir hayatı nasıl yaşayabileceğimizi gösteren örneklerdir; bu, 
çağı değiştirmek için çağın görümüne göre yaşamak ve çalışmaktır — Hez. 
14:14, 20; Yar. 2:9; Va. 2:7; 22:1-2; Mat. 24:37-39, 45-51; Dan. 2:34-35; Elç. 26:19; 
2Ti. 4:8. 

II. Nuh, Daniel ve Eyüp’ün hayatları, Üçlü Birlik Tanrı’nın tasarısını yerine 
getirmek için kendisini seçilmiş insanlara dağıttığını ortaya çıkarmaktadır: 
A. Nuh’tan, O’nun inşası için arzusu ve planındaki ve O’nun antlaşmasını, sözünü 

tutmasını için O’nun ebedi sadakatindeki Baba Tanrı’yı görüyoruz — Yar. 9:12-17; 
1Ko. 1:9; 1Yu. 1:9; Va. 4:3; 21:19-20. 

B. Daniel’den, Oğul Mesih’i Tanrı’nın hareketinin merkezi ve evrenselliği olarak 
ve O’nun ikinci gelişinde İnsanoğlu olarak görüyoruz — Dan. 7:13-14; 10:4-9. 

C. Eyüp’ten, Tanrı’nın toplu ifadesi olmaktan dolayı Tanrılıkta değil, Tanrı’nın 
yaşamda, doğada ve görünüşte Tanrı haline gelmemiz amacıyla Tanrı’ya sahip 
olabilmemiz için Tanrı’nın yüreğinde saklı olanı gerçekleştirmek üzere dönüştürme 
işindeki Ruh Tanrı’yı görüyorüz — Eyü. 10:13; 42:5-6; Ef. 3:9; 2Ko. 3:18. 

III. “Ama Nuh RAB’bin gözünde lütuf buldu” — Yar. 6:8: 
A. Nuh’un hayatı ve çalışması, lütfun düşmüş insanlar üzereinde ne kadar 

işleyebileceğini ortaya çıkarıyor; lütuf, yük taşıyıcımız olarak, zevkimiz için 
içimizde her şeyi bizim adımıza yapan harika Mesih’tir — Yar. 6:1-14; Mat. 
24:37-39; 2Ko. 12:7-9: 
1. Düşmüş beden iblisin varlığıdır ve lütuf Tanrı’nın varlığıdır; Şeytan’ın 

varlığına karşı koyabilmemiz için Tanrı’nın varlığına ihtiyacımız var — Yar. 
6:3, 8; Rom. 7:17-21; İbr. 4:16; 1Ko. 15:10.  

2. Lütuf meselesi doğruluktur; lütuf kuvveti, lütüf gücü ve lütufun yaşamı 
sayesinde, Tanrı’ya karşı, birbirimize ve hatta kendimize karşı haklı olabiliriz 
— Rom. 5:17, 21; 2Pe. 2:5. 

B. Nuh, Tanrı ile birlikte yürüdü ve ilahi tasarıyı gerçekleştirmek için gemiyi inşa 
etti — Yar. 6:8-22; İbr. 11:7; 1Pe. 3:20-21; Mat. 16:18: 
1. Kutsal Yazılar’da Tanrı’nın ilk inşası, Tanrı ile insanın inşası olarak Mesih’i 

simgeleyen Nuh’un gemisi; Tanrı’nın inşası bir Tanrı-insan’dır — Yu. 1:14; 
2:19; 1Ko. 3:9, 16-17; Va. 21:2, 22; Ef. 2:22; Mez. 27: 4.  

2. Geminin inşası, yapı malzemesi olarak Mesih’in zenginlik unsuruyla Mesih’in 
Bedeni olarak kiliseyi, yani toplu Mesih’in inşasını simgeliyor — Mat. 16:18; 
1Ko. 3:9-12a; Ef. 3:8-10; 4:12. 

3. Geminin üç katı, O’nu deneyimimize dair Üçlü Birlik Tanrı’yı simgeler; alt 
katla simgelenen Ruh, bizi Oğul’a getirir (1Pe. 1:2; Yu. 16:8, 13-15) ve Oğul, 
deneyimimizde bizi daha yüksek Baba’ya götürür (14:6; Ef. 2:18; 1Yu. 1:5; 
4:8). 

4. Geminin üçüncü katında göklere doğru tek bir pencere var olmak, Tanrı’nın 
inşası olan kilisede, Yeni Antlaşma tek hizmeti aracılığıyla yalnızca tek 
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vahiy ve tek görüm olduğunu simgeler — Yar. 6:16; Elç. 26:19; Özd. 29:18a; 
1Ti. 1:3-4; 2Ko. 3:6-9; 4:1. 

IV. “Daniel dinsel açıdan kendini kirletmemek için kralın onlara ayırdığı 
yemeklerden yemeyi de şaraptan içmeyi de istemedi” — Dan. 1: 8: 
A. Tanrı tarafından çağı çevirmek için kullanılanların tümü, kutsamalarının 

ihtişamıyla kendilerini isteyerek Rab’be sunanlar, bugünkü RAB’be adanmış 
kişidir— Say. 6:1-8; Mez. 110:3; krş. Hâk. 7:13-18. 

B. Daniel bize çağı çevirenlerin özelliklerini gösterir: 
1. Daniel, Şeytan’ı takip eden bir çağdan ayrıldı — Dan. 1:8; 4:26; 5:23; Flp. 

3:13-14; Va. 2:13. 
2. Daniel, Tanrı’nın Sözü aracılığıyla Tanrı’nın arzusunla bağladı — Dan 9:2-4; 

2Ti. 3:14-17; 1:13-15; krş. Neh. 8:8, 13; Yas. 17:18-20. 
3. Daniel, duası aracılığıyla Tanrı ile işbirliği yaptı — Dan. 6:10; 9:17; 10:1-21. 
4. Daniel, şehitlik ruhuna sahip olan fedakar bir insandı — 1:8; 6:10. 

V. “RAB kasırganın içinden Eyüp'ü şöyle yanıtladı” (Eyü. 38:1); “O zaman 
Eyüp RAB'bi şöyle yanıtladı” (42:1a); “RAB onu eski gönencine kavuşturup 
ona önceki varlığının iki katını verdi” (10. ayet): 
A. Eyüp’ün dostlarının mantığı, Eyüp’ün acılarının Tanrı’nın yargısından olduğunu 

düşünmelerinde iyiyle kötüyü bilme ağacının hatına göredir; ancak Eyüp’ün 
acıları, onun Tanrı’yı daha fazla kazanması amacıyla Eyüp’ü kazanması için 
Tanrı’nın yok etmesidi — 9:15; 11:12; 13:4; Flp. 3:8, 12-13: 
1. Tanrı’nın Eyüp’le olan niyeti, doğal Eyüp’ün mükemmelliğini ve doğruluğunu 

yıkmaktı, böylece Tanrı’nın doğası ve özü bakımından yenilenmiş bir Eyüp’ü 
inşa edebilsin — Eyü. 1:1; Tit. 3:5. 

2. Tanrı’nın niyeti, Eyüp’ü Tanrı’nın peşinden daha derin bir arayışa sokmaktı, 
böylece Eyüp , insan yaşamında eksik olan şeyin Tanrı’nın kendisi olduğunu 
ve Tanrı’nın peşinden gidebileceğini, Tanrı’yı elde edebileceğini ve Tanrı’yı 
ifade edebileceğini anlayabildi — Kol. 2:19. 

3. Tanrı’nın niyeti, yaşam ağacı doğrultusunda Eyüp’e sahip olmak ve Eyüp’ü 
Tanrı insanı yapmaktı — Yar. 2:9; 1Ti. 6:11; 2Ti. 3:17; Ef. 3:14-21. 

B. Eyüp, altmış altı kitaptan oluşan Kutsal Kitap’ın yalnızca tek bir şey için 
olduğunu ortaya koyar: Ruh aracılığıyla Mesih’i yaşayabileceğiz ve Mesih’i ifade 
edebileceğiz için Mesih’teki Tanrı’nın yaşamımız, doğamız ve her şeyimiz olduğu 
için kendini içimize dağıtmasıdır; hayatımızı yöneten ilke bu olmalıdır — Eyü. 
10:13; Ef. 3:9; Flp. 3:8-9; Ef. 1:22-23; 2:15; Va. 21:2. 

C. Bu ilkeye dayanan yaşamanın ve çalışmanın yolu, her şeyi Ruh ile, Ruh tarafından, 
Ruh’ta ve Ruh aracılığıyla ruhumuzu kullanarak olmak ve yapmaktır — Gal. 5:25; 
Rom. 8:4; Flp. 3:3; Va. 2:7; 22:17a. 
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İkinci Mesaj 
Nuh - Çağı Değiştirebilecek Yaşama ve Çalışma 

Kutsal Kitap Okuma : Yar. 6:5-22; 7:13, 16; İbr. 11:7 
I. Noah’ın hayatı, çağı değiştiren bir hayattı — Flp. 1:19-21a: 

A. Tanrı Nuh’a onun yaşadığı yozlaşmış çağın gerçek durumunu gösterdi — Yar. 
6:3, 5, 11, 13; Mat. 24:37-39; 2Ti. 3:1-3. 

B. “ Ama Nuh RAB’bin gözünde lütuf buldu” — Yar. 6:8: 
1. Şeytan duruma zarar vermek için elinden gelenin en iyisini yaptığında 

Tanrı’nın gözünde çağı çeviren kişi olmak için her zaman lütuf bulanlar 
olmuştur — krş. Dan. 1:8; 9:23; 10:11, 19. 

2. Yaratılış kaydının temel amacı insanın düşüşünü göstermek değil, Tanrı’nın 
lütfunun düşmüş insanlar için ne kadar çok şey yapabileceğini göstermektir; 
lütuf her şeyimiz olmak için ve her şeyi içimizde, bizim aracılığımızla ve bizim 
için her şeyi yapmak için zevk aldığımız Tanrı’nın kendisidir, Tanrı’nın 
huzurudur; lütuf, Tanrı’nın bize yaşam kaynağımız, gücümüz ve her şeyimiz 
olmak için gelmesidir — Yu. 1:14, 16-17; Va. 22:21: 
a. Rab’den lütuf olarak zevk almak O’nu sevenlerle olur — Ef. 6:24; Yu. 

21:15-17. 
b. Üçlü Birlik Tanrı’nın cömert kaynağı olarak Rab İsa Mesih’in lütfu, 

insan ruhumuzun kullanılmasıyla bizim tarafımızdan zevk alınmaktadır 
— İbr. 10:29b; Gal. 6:18; Flp. 4:23; Flm. 25; 2Ti. 4:22.  

c. Tanrı’nın sözü lütuf sözüdür — Elç. 20:32; Kol. 3:16; krş. Yer. 15:16. 
d. Süreç geçmiş Üçlü Birlik Tanrı’yı yaşamın lütfu olarak araya geldiğinde 

kutsallarla birlik temeli üzerinde tecrübe ediyoruz — Mez. 133:3; 1Pe. 3:7; 
Elç. 4:33; 11:23. 

e. Acıların ve denemelerin ortasında Rab’bi artan ve her şeye yeten lütuf 
olarak tecrübe edebiliriz — 2Ko. 12:9. 

f. Rab için O’nun lütfunun gücüyle çalışmalıyız — 1Ko. 15:10, 58; 3:12. 
g. Tanrı’nın çok yönlü lütfunun iyi kâhyaları olmalıyız — 1Pe. 4:10; Ef. 3:2; 

2Ko. 1:15; Ef. 4:29. 
h. Lütuf kuvveti, lütuf gücü ve lütuf yaşamıyla, Tanrı ve birbirimize karşı 

haklı olabiliriz; lütuf doğruluk meydana getirir — İbr. 11:7; Rom. 5:17, 21. 
C. Büyük dedesi Hanok gibi (Yar. 5:22-24), Nuh onun imamının gücü olmak (Rom. 

3:22) için Tanrı’nın ilahi unsuru ona içine nüfuz ettirilmiş ve doldurulmuş olan 
imanla Tanrı ile birklikte yürüdü (6:9; İbr. 11:7); sonuç olarak kötü kuşağa bir 
karşı çıkma olarak doğruluğun mirasçısı ve doğruluk yolunu bildiren (2Pe. 2:5) 
oldu; Nuh’un doğruluğu, Tanrı’nın bu tanrısız nesil üzerinde yargısını yerine 
getirme konumunu güçlendirdi. 

D. Nuh’un inşa ettiği gemi Tanrı’nın kurtuluş olarak pratik ve mevcut Mesih’in bir 
simgesidir ve gemi inşa etmek, toplu Mesih olarak Mesih’in Bedeni’ni inşa etmek 
için deneyimizde Tanrı’nın kurtuluş olarak pratik ve mevcut Mesih’i inşa etmektir; 
Filipililere göre, bu kendi kurtuluşumuzu etkin kılmaktır — 2:12-13: 
1. Gemiyi inşa etmek, Mesih’in Bedeni’ni, yani toplu Mesih’i inşa etmek için 

deneyimimizde Mesih’i inşa etmek olan kendi kurtuluşumuzu etkin kılmaktır. 
2. Nuh’un üzerinde çalıştığı ve içine girdiği şey, Tanrı’nın kurtuluşu olan gemi 

idi; Tanrı’nın kurtuluşu olarak içine girebileceğimiz pratik ve mevcut Mesih’e 
sahip olmalıyız. 

3. Filipililer 2:12 kurtuluş suçlamadan ve ateş gölünden ebedi kurtuluş değil 
ama yaşayan bir kşişi olan Mesih günlük ve sürekli kurtuluştur; ebedi 
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kurtuluşa kavuşturmamıza rağmen eğri ve sapık kuşağından daha fazla 
kurtuluşa ihtiyacımız vardır — a. 15. 

4. Bugün Tanrı’nın kurtuluşunun yolundayız; Biz bu yola girdik ve bizim bu 
yola geçmemiz kendimiz kurtuluşumuzu çalışmamızdır: 
a. Nuh gemiyi ne kadar çok inşa ederse, Tanrı’nın kurtuluşuna o kadar çok 

geçti ve sonunda çalıştığı işine girdi — Yar. 7:7. 
b. Bugün deneyimimizde inşa ettiğimiz Mesih, gelecekteki kurtuluşumuz 

olacak; bir gün Tanrı’nın hakimiyeti altında inşa ettiğimiz Mesih’e 
gireceğiz. 

c. Bugün bile, deneyimlerimizde Mesih’i inşa edersek Mesih’te kalarak 
ikamet edebiliriz — Yu. 15:5: 
(1) Deneyimlerimizde Mesih’i inşa etmek, Rab’bi sevmek, O’nun adını 

çağırarak O’nunla konuşmak ve O’nunla yaşayarak birlikte her gün 
ve her saat yürüyerek Tanrı’yla birlikte yürüyen olmamız için O’nunla 
paylaşmaktır, böylece Tanrı’nın emektaşları olabiliriz — Yar. 5:22-24; 
6:9. 

(2) O halde kurtuluşumuz olarak O’na girebilmemiz için deneyimizde 
Mesih’i inşa ederiz. 

5. Filipililere’nin dört bölümünün tümü, kurtuluşumuz olarak her şeyi 
kapsayan, yaşayan bir kişi olan Mesih’ten bahseder: 
a. Filipililere 1. bölümdeki kurtuluş, herhangi durumda Mesih’i yaşamak 

ve büyütmektir. 
b. Filipililere 2. bölümdeki kurtuluş, yaşamın sözünü ortaya koyarak Mesih’i 

yansıtmaktır. 
c. Filipililere 3. bölümdeki kurtuluş, Tanrı’nın doğruluğu, yani Tanrı’nın 

kendisi Mesih’te somutlaştırılmıştır. 
d. Filipililere 4. bölümdeki kurtuluş, gerçek, kıymet verilen, doğru, saf, sevimli, 

hayranlık uyandıran, erdemli ve övülmeye değer olan Mesih’in kendisidir. 
II. Noah’ın işi, çağı değiştiren bir işti — 2Ko. 6:1; Mat. 16:18; 1Ko. 3:12: 

A. Tanrı Nuh’a geniş kapsamlı bir vahiy, daha ileri bir vahiy, gemiyi inşa etmek için 
vahiy verdi ; bu, Tanrı’nın yozlaşmış kuşağı sonlandırıp yeni bir çağ getirmesinin 
yoluydu; Nuh gemiyi kendi hayal gücüne göre değil, kesinlikle Tanrı’nın vahyine 
ve ilahi talimatlara göre imanla inşa etti — Yar. 6:15a; İbr. 11:5-7; krş. Çık. 25:9; 
1Ta. 28:11-19; 1Ko. 3:10-12; Ef. 2:20a: 
1. Gemi Mesih’in bir simgesidir (1Pe. 3:20-21) — yalnızca bireysel Mesih değil, 

aynı zamanda Mesih’in Bedeni ve Yeni Yeruşalim’de tamamlayacak yeni insan 
olan toplu Mesih, kilisedir — Mat. 16:18; 1Pe. 3:20-21; 1Ko. 12:12; Ef. 2:15-16; 
Kol. 3:10-11; Va. 21:2. 

2. Geminin inşası, Tanrı ile birlikte çalışanlar tarafından yapı malzemesi olarak 
Mesih’in zenginlik unsuruyla birlikte toplu Mesih’in inşasını simgeliyor — 
1Ko. 3:9-12a; Ef. 4:12; 2:22. 

3. Bu inşa, Mesih’in insanları birlikte inşa etmesi için Mesih’in insanlara 
çalışmasıdır, böylece onlar Tanrı’nın bedende görünmesi olabilirler — 1Ti. 
3:15-16; 1Ko. 3:9a, 10, 12; Rom. 11:36. 

B. Gemiyi inşa ederek ve içine girerek Nuh, yalnızca Tanrı’nın kötü kuaşağı 
yargısından tufan yoluyla kurtulmakla kalmadı, aynı zamanda bu kuşaktan 
ayrıldı ve yeni bir çağı meydana getirdi — Yar. 6: 5-22. 

C. Aynı şekilde kiliseyi inşa ederek ve kilise hayatına girerek büyük sıkıntılar 
aracılığıyla bugünün kötü kuşağı üzerine Tanrı’nın yargısından kurtulacağız ve 
bu kuşaktan ayrılarak yeni bir çağa, yani bin yıllık çağına getirileceğiz — İbr. 
11:7; Mat. 24:37-39; Luk. 17:26-27; 21:36; Va. 3:10. 
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D. Geminin uzunluğu üç yüz, genişliği elli ve yüksekliği otuz arşın (6:15) idi; 
Tanrı’nın inşasındaki temel sayılar üç ve beştir (krş. Çık. 27), bu sayılar Tanrı’nın 
kutsal dağıtımı yoluyla Üçlü Birlik Tanrı’nın insanla karıştığını gösterir (2Ko. 
13:14; Ef. 4:4-6). 

E. Gemi üç katlıdır; alt, ikinci ve üçüncü kat vardı — Yar. 6:16: 
1. Buluşma Çadırı’nın üç bölümü, hepimizin girmesi gereken derinlikleri işaret 

eder ; geminin üç katı hepimizin erişmesi gereken yüksekliğe işaret eder. 
2. Geminin üç katı, Üçlü Birlik Tanrı’yı simgeler; Ruh bizi Oğul’a getirir ve Oğul 

bizi Baba’ya getirir; Baba’ya geldiğimizde üçüncü kattayız — Luk. 15:4-7, 
8-10, 18-23; Ef. 2:18. 

3. Üçlü Birlik Tanrımız’la en derin ve en yüksek samimiliğe girmeliyiz ki, O 
bizi “üçüncü kat”a getirip bize gizemlerini, sırlarını ve gizli hazinelerini 
gösterebilsin — 1Ko. 2:9; 2Ko. 2:10; Çık. 33:11. 

F. Gemide ışık için göklere doğru bir pencere vardı — Yar. 6:16: 
1. İbranice pencere kelimesi, öğlen kelimesiyle aynı köke sahiptir ; bu, pencerenin 

altındayken öğle vakti ve ışıkla dolu olduğunuz anlamına gelir – krş. Özd. 
4:18. 

2. Tıpkı gemide tek bir pencere, bir açıklık olduğu gibi, Tanrı’nın inşasında tek 
bir hizmet aracışığıyla tek bir pencere, bir vahiy ve tek bir görüm vardır — 
Elç. 26:19; Gal. 1:6-9; 1Ti. 1: 3-4; krş. 2Kr. 2:2, 9, 13-15. 

G. Gemiye yalnızca bir kapı, tek giriş vardır; bu tek kapı Mesih’tir — Yar. 7:13, 16; 
Yu. 10:9: 
1. Nuh’un gemiye girmesi, Mesih’e girmemizin bir simgesidir — Yu. 3:16; Gal. 

3:27. 
2. Rab İsa’ya inandığımız o anda, Tanrı tarafından O’ndan hiçbir çıkış yolu 

olmaksızın “kapatılırız” — krş. Yu. 10:28-29; Mez. 139:7-12. 
H. Gemi, su saldırısına dayanabilen reçineli bir ahşap olan, bir tür selvi olan 

gofer ağacından yapılmıştır; bu, ölüm sularına dayanabilen çarmıha gerilmiş 
Mesih’in bir resmidir — Yar. 6:14; Elç. 2:24. 

I. Gemi içinde ve dışında Tanrı’nın inşasını kaplayan Mesih’in kurtarıcı kanının 
bir simgesi olan ziftle kaplıydı — Yar. 6:14; İbr. 9:14; Çık. 12:13. 
1. İbranice zift kelime, “ kaplama” anlamına gelen “ kefaret ” kelimesiyle aynı köke 

sahiptir ; Nuh ve ailesi , geminin üzerindeki zift ile tufanın yargılamasından 
kurtuldu, bu da Mesih’e inananların, Mesih’in fidyeyle kurtarma kanıyla 
Tanrı’nın yargısından kurtarıldığını gösteriyor — Rom. 5:9. 

2. Biz kana her baktığımızda huzur buluruz; Tanrı kana baktığında tatmin 
olur; Şeytan kana baktığında saldıramaz; melekler kan baktığında onlar 
sevinirler — Va. 12:11. 

J. Nuh’un geçtiği su suyla vaftizin bir simgesidir — 1Pe. 3:20-21: 
1. Geminin üzerindeki Mesih’in kanını simgeleyen zift, Nuh’u tufanın 

yargılamasından kurtarırken vaftiz suyunu ifade eden tufan suyu sadece 
dünyayı yargılamakla kalmadı, aynı zamanda Nuh’u kötü çağdan da ayırdı 
— Çık. 14:26-30; Elç. 2:40-41. 

2. Tufan suyu, Nuh’u eski yaşam tarzından yeni bir ortama kurtardı; aynı 
şekilde vaftiz suyu da bizi doğuştan gelen boş yaşam tarzından çıkararak 
Mesih dirilişte bir yaşam tarzına getirir — Rom. 6:3-5. 
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Üçüncü Mesaj 
Daniel ve Yoldaşlarıyla Görülen Galip Gelenlerin Zaferi 

Kutsal Kitap Okuma : Dan. 1—6 
I. “Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi 

sonsuza dek parlayacaklar” — Dan. 12:3; krş. 1.—6. bölüm: 

A. Yerel kiliselerdeki herkes, gökteki Mesih’in Diri Yıldız olarak bir kopyası olan 
parlayan bir yıldız olmalıdır (Say. 24:17; Va. 22:16; krş Mat. 2:2); yıldızlar 
karanlıkta parlayan ve insanları yanlış yoldan doğru yöne çevirenlerdir (Va. 
1:20). 

B. Parlayan yıldız olarak galip gelenler kiliselerin habercileridir, onlar Tanrı’nın 
Habercisi olan Mesih’le bir olur ve Tanrı’dan halkına gönderdiği diri ve taze 
haber olarak şimdiki Mesih’e sahip olur — a. 20-2:1; Mal. 3:1. 

C. Galip gelinen bir yıldız olmanın iki yolu vardır - birincisi Kutsal Kitap’la ve 
ikincisi yedi kat kuvvetlendirilmiş Ruh’la: 
1. “Peygamberlerin sözleri bizim için daha büyük kesinlik kazandı. Gün ağarıp 

sabah yıldızı yüreklerinizde doğuncaya dek, karanlık yerde ışık saçan çıraya 
benzeyen bu sözlere kulak verirseniz, iyi edersiniz” — 2Pe. 1:19: 
a. Petrus, Kutsal Yazılar’daki peygamberlik sözünü karanlık bir yerde 

parlayan bir çıraya benzetti; bu, (1) bu çağın karanlık gecede karanlık bir 
yer olduğunu (Rom. 13:12) ve bu dünyadaki tüm insanların karanlıkta 
hareket ettiğini ve davrandığını gösterir (krş. 1Yu. 5:19) ve (2) Kutal 
Yazılar’ın peygamberlik sözleri, inananlara parlayan çıra gibi, onların 
karanlığında parlayan ruhsal ışığı (sadece zihinsel kavrama için harflerle 
bilgiyi değil) getirir ve onları Rab’bin görünen günün şafak sökmesine 
kadar karanlık geceden geçerek parlak güne girmesine yönlendirir. 

b. Rab’bin ortaya çıktığı ağarma gününden önce sabah yıldızı, Kutsal 
Yazılar’daki peygamberlik sözüne kulak vererek aydınlanan ve aydınlatılan 
inananların yüreklerindedoğar; eğer karanlık bir yerde bir çıra gibi 
Kutsal Kitap’taki sözüne kulak verirsek sabah yıldızı olarak O’nun gerçek 
görünmesi önce bugün olduğumuz döneklik karanlığında parlamak üzere 
yüreklerimizde O’nun doğmasına sahip olacağız — Va. 2:28; 22:16; 2Ti. 
4:8. 

2. “Tanrı’nın yedi ruhuna ve yedi yıldıza sahip olan şöyle diyor:” — Va. 3:1: 
a. Yedi Ruh, yedi yıldızla birdir ve yedi yıldız, yedi Ruh’la birdir . 
b. Tanrı’nın yedi Ruhu, kilisenin kuvvetli bir şekilde yaşamasını sağlar ve 

yedi yıldız, onun kuvvetli bir şekilde parlamasını sağlar. 
c. Yedi kat kuvvetlendirilmiş Ruh diridir ve asla bilginin ölü harfleri ile 

değiştirilemez — 2Ko. 3:6. 
d. Yedi yıldız, kiliselerin habercileridir; onlar kiliselerdeki ruhsal kişilerdir, 

İsa’nın tanıklığının sorumluluğunu taşıyanlar; göksel nitelikte olmalı ve 
yıldızlar gibi göksel bir konumda olmalıdır — Va. 1:20. 

II. Rab’bin geri kazanmasının ilkesi, Şeytan’ın araçlarına karşı galip 
gelmelerinde Tanrı’yla kesinlikle bir olan “Daniel ve yoldaşları” (Hananya, 
Mişael, Azarya) ile görülmektedir — Dan. 2:13, 17; krş. Va. 17:14; Mat. 22:14: 

A. Daniel ve yoldaşlarını şeytani ayırtmasında Nebukadnessar, onların Tanrı’ya 
ait olduklarını gösteren isimlerini, onları putlarla bir olmayı yapan isimlerle 
değiştirdi — Dan. 1:6-7: 
1. “Tanrı benim yargıcımdır” anlamına gelen Daniel adı, “Bel’in prensi” veya 

“Bel’in sevgilisi” anlamına gelen Belteşassar olarak değiştirildi — Yşa. 46:1. 



7 | © 2021 Living Stream Ministry | Lütfen çoğaltmayın veya dağıtmayın. 

2. “RAB nezaketle verdi” veya “RAB’bin lütfunda” anlamına gelen Hananya 
adı, “güneş tanrısı tarafından aydınlatılmış” anlamına gelen Şadrak olarak 
değiştirildi. 

3. “Tanrı’nın olduğu gibi kimdir?” anlamına gelen Mişael adı, “tanrıça Şak’in 
olduğu gibi kimdir?” anlamına gelen Meşak olarak değiştirildi. 

4. “RAB yardım etti” anlamına gelen Azarya adı, “ateş tanrısı Nego’nun sadık 
hizmetkârı” anlamına gelen Abed-Nego olarak değiştirildi . 

B. Daniel ve yoldaşları şeytani diyete karşı galip geldi — Dan. 1: 
1. Nebukadnessar’ın şeytani ayartması, öncelikle Tanrı’nın yenilmiş seçilenin 

soyundan dört keskin zekalı genç olanı, yani Daniel ve onun üç yoldaşını 
baştan çıkarması ve onları putlara sunulan kirli yiyeceklerinden kirletmesidir. 

2. Daniel ve yoldaşlarının bu yemeği yemeleri, kirlenmeyi, putları ele geçirmeleri 
ve böylece Şeytan’la bir olmalarını sağlayacaktı — krş. 1Ko. 10:19-21. 

3. Daniel ve yoldaşları Nebukadnessar’ın kirli yiyeceklerini yemeyi 
reddettiklerinde ve bunun yerine sebze yemeyi seçtiklerinde (Dan. 1:8-16) 
ilke olarak iyile kötüyü bilme ağacını reddettiler (krş. Yar. 3:1-6) ve Tanrı ile 
bir olmalarına neden olan yaşam ağacını aldılar (krş. 2:9, 16-17). 

4. Rab’bin geri kazanması, kilisenin inşası için İsa’yi yeme yolunun yeniden 
bulunmasıdır — aa. 9, 16-17; Va. 2:7, 17;3:20. 

5. O’nun sözlerini yiyerek ve dikkat ederek O’na saf bir yürekle çağıranlarla 
temas kurarak ve birlikte olarak İsa’yı yiyebiliriz — Yer. 15:16; 2Ti. 2:22; 
1Ko. 15:33; Özd. 13:20. 

C. Daniel ve yoldaşları, insanlık tarihindeki ilahi tarih olarak büyük heykelini ve 
çarpan taşı görmelerini engelleyen şeytani körlemeden galip çıktılar — Dan. 2: 
1. Taş ve dağ olan toplu Mesih, Damat O’nun gelini, yani Tanrı’nın nefesiyle 

Tanrı’nın toplu insan ile Mesih’in Karşıtı ve onun ordusunu O’nun ağzından 
nefes, kılıç tarafından ezlecek ve öldürecek — aa. 34-35, 44-45; 2Se. 2:8; Va. 
19:11-21; Yar. 11:4-9; krş. Yşa. 33:22. 

2. Mesih büyüme, dönüştürme ve olgunlaştırma yoluyla yeni yaratılış olarak 
O’nun gelini meydana getirir; bu nedenle olgunlaştırmaya ihtiyacı vardır — 
Kol. 2:19; 2Ko. 3:18; Rom. 12:2; İbr. 6:1a. 

3. Tanrı’nın yapısının diri ve değerli taşı, temel taşı, köşe taşı ve üstteki taşı 
olan Mesih, O’nun inşası amacıyla bizi diri ve değerli taşlara dönüştürmek 
için kendisini içimize döker — 1Pe. 2:4-8; Yşa. 28:16; Zek. 3:9; 4:7, 9-10. 

D. Daniel ve yoldaşları, puta tapmanın baştan çıkarılmasına galip geldi — Dan. 3; 
krş. Mat. 4:9-10: 
1. Yeniden doğmuş ruhumuzdaki gerçek Tanrı olmayan şey, Tanrı’nın yerini 

alan bir puttur; ruhun veya ruhta olmayan her şey bir puttur — 1Yu. 5:21. 
2. Beden’in düşmanı, kişisel çıkarları, kendini yüceltmesi, kendini övmesi, 

kendini güzelleşmesi ve kendini güçlendirmesi ile Tanrı’nın yerini alan 
benliktir ; Beden’de ve Beden için benliğimizi reddederiz ve kendimizi değil 
ama Rab olan Mesih İsa’yı tavsiye ediyoruz — Mat. 16:24; 2Ko. 4:5. 

3. Daniel’in yoldaşlarının gerçek bir şehitlik ruhu vardı; Nebuchadnessar’ın 
emriyle ateşli bir fırına atılarak putlara tapınmaya karşı tek Tanrı olarak 
Rab için kendi hayatları pahasına ayakta durdular — Dan. 3:19-23. 

4. Nebukadnessar fırına baktığında , ateşin ortasında yürüyen dört kişi gördü 
(aa. 24-25); dördüncüsü , üç acı çeken zulmetmiş galip gelenle birlkte olmak 
için gelip ateşi yürünebilir hoş bir yer haline getiren İnsanoğlu olarak 
mükemmel Mesih’ti. 

5. Üç galip gelenin Tanrı’dan onları fırından kurtarmasını istemesine gerek 
yoktu (krş.a. 17); Mesih, İnsanoğlu, yani nitelikli ve her konuda Tanrı’nın 
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halkına sempati duyabilen Kişi olarak O’nun huzurunda acı çektikleri yeri 
hoş bir duruma dönüştürerek onların Yoldaşı oldu ve acılarında onlarla 
ilgilenmeye başladı. 

E. Daniel ve yoldaşları, göklerin Tanrısı tarafından göklerin hükmedilmesini 
görmekten insanları engelleyen örtümenin üstesinden geldiler — Dan. 4: 
1. Mesih üstün olmak için Tanrı tarafından O’nun halkı olarak seçilmiş olan 

bizler Mesih’i üstün kılmak amacıyla Tanrı’nın göksel yönetimi altındayız — 
a. 18, 23-26, 30-32; Rom. 8:28-29; Kol. 1:18b; 2Ko. 10:13, 18; Yer. 9:23-24. 

2. “Kendini beğenmişleri alçaltmaya gücü yeter. ” — Dan. 4:37b. 
F. Daniel ve yoldaşları, Tanrı önündeki sefahattan ve O’nun kutsallığına yapılan 

hakaretten kaynalayan cehalet karşısında galip geldi — 5. bölüm: 
1. Belşassar’ın Yeruşalim’deki kutsal tapınakta Tanrı’ya tapınmak için kullanılan 

kapları alıp putlara tapmak için kullanması, Tanrı’nın kutsallığına hakaretti 
(a. 4); Nebukadnessar’ın deneyiminden ders alması gerekirdi (4:18-37); ancak 
dersi almadı ve sonuç olarak acı çekti (5:18, 20, 24-31). 

2. “Kralın Belteşassar diye çağırdığı Daniel olağanüstü bir ruha, bilgiye, 
sağduyuya sahiptir. Üstelik düşleri yorumlama, bilmeceleri çözme, gizemleri 
açıklama yeteneği de vardır” — a. 12a. 

3. “Ama ey sen, onun torunu Belşassar, bunların hepsini bildiğin halde 
alçakgönüllülüğü benimsemedin. Bunun yerine göğün Rab’bine karşı 
kendini yükselttin. O’nun tapınağından aldıkları kapları sana getirdiler. 
Sen, karıların, cariyelerin, soylu adamların onlarla şarap içtiniz. Görmeyen, 
duymayan, anlamayan altından, gümüşten, tunçtan, demirden, ağaçtan, 
taştan ilahları övdün. Soluğunu elinde tutan, bütün yollarını gözeten Tanrı’yı 
ise yüceltmedin” — aa. 22-23, krş. 20. 

G. Daniel ve yoldaşları Tanrı’ya tapmanın sadakatini yasaklayan kurnazlık 
karşısında galip geldi — 6. bölüm: 
1. Daniel 6. bölümün merkezi, Tanrı’nın tasarısını gerçekleştirmesi için insanın 

duasıdır; insanın duaları, Tanrı’nın hareketinin devam etmesine zemin 
hazırlayan demiryolu gibidir; Tanrı’nın tasarısının doluluğuna getirmesi ve 
tamamlaması için duadan başka yol yoktur; bu, bu bölümün iç sırrıdır. 

2. Daniel, Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıp dua etti; Tanrı, nazik 
duasıyla İsrail’i atalarının ülkesine geri getirdi — a. 10; krş. 1Kr. 19:12, 18. 

3. “Daniel yasanın imzalandığını öğrenince evine gitti. Yukarı odasının 
Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün 
üç kez diz çöküp dua etti, Tanrısı’na övgüler sundu”— Dan. 6:10. 

4. Dualarımız, Tanrı’nın ebedi tasarısının amacı olarak Kutsal Ülke tarafından 
simgelenen Mesih’e, kutsal kent tarafından simgelenen Tanrı’nın Egemenliği’ne 
ve kutsal tapınak tarafından simgelenen Tanrı’nın evine doğru olduğu zaman 
Tanrı dualarımızı yanit verecktir — 1Kr. 8:48-49. 
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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. 
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