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DERS 1 

 

PEYGAMBER NUH 
Tanrı'nın Buyurduklarını 

Yerine Getirdi 

“Büyük bir fırtına bekleniyor! Bütün diyarda 
ölüm ve yıkım olacak!” 

Bu sözleri radyoda duyduğunuzu bir düşünün. 
O civarda radyosu olan tek kişinin kendiniz 
olduğunuzu düşünün. Gelecek felâket 
hakkında bilgi sahibi olan tek kişi sizsiniz. 
Neler hissederdiniz? Ne yapardınız? Büyük bir 
olasılıkla önce kendi ailenizi düşünürdünüz. 
Onları, “Gelin, kendimizi kurtarmaya 
çalışmamız gerek!” diyerek uyarırdınız. 
Bundan sonra komşularınızın evlerine koşup, 
“Bir fırtına geliyor! Fırtına için hazırlanın!” 
derdiniz. 
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Diyelim ki dinlemediler. Diyelim ki size, “Sen 
hava durumu konusunda uzman değilsin. Sırf 
sen büyük bir fırtına geleceği hakkında 
hikayeler anlattığından ötürü paniğe 
kapılmayacağız. Biz bir ziyafet yapacağız. Sen 
git. Burada daha önce hiç böyle bir fırtına 
olmadı. Neden sana inanalım ki?” dediler. 

Kendinizi ne kadar reddedilmiş ve yenilmiş 
hissederdiniz! Başkalarına yardım etme 
çabalarınızın boşuna olduğunu bilmek ne 
kadar üzücüdür. Ama yüreğinizde 
bildiklerinizden eminseniz, ailenizi ve 
kendinizi kurtarmak için elinizden geleni 
yapardınız, öyle değil mi? 

Varsaydığımız durumlara benzer olaylar Nuh 
tarafından gerçekten yaşanmıştır. Duyduğu 
ses, bir radyo yayınından gelmedi. Nuh, 
Tanrı’nın sesini duydu. Bu derste Nuh’un 
yaşadıklarını ele alacağız. Korkunç fırtınanın 
yeryüzüne neden geldiğini, Tanrı’nın Nuh’a ne 
dediğini ve tufanın suları etrafında kabarıp 
dönerken Nuh’un hayatını nasıl kurtardığını 
öğreneceğiz. 

Bu derste şunları inceleyeceksiniz... 
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Tanrı Dünyayı Değerlendirdi  
Tanrı İnsanlığı Yargıladı  
Nuh, Tanrı’nın Planını Kabul Etti 

Bu ders şunları yapmanıza yardımcı 
olacaktır... 

• Tanrı’ya karşı günahın ne anlama geldiğini 
açıklamak. 

• Yargının neden gerekli olduğunu 
açıklamak. 

• Tanrı’nın planı ve vaadini tanımlamak. 
• İnsanın Tanrı’nın vaadini nasıl aldığını 

açıklamak. 

 

TANRI DÜNYAYI 
DEĞERLENDİRDİ 

İnsanlığın Durumu 
İnsanlar seslerinde alaycı bir tonla, “Nuh ne 
yapıyor?” diye soruyordu. 

Yeryüzünü yok edecek büyük bir fırtınanın 
geldiğini sadece Nuh biliyordu. Dev bir gemi 
inşa ediyordu. İnsanları uyarmaya çalıştı ama 
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ona inanmadılar. Gökler masmaviydi ve 
hayatın tadını çıkartmak istiyorlardı. 

Başlangıçta Tanrı yeryüzünü güzel, kusursuz, 
bitkiler ve hayvanlarla dolu olarak yarattı. 
Bundan sonra yaşam ve güzelliği paylaşsınlar 
diye bir erkek ve bir kadın yarattı. 

Erkek ve kadın, kendilerini yaratan Tanrı'ya 
saygı göstermediler. Tanrı onlara nasıl mutlu 
yaşayabilecekleri ve Kendisini hoşnut 
edebilecekleri konusunda talimatlar verdi, 
ama onlar Kendisine itaat etmediler. Bu, insan 
yaşamına günahı getirdi. Bundan sonra, 
çocuklar doğmaya ve insanlar dünyayı 
doldurmaya başladığında, hepsi de Tanrı’yı 
hoşnut eden şeyleri yapmakta başarısız 
oldular. Günah, insanların yüreğini yönetmeye 
başladı. 

İnsanları Tanrı yarattı, insan Tanrı'nın 
yarattıkları arasında en iyisiydi, bu yüzden 
onları her zaman gözlemliyor ve neler 
yaptıklarını ve neler düşündüklerini tam 
olarak biliyordu. Tanrı o günlerde, insanların 
Kendisini unuttuklarını ve sürekli olarak 
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Kendisinden ayrılmış bir şekilde, günah içinde 
yaşadıklarını biliyordu. 

RAB baktı, yeryüzünde insanın yaptığı 
kötülük çok, aklı fikri hep kötülükte. 

(Yaratılış 2:15) 

Tanrı insanların kötü olduklarını gördü. Bu, 
onların dürüstlükten uzak, alçak, zarar verici 
oldukları anlamına geliyordu. Yaşamın normal 
amaçlarının bozulduğu anlamına geliyordu. 
Birçokları sapkınlaşmıştı ya da kafalarını ve 
bedenlerini doğal olmayan yollarda 
kullanıyorlardı. Fiziksel zevkleri, yiyecek, 
içecek, büyük partiler ve kutlamaları 
düşünüyorlardı. Tanrı’ya ihtiyaç duymuyorlar 
ve O’na karşı saygı göstermiyorlardı. Tanrı’yı 
hoşnut etmek ya da O’nun kendi hayatları için 
olan isteğiyle hiç ilgilenmiyorlardı. 

Tanrı insanların şiddete düşkün olduklarını 
gördü. Bunun anlamı birbirlerine karşı kaba 
ve düşüncesiz olduklarıydı. Birbirleriyle kavga 
edip dövüşüyorlardı. Kaba, zalim ve bencilce 
davranıyorlardı. Tanrı’nın kendilerine vermiş 
olduğu bedenleri başka insanlara zarar vermek 
için kullanıyorlardı. Kuvvet ve yeteneklerinin 
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yeryüzüne bakmak ve Yaratıcı’ya yücelik 
vermek için kullanılması gerektiğini 
unutmuşlardı. 

Yapmanız için . . . 

Bu, Yapmanız İçin bölümlerinin her birindeki 
sorular ya da alıştırmalar, etüt ettiklerinizi 
gözden geçirmenize ya da hayatınıza 
geçirmenize yardımcı olacaktır. Dersleri 
anlayıp anlamadığınızı görmenize yardımcı 
olacaklardır. Her bölümde verilen talimatları 
yerine getirin. 

Burada içlerinde boşluklar olan cümleler 
bulacaksınız. Boşlukları doğru sözcüklerle 
doldurun. 

1. Tanrı insanların ............. olduğunu gördü. 
Bunun anlamı, kuvvetlerini birbirlerine karşı 
............. için kullandılar. 

2. Tanrı, insanların ............. olduklarını 
gördü. Bunun anlamı, bedenlerini ve kafalarını 
............. ve dürüstlükten uzak yollarda 
kullandıkları anlamına gelir. 

Yanıtlarınızı kontrol edin. 
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Günahın Doğası 
Tanrı, yeryüzünün durumunu görünce hoşnut 
olmadı. İnsanlar Tanrı'yla ilgilenmiyorlardı. 
Günahlı yollarında devam ediyorlardı, çünkü 
günahın yüreğin korkunç ve mahvedici bir 
konumu olduğu gerçeğini kabul etmiyorlardı. 
Diğer yandan Tanrı, bu durumu çok ciddiye 
alıyordu, çünkü günah hakkındaki gerçeği 
biliyordu. Yozluk ve şiddetin sadece günah 
olmakla kalmayıp insanın günahlı konumunun 
sonucu olduğunu anlamıştı. 

Bazen günahın, belirli biri tarafından, belirli 
bir yerde gerçekleştirilen kötü bir davranış 
olduğunu düşünürüz. Böyle de olabilir, ama 
aynı zamanda bundan çok daha fazlasıdır. 
Günah hakkındaki gerçek, insanın Tanrı'ya 
sırtını çevirmiş olduğundan ötürü insanın 
içinde bulunduğu durumdur. Günah insanı 
Tanrı’dan ayırır. Günah, Tanrı’nın isteğine 
boyun eğmeyi reddetmektir. 

Günah insanları öldürücü bir hastalık gibi 
sarar ve onları sadece yeryüzünde değil, 
Tanrı’dan uzaklaşanları bekleyen cehennemde 
büyük ıstıraplara götürür. Tanrı’nın insanlığın 
durumunu gördüğünde kızmasının nedeni 
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buydu. İnsanın bu şekilde devam etmesine 
izin verilemeyeceğini biliyordu. Yeryüzüne 
yargı ve yıkımın gelmesi gerektiğini biliyordu. 
Tanrı’nın yüceliği, en değer verdiği 
yaratıklarının yüreklerinden yeniden 
yansıyabilmesi için günahın yeryüzünde 
bıraktığı lekelerin yıkanması gerekiyordu. 

Yapmanız için . . . 

3. Burada verilen listeden sözcükler seçerek, 
kendi günah anlayışınızı dile getiren tanımlar 
yapmakta kullanın. Bütün sözcükleri 
kullanmanız gerekmiyor. Bizler birincisini 
sizin için yaptık bile. 

hastalık / ayırır / durum / acı çekmek / sırtını 
çevirmek / itaatsizlik / reddetmek / asilik 

a) Günah ..... insanı Tanrı'dan ayırır. 
b) Günah ..... 
c) Günah ..... 
d) Günah ..... 

 

TANRI İNSANLIĞI YARGILADI 
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Yargı Gerekiyordu 
Tanrı, sabırlı davranmış olduğu halde, 
insanlığın kötülüğünün dünyayı daha fazla 
kirletmesine izin veremeyeceğini bildireceği 
bir zaman geldi. 

Bunun üzerine Tanrı, “Yarattığım insanları, 
hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden 
silip atacağım. İnsanlığa son vereceğim” dedi, 
“Çünkü onlarla birlikte yeryüzünü de yok 
edeceğim. Yeryüzüne tufanı ben 
göndereceğim. Göklerin altında soluk alan 
bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki 
her canlı ölecek.” (Yaratılış 6.7,13,17) 

Bütün insanlık, Tanrı’nın isteğine karşı 
gelmişti – Tanrı’ya itaat etmemek için 
mücadele ediyorlardı. Başka bir deyişle 
insanlar var oluş nedenleriyle mücadele 
ediyorlardı. Bu şekilde kendilerini Tanrı’nın 
gözünde yok ettiler. Tanrı’nın kendilerine 
vermiş olduğunu kirletmişler ya da kötüye 
kullanmışlardı. Tanrı’nın doğası, 
yarattıklarında böylesi kötülüğe izin 
veremezdi. Gerçek ve pak olan Tanrı, günah 
üzerine yargıyı getirmeliydi. 
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Bildiğiniz gibi iyi bir baba, çocuklarını sevdiği 
halde, bir kenara çekilip onların kendi ismini 
kirletmelerine izin veremez. Ailenin isminin 
onuru görmezlikten gelinemez. Çocukların 
babalarına itaatsizlik ve saygısızlık etmemeleri 
gerekir. Böylesi kötü yollarda yürümekte ısrar 
ederlerse, onları cezalandırması gerekir. İyi 
bir baba çocuklarını cezalandırmaktan 
hoşlanmaz, ama bunu yapmaktan başka bir 
seçeneği yoktur. Çocukların kötülüğü cezayı 
gerekli kılar. Sevgiyle verilen böylesi bir ceza, 
çocukları utanca değil, onura götüren doğru 
yola yöneltme işini görür. 

Tanrı, çocuklarından saygısızlık ve itaatsizlik 
gören bir babanın durumuna benzer bir 
konumdaydı. Buna ek olarak, Tanrı’nın doğası 
tam bir kutsallıktır. Böylesi bir kutsallık, 
varlığını günahlılıkla paylaşamaz. Kutsallığın, 
günahı yargılaması gerekir. 

Yapmanız için . . . 

4. Aşağıdaki cümleyi doğru bir şekilde 
tamamlayan şıkkı daire içine alın. Tanrı 
insanların üzerine yargı yolladı çünkü, 

a) insanları sevmiyordu. 
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b) insanlar sürekli olarak O’nun 
amaçlarına karşı geliyorlardı. 
c) Tanrı’nın kutsallığının günahı 
yargılaması gerekir. 
d) gücünü kanıtlamayı istiyordu. 

Yargı ve Merhamet Planlanmıştı 
Şimdi Tanrı’nın elinde gerçek bir sorun vardı. 
Günahlı yeryüzünü yargılaması gerekiyordu. 
Ama sınırsız merhamet ve acımayla dolu 
büyük bir yüreği vardı. Her şeyden çok, 
yarattığı insanların yaratılmış oldukları amacı 
yerine getirmelerini, ismini 
onurlandırmalarını istiyordu. Ne yapabilirdi? 

Tanrı, yeryüzüne hoşnut olmayan bir şekilde 
baktığı halde, başlangıçtan beri sorunu nasıl 
çözebileceğini biliyordu. Bir planı vardı. 
Günahlı yeryüzünün tümünü yok edebilir, 
buna karşın insanlığı kurtarabilirdi, çünkü o 
zamanki insanlar arasında suçsuz olan ve 
Tanrı’yla yürüyen doğru bir adam vardı. Bu 
adamın adı, Nuh’tu. 

Nuh’un büyük bir fırtınanın geleceğini 
söyleyen sesi duyması da bu döneme rastlar. 
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Bir radyo yayınından gelen bir sesi değil, 
direkt olarak Tanrı’dan gelen sesi duymuştu. 

Tanrı Nuh’a, “İnsanlığa son vereceğim” dedi, 
“Çünkü onların yüzünden yeryüzü zorbalık 
doldu. Onlarla birlikte yeryüzünü de yok 
edeceğim. Yeryüzüne tufanı ben 
göndereceğim. Göklerin altında soluk alan 
bütün canlıları yok edeceğim. Yeryüzündeki 
her canlı ölecek.” (Yaratılış 6:13,17) 

Nuh, günaha tabi bir insan olduğu halde, 
Tanrı’nın beğenisini kazanmıştı, çünkü 
Tanrı’ya yakındı ve Tanrı’nın huzurunda 
olmayı arzuladı. Nuh, Tanrı’nın yolunda 
yürüdü ve her zaman O’na teslim olmaya 
razıydı. Tanrı, Nuh’u Kendi mesajcısı olarak 
kullanmayı planlıyordu. Nuh aracılığıyla 
insanlığa bir uyarı mesajı yollayabilir, dünyaya 
merhamet ve acıma gösterebilirdi. Tanrı, yargı 
geldiği zaman bile, Kendi sesini dinleyen ve 
Kendisine itaatkâr olanlar için bir yol 
sağlanacağını gösterecekti. 

Bunun üzerine Tanrı, Nuh’a insanlığın günahlı 
durumunun bunu gerekli kıldığından korkunç 
bir tufanın geleceğini söyledi. Günah 



 

 

13 

cezalandırılmadan devam etmeye 
bırakılamazdı. Tufan, Tanrı’nın yargısıydı. 
Ama Tanrı, Nuh’un kurtulması için bir yol 
hazırlayacaktı, çünkü halkını hâlâ seviyordu 
ve onların Kendi merhametini ve yaşamları 
için olan amacını anlamalarını istiyordu. 
Nuh’a dikkatle dinlemesini ve bütün 
talimatlarına uymasını söyledi. 

Nuh’un, suların üzerine yükselerek fırtına 
sırasında kendisini koruyacak büyük bir gemi 
inşa etmesi gerekiyordu. Tanrı, geminin 
yapımı için gerekli olan talimatları ve ölçüleri 
kesin bir şekilde kendisine bildirdi. 
Hazırlıkların her ayrıntısını açıklaması 
Tanrı’nın halkı için olan ilgi ve sevgisini 
göstermektedir. Yaratılış’taki anlatımı 
okuduğumuzda, Tanrı’nın Nuh’la birlikte 
olduğunu, gemi inşa edilirken her ayrıntıyı 
seyrettiği izlenimini ediniyoruz. Seçmiş 
olduğu gemi yapımcısının omuzunun 
üzerinden bakıyor, ona yol gösteriyor ve 
sevgili yaratığını koymaya güveneceği aracın 
her fırtınanın gazabına dayanabilecek güçte 
olacağından emin olmak istiyordu. Hiçbir 
kötülüğün gücü Tanrı’nın harikulade 
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gemisinin korumasını kabul edenleri yok 
edemeyecekti! 

Tanrı, Nuh’a gemi bittiğinde belirlenen 
zamanda yağmurun yağmaya başlayacağını 
söyledi. Sular yeryüzünden yükselecek ve 
gemide olanlar dışında olan nefes alan her şey 
boğulacaktı. Tufan bittikten sonra yaşamın 
yeryüzüne yeniden dönebilmesi için Nuh’un, 
aile üyelerini ve yaşayan her yaratıktan birer 
erkek ve dişiyi gemiye alması gerekiyordu. 

Böylece daha yargı gelmeden bile, insanların 
yargıdan kurtulup yeni yaşamı kabul etmeleri 
için Tanrı’nın gerekli olanları sağladığını 
görüyoruz. Tanrı, insanların kendileri 
aracılığıyla, yargının kesinlikle geleceğinin ve 
kurtuluş yolunun bilincine varabilecekleri bir 
adamı, yani Nuh’u ve kurtuluş yöntemi olarak 
ta gemiyi seçti. 

Yapmanız için . . . 

5. Aşağıdaki boşlukları tamamlamak için 
oraya en uygun olan sözcüğü seçin ve 
boşlukları doldurun. 
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yargı / mesajcı / günah / tufan / gemi / 
boğuldu / kurtuluş 

a) İnsanın günahlı konumu ............. 
gerektiriyordu. 
b) Tanrı insana günahına karşın ............. 
sundu. 
c) Tanrı, insanlara olan sevgisinden ötürü 
Nuh’a bir ............. inşa etmesini söyledi. 
d) Tanrı, bir ............. aracılığıyla çalışmayı 
seçti. 

 

NUH, TANRI'NIN PLANINI 
KABUL ETTİ 

Antlaşma Yapıldı 
Tanrı, Nuh’a, “Ama seninle bir antlaşma 
yapacağım. Oğulların, karın, gelinlerinle 
birlikte gemiye bin. Sağ kalabilmeleri için, 
her canlı türünden bir erkek, bir dişi olmak 
üzere birer çifti gemiye al (Yaratılış 6:18-
19)” dedi. 

Tanrı, antlaşma sözcüğünü kesin bir nedenden 
ötürü kullanmıştı. Bir antlaşma, kontrat gibi 
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bir şey olduğundan, iki ya da daha çok tarafı 
bir vaatte birbirlerine bağlama etkisine 
sahipti. Bir antlaşma bir kontrat yapan 
kişilerin ciddi sorumlulukları vardır. Taraflar 
bu antlaşmadan yarar sağlamayı ümit eder. 

Nuh, Tanrı’nın kendisine ne söylediğini 
anlamıştı. Antlaşmanın Tanrı'nın insanı 
Kendisine çekmesinin yolu olduğunu 
anlamıştı. Başlangıçtan beri Tanrı'nın amacı, 
insanın Kendisiyle uyum içinde olmasıydı. 
Nuh, tam bir itaat içinde hareket ederek 
Tanrı'yı hoşnut edebileceğini biliyordu. Ayrıca 
Tanrı'ya itaatin kendisine kurtuluş ve yaşam 
getireceğini de biliyordu. Tanrı sözünden 
dönmez. Nuh’un kurtuluşu garanti edilmişti. 
Nuh güvenlikte olacağı konusunda kuşku 
duymadı çünkü Tanrı doğrulara karşı tuzak 
kurmaz. Kendisini izleyenleri kandırmaz. İyi 
bir kontrat gibi, Tanrı'nın antlaşması herkes 
için yararlar getirecekti. 

Nuh tereddüt etmedi. Nuh’un hayatının 
anlatımında şu açık sözleri okuyoruz: Nuh 
Tanrı’nın bütün buyruklarını yerine getirdi 
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(Yaratılış 6:22). İtaatiyle Tanrı’yı hoşnut etti, 
böylece kendisi ve ailesi kurtuldu. 

Nuh, Tanrı'nın sözlerini anladı. Tanrı'nın 
söylediği her şeyi kabul etti ve inandı. Bir 
kararla karşı karşıyaydı. Tanrı'nın kurtuluş 
planını kabul etmeyebilirdi ancak, Tanrı'nın 
talimatlarına göre hareket etme konusunda 
özgür bir şekilde karar verdi. İçinde 
bulunduğu durum üzerinde düşündüğümüzde 
Nuh’un büyük bir iman ve cesaretle hareket 
ettiğinden emin olabiliriz. 

Daha önce de dikkat etmiş olduğumuz gibi 
Nuh’un etrafındaki insanlar sadece zevk ve 
bencilce bir yaşamla ilgileniyorlardı. Tufan 
diye bir şeyi daha önce hiç duymamışlardı; 
gökten suların düştüğünü daha önce hiç 
görmemişlerdi. Nuh’un Tanrı hakkında 
konuştuğunu ve onları yollarını değiştirmeye 
ikna etmeye çalıştığını duymuşlardı. Herhalde 
ona gülmüşler ve tuhaf biri olduğunu 
düşünmüşlerdi. Şimdi birdenbire onun, “Bir 
tufan geliyor” dediğini duyuyorlar. Oğullarıyla 
konuşurken ve onlara inşa etmekte olduğu 



 

 

18 

gemiye binmeleri gerektiğini söylerken 
uyarıda bulunan sesini duyuyorlar. 

Tanrı’nın talimatlarını yerine getiren Nuh, 
harikulade bir gemi yaptı. Sırf bu bile, 
sözlerinin önemine tanık olmaya yetmeliydi. 
Sadık, sabırlı iş ve uyarı mesajı yıllarca sürdü. 
Nuh’a gülen ve onu duymazlıktan gelen kişiler 
de kararlar vermekteydiler. Tıpkı Nuh 
yaptıklarıyla Tanrı’ya inanıp O’na itaat etmeyi 
seçtiğini kanıtladığı gibi, diğerleri de 
davranışlarıyla Tanrı’yı reddetmeyi 
seçmişlerdi. 

Yapmanız için . . . 

Kendi düşüncelerinizi kullanarak aşağıdaki 
soruları yanıtlayın. Herbiri birkaç sözcükle 
yanıtlanabilir. 

6. Antlaşmanın amacı nedir? ............... 

7. Tanrı neden Nuh’la bir antlaşma yaptı? 
............... 

8. Bir antlaşma yapıldığında sorumluluk kime 
aittir? ............... 



 

 

19 

9. Tanrı’yla insan arasında bir antlaşma 
yapıldığında insanın sorumluluğu nedir?  
............... 

Vaat Sunuldu 
Sonunda geminin inşası sona erdi. Nuh, 
fırtına boyunca insanlara ve hayvanlara 
yetecek kadar yiyeceği gemiye yükletti. Sonra 
bütün hayvanlar Tanrı’nın buyruklarına uygun 
bir şekilde yerlerine yerleştirildiler. Nuh, aile 
üyeleriyle birlikte gemiye bindi. Gemiye 
bindikleri an iman zaferi dolu büyük bir an 
olmalıydı. Diğer insanlar günah içinde 
yaşarlarken Nuh doğru bir yaşam sürmüştü. 
Gemiyi hazırlamak için sadık ve gayretli bir 
şekilde çalışmıştı. Ama gemiye bindiği an 
kendini Tanrı’nın ellerine yeni ve özel bir 
şekilde teslim etmişti. Anlatımda, "RAB 
Nuh'un ardından kapıyı kapadı. (Yaratılış 
7:16)" sözlerini okuyoruz. Tanrı geminin 
kapısını kapatmıştı. Nuh’un yapabileceği 
başka bir şey kalmamıştı. Günahlı yeryüzü 
üzerine gelecek yargıdan korunmak ve 
kurtuluş için tamamıyla Tanrı’ya bağımlıydı. 
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Ve yargı geldi. Tufan dehşet verici bir 
gerçekti. Kırk gün, kırk gece boyunca 
göklerden yağmur indi ve yeryüzündeki büyük 
kaynaklardan sular fışkırdı. Tanrı’nın söylemiş 
ve Nuh’un insanları uyarmış olduğu gibi, 
geminin dışındaki herkes korkunç sularda 
boğuldu. Nuh, gemi ve Tanrı’nın yapmış 
olduğu antlaşma tarafından korundu. 

Sular yeryüzünü doldurdu. Bundan sonra 
Tanrı yeraltındaki kaynakları durdurdu ve 
yağmuru dindirdi. Suyu buharlaştırması için 
rüzgâr yolladı ve sonunda toprak yeniden 
kurudu. Tanrı, Nuh’a, “Gemiden çık” dedi. 
Nuh’a insanlar ve hayvanların yeniden 
çoğalmasını ve yeryüzünü semereli kılmasını 
söyledi. 

Nuh, kuru toprağa çıkar çıkmaz Tanrı’ya 
tapınma ve şükran içinde bir sunak yaptı ve 
O’na yakmalık sunular sundu. Tanrı bundan 
hoşnut oldu ve Nuh’a, “İnsan yüreğindeki 
eğilimler çocukluğundan beri kötüdür. Şimdi 
yaptığım gibi bütün canlıları bir daha yok 
etmeyeceğim. (Yaratılış 8:21)” dedi. Ve 
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Tanrı, insanlığa verdiği vaadin bir işareti 
olmak üzere gökkuşağı yaptı. 

Tanrı’nın sözlerinden, insanın günahlı 
durumunun tufan tarafından yok olmadığını 
anlayabiliriz. Günahlı insanlar yok olmuşlardı, 
ama günahlı durum devam ediyordu. Bundan, 
Nuh’un günahlı konumdan kurtulduğu için 
değil, kendisi için bir kaçış yolu sağlaması için 
Tanrı’ya güvendiğinden ötürü kurtulduğunu 
öğreniyoruz. Nuh, Tanrı’ya inanıp itaat ettiği 
için Tanrı onu güvenli bir konuma koydu. 
Gemide bulunduğu sürece tufanın sularından 
korunuyordu. Günahlı yeryüzüne gelen 
yargıdan korunuyordu. Güven ve itaat her 
birimiz için, bizleri yargıdan koruyan bir tür 
gemi oluşturur. 

Yapmanız için . . . 

10. Nuh’un başından geçenlerin anlatımını 
etüt ederken davranışlarının kişiliği hakkında 
pek çok şey söylediğini görüyoruz. Bir 
davranışın her tanımından sonra, davranışın 
bildirdiği bir niteliği boşluğa yazın. Nuh’un 
özellikleri: 
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Diğer insanlarla ilgilenen / Sadık / Çalışmaya 
istekli / Tapınma dolu bir konumda / 
Tanrı'nın isteklerini yerine getirmeye hazır 

a) Nuh, Tanrı’nın talimatlarını tam olarak 
yerine getirdi. ................................ 
b) Nuh, dev bir gemi yaptı ...............  
c) Nuh, uzun yıllar boyunca gemi üzerinde 
çalıştı. ............................................. 
d) Nuh, insanlara bir tufanın geleceğini 
söyledi. .............................................  
e) Nuh, Tanrı’ya bir sunak yaptı. 
............................................................ 

11. Nuh’un hangi tutumu kurtuluşu için 
kesinlikle gerekliydi? Soruyu yanıtlamak için 
kendi sözcüklerinizi kullanın. 
......................................................................
...................................................................... 

Evet, Tanrı Nuh’a tufandan sonra, tıpkı 
tufandan önce de söylemiş olduğu gibi, 
"İnsanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan 
itibaren kötüdür. (Yaratılış 8:21)" dedi. Buna 
karşın Tanrı, Nuh’la yeni bir antlaşma 
yapmaya razıydı ve bu kez vaadini Nuh’un 
soyundan gelen herkese uzattı. Tanrı tufanı 
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göndererek insanların günahlı yaşamlarından 
ötürü hoşnutsuzluğunu bildirdi. Günahın 
korkunç bir şey olduğunu ve günahtan ötürü 
yargı gelmesi gerektiğini gösterdi. Tanrı’ya 
güvenen ve itaat eden bireylerin yargıya tabi 
olmayacaklarını göstermişti. 

Tanrı şimdi, “Kendimle yeryüzündeki bütün 
canlılar arasında sürdüreceğim antlaşmanın 
belirtisi budur. (Yaratılış 9:17)” diyerek 
gökkuşağını bir işaret olarak verdi ve insanlık 
için olan sevgisi ve umudunu bir kez daha 
gösterdi. Tanrı’nın, Nuh’un öyküsünün yıllar 
boyunca birçok nesle anlatılmasını istediğini 
biliyoruz, çünkü Tanrı’nın hepimizin 
öğrenmemizi istediği derslere örnek olarak 
kullanıldığını görüyoruz. 

Tanrı bizlere, “Nuh’u hatırlayın. Onun 
zamanındaki durumları ve günahlı insanların 
tufan gelip de hepsini yok edinceye dek ona 
kulak asmadıkları gibi Tanrı’nın yeryüzünü 
yargılayacağı korkunç bir gün gelecektir” 
demektedir. Nuh’u hatırlayın. Nuh sadıktı ve 
Tanrı onu kabul etti. Yine Tanrı bizlere, 
“Nuh’u hatırlayın. Suların yeryüzünü bir daha 
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asla kaplamayacağı üzerine söz verdiğim gibi... 
size olan sonsuz sevgim sarsılmayacak ve 
esenlik antlaşmam bozulmayacaktır” 
demektedir. 

Yapmanız için . . . 

12. Nuh ve tufanın anlatımı üzerinde 
düşünürken aklınıza gelen düşünce ve dersleri 
başka bir kâğıda yazarak listeleyin. 

Nuh’un Tanrı’nın isteğine verdiği yanıttan 
öğrendikleriniz sizin yaşamınızı nasıl daha 
iyiye götürebilir? 

Bütün yanıtlarınızı bu dersin sonunda 
verilenlerle karşılaştırarak kontrol edin. 

13. Nuh’u kurtaran Tanrı’dan, sizin 
yüreğinize hitap etmesini ve sizin için planına 
uygun bir şekilde kurtuluş bulmakta size yol 
göstermesini isteyin. 

DUA 

Ey Tanrım! Doğru olanların Koruyucusu ve 
Saklayıcısı. Sana sonsuzlar boyunca övgüler 
olsun. Nuh’a kendisini tufandan koruyan 
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geminin inşasında şahsen yol gösterdiğin gibi, 
bana da kendi yaşamımın bir gemisini inşa 
etmekte; beni de onun gibi büyük ve korkunç 
yargı gününden koruyacak olan Seninle bir 
ilişki geliştirmemde bana yol göster. Benim 
yüreğime, adanmışlık ve itaat dolu bir ilişki 
ek; çünkü ruhum aynı türde bir antlaşma için 
Sana yakarıyor. Bu antlaşmada Senin benim 
sığınağım olduğunu kesinlikle bilebilirim. 
Yıkım ve cehennemden kurtuluşumun kesin 
olduğundan emin olabilirim. Ancak o zaman 
ruhum esenlik içinde olabilir. 

Amin. 

Yanıtlarınızı Kontrol Edin 

Alıştırmalarınızın yanıtları normal sıralamayla 
verilmemiştir. Bu, bir sonraki sorunun 
yanıtını önceden görmeyesiniz diye 
yapılmıştır. Size gereken sayıya bakın ve daha 
ilerideki soruların yanıtlarına bakmamaya 
çalışın. 

7) İnsanı Kendisine çekmek istiyordu. 

1) şiddetli, dövüşmek 
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8) Bütün taraflara aittir. 

2) yoz, sapkın ya da doğal olmayan 

9) Tanrı’ya itaat etmek. 

3a) Günah insanı Tanrı’dan ayırır. 
b) Günah, acı çekmeye götüren bir hastalıktır,  
c) Günah, insanın Tanrı’nın isteğine karşı 
itaatsizliğinden kaynaklanan durumdur,  
d) Günah, insanın Tanrı’nın amacına karşı 
isyanı ve onu reddedişidir. 

10a) Tanrı’nın isteklerini yerine getirmeye 
hazır,  
b) Çalışmaya istekli. 
c) Sadık. 
d) Başkalarıyla ilgileniyordu,  
e) Tapınma dolu bir konumda. 

4b) İnsanlar sürekli olarak O’nun amaçlarına 
karşı geliyorlardı. 
c) Tanrı’nın kutsallığının günahı yargılaması 
gerekir. 

11 Aşağıdakiler başka sözcüklerle de dile 
getirilebilir. Nuh, Tanrı’ya itaat etti; Tanrı’nın 
kendisine yapmasını söylediği şeyi yaptı. 
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Tanrı’ya teslim oldu ya da tamamen Tanrı'ya 
bağımlı oldu, Tanrı'ya güvendi. 

5a) yargı 
b) kurtuluş  
c) gemi  
d) mesajcı 

12 Olası yanıtlar: Günahın Tanrı'nın gözünde 
ne kadar korkunç bir şey olduğunun daha çok 
bilincinde olmalıyım. Tanrı'nın insanları ne 
kadar sevdiğini anladıkça kendimi O’na daha 
yakın hissedeceğim. Kendi hayatımı tamamen 
Tanrı'ya teslim ederek yargıdan kurtulacağıma 
emin olabilirim. 

6 İki ya da daha çok tarafı birbirine bağlar. 

DERSİN TESTİ 

Bu dersin testine hazırlanırken lütfen 
kitabınızın arkasındaki ÖĞRENCİ RAPORU 
YANIT KÂĞIDI'nı bulun. Talimatları okuyun 
ve Ders 1’in yanıtlarını doldurun. 

Cok Seçenekli Sorular 

1 Tanrı'ya karşı günahtan söz ettiğimizde, 
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a) insanın Tanrı'nın talimatlarına itaat 
etmekteki ve O'nu hoşnut etmekteki 
başarısızlığından söz ediyoruz. 
b) insanın Tanrı'nın yargısını getiren her 
bir davranışından söz ediyoruz. 
c) Tanrı'ya karşı geçici ama zararsız bir 
tutumdan söz ediyoruz. 

2 Günahın üzerine Tanrı’nın yargısı gelir, 
çünkü, 

a) Tanrı kızmıştı ve inşanı cezalandırmayı 
istiyordu. 
b) Tanrı’nın isteğine karşı konulmuştu ve 
ismi kirletilmişti. 
c) günahın ortadan kaldırılması için bir şey 
sağlanmamıştı. 

3 Tanrı’nın sevgi içinde verilen düzeltici 
disiplininin, 

a) diğer potansiyel günahlıları uyaracak bir 
örnek olması tasarlanmıştı. 
b) çocuklarına doğru yolda kılavuzluk 
edecek bir örnek olması tasarlanmıştı. 
c) Tanrı’nın doğasının katı yanının bir 
gösterimi olması tasarlanmıştı. 
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4 Tanrı’nın Nuh’la olan antlaşması, Tanrı’ya 
yargıdan koruma sağlama sorumluluğunu 
getiriyordu, Nuh’un ise,  

a) iyi işler yaparak Tanrı’nın beğenisini 
kazanması gerekiyordu. 
b) Tanrı’nın sözcüsü ya da peygamberi 
olmayı kabul etmişti. 
c) Tanrı’ya tam bir itaat içinde hareket 
etmesi gerekiyordu. 

5 Nuh kurtulmuştu çünkü, 

a) günahlı konumdan özgürdü. 
b) Tanrı’nın kendisi için bir kaçış yolu 
sağlayacağına güvenmişti. 
c) birçok iyi işler yapmıştı. 

Doğru Mu, Yanlış Mı? Sorular 

Aşağıdaki cümleler ya doğru, ya da yanlıştır. 
Bir cümle, 

DOĞRU ise A boşluğunu 
YANLIŞ ise B boşluğunu doldurun. 

6 ..... Günah geçici bir konum olduğundan, 
durumu değiştirmek ve Tanrı’yla insan 
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arasında dostça bir ilişki oluşturmak için çok 
az şey gerekir. 

7 ..... Tanrı’nın Nuh’la yapmış olduğu 
antlaşma, her iki tarafı da ciddi bir 
sorumlulukla bağlayan bir antlaşmaydı: 
Nuh’un Tanrı’ya itaat etmesi gerekiyordu; 
Tanrı Nuh’un kurtuluşunu garantiledi. 

8 ..... Nuh’un, Tanrı’nın kendi kurtuluşunu 
garantileyen kurtuluş sunusunu kabul etme 
konusunda hiçbir seçim hakkı yoktu. 

9 ..... Nuh gemiye girdiğinde, yargıdan 
korunmak ve kurtulmak için kendisini 
Tanrı’ya tamamen teslim etti. 


