
BAŞLANGIÇ (11)
YARATILIŞ 9:18-10:32

NUH’UN OĞULLARI VE SOYU

TORUNUN DİŞİ NİYE KAMAŞIR?

“Dede koruk yer, torununun dişi kamaşır.”

Bu atasözünün ne anlama geldiğini şimdi birlikte biraz konuşalım.
Konuştuktan sonra aşağıdaki soruyu birlikte yanıtlarız.

Soru: Bu söz, Kutsal Kitap’ın insanın günahlı olması gerçeğiyle nasıl
örtüşüyor?

Tanrı sözü bize şöyle diyor: “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de
günah aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara
yayıldı. Çünkü hepsi günah işledi.” (Rom. 5:12)
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YENİ DÜNYA AYNI İNSANLIK

Yaratılış 9:18-10:32 ayetlerini yüksek sesle okuyalım. Ayetleri
okuduktan sonra aşağıdan okumamıza devam edelim.

Tanrı’nın tufandan sonra söylediği söz bu bölümlerde kanıtlanıyor gibi
görünüyor: “Çünkü insanın yüreğindeki eğilimler çocukluğundan beri
kötüdür.” İlk ayette özellikle bir gerçeğe dikkat çekilir: Ham Kenan’ın
babasıydı. Bu gerçeğin bu kadar önemli olma nedeni birkaç ayet sonra
anlaşılacaktır.

Yeryüzüne yayılan insanların o soydan üremesi Tanrı’nın
bereketlemesinin göstergesidir. Tanrı tüm insanlık için planı ve lütfu
devam etmektedir.

Nuh çiftçi olmuştur. Toprağı işlemiş ve bağ dikmiştir. Ama ne yazık ki
Nuh yaptığı şarap ile sarhoş olur ve çadırında çıplak bir şekilde uzanır.
Emeğinin ürünüyle yaptığı kötülük tamamen “insan” benliğinin
kanıtıdır. İnsan iyi olanı kötüye, yararlı olanı zarara dönüştürmekte
hiç zorlanmıyor. Nuh yaptığı şarap ile sarhoş olur ve çadırında çıplak
bir şekilde uzanır.
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Nuh’un bu tutumunda kendimize bir pay çıkarmamız mümkündür.
İman edip bunu vaftiz olarak beyan etmiş kiliseye ait bir imanlı, yine
kendi arzularına göre yaşayabilir. Bu da sonunda kendini utanç içinde
bulabileceği durumlara sürükleyebilir. Nuh da bu kadar doğru ve
sadık bir Tanrı adamıyken kendi arzularına ve isteklerine yenildi.

Soru: Nuh doğru bir adam olduğu halde onun bu duruma gelmesini siz
nasıl görüyorsunuz? Bu olay yaratılış, insanın durumunu anlayabilmek
için neden önemlidir? Biraz konuşalım.

Ham çadıra girip babasını o halde görünce babasının günahını ifşa
etmeyi seçti. Diğer oğulları babalarına bakmadılar, hatta onun
utancını örttüler. O da diğer oğulları gibi babasının durumunu
saklayabilir, onun bu utancını giderebilirdi ama o bunun tam tersini
yapmayı tercih etti. Çadıra girdi, babasını o halde görünce babasının
günahını ifşa etmeyi seçti.

Nuh ayıldığında küçük oğlunun kabahatini nasıl anladığından söz
edilmez, ancak Nuh’un söylediklerinden oldukça kızdığı anlaşılıyor.
Nuh Ham’ın oğlu Kenan’ı lanetler. Kutsal Kitap’ın ilerleyen
bölümlerinde Kenanlılar birçok kez Tanrı halkının başına bela olmuş,
yaptıkları kötü örnek olarak verilmiştir. Özellikle cinsel ahlaksızlıkla
ilgili uyarıların Levililer’de yer alması ilginçtir (örn., “Kenanlılar gibi
yaşamayacaksınız”, Lev. 18:3).
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25-27. ayetler, ne yazık ki tarih içinde birçok kez köleliği haklı
çıkarmak üzere kullanılmış, siyahi insanları köleleştirmek için bahane
edilmiştir. Oysa böyle bir amaç taşımamaktadır. Bu ayet Kenan ve
soyunun doğru yaşamadığı sürece diğer ulusların egemenliği altında
olacağını belirtmektedir.

Nuh Sam ve Yafet’i bereketler. Hatta Tanrı’yı Sam’ın Tanrısı olarak
niteleyerek onu yüceltmiştir. Yafet kelime anlamı olarak zaten bolluk,
genişletmek demektir. Yafet de Sam’ın aldığı bereketin altında
yaşayacaktır.

Soru: Nuh’un hatasının değil de Ham’ın cezasının bu kadar ön planda
olmasının nedeni sizce nedir? Biraz konuşalım.

10. bölüm Sam, Ham ve Yafet’in soyunun nasıl çoğalıp dünyaya
yayıldığını anlatır. 11. bölümde anlatılan Babil kulesi olayı
sonrasındaki yayılma bir cezaydı ama bu yayılma Nuh tufanından
sonra Tanrı’nın insanlığa gösterdiği lütuftu.
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Soru: Kutsal Kitap’taki soy listeleri hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bu çalışmada öğrendiklerinizin ışığında soy listelerinin ne gibi önemi
olabilir, grubumuzla paylaşalım.

Soy tablosu özellikle Tanrı halkının, tek soyun İbrahim’den
çoğalmasından önce, Tanrı’nın tüm uluslar için tasarladıklarının
kapsamını açıklamaktadır. İsa Mesih de bu soydandı. Nuh’un
kutsanmasıyla tüm insanlık bir anlamda kutsanmıştır. Ancak yine de
insan Adem’in günahından ayrı değildir. Nuh, Adem’in soyundan
gelmektedir ve hala günah sorunu devam etmektedir.

Her şekilde insanlığın bir kurtarıcıya ihtiyacı vardır. Tanrı’nın bu nihai
planını tamamlamaya şimdiden başladığını bu bölümde görebiliyoruz.

ZAYIFLIKLARIMDA BENİ ANLAYAN TANRIM VAR

Aşağıda yaşamdan bazı örnekleri ve her örneğin ardından
verilen ayetleri göreceksiniz. Bunları yüksek sesle okuyalım.

Her örnek için şu soruları tekrarlayıp birlikte cevaplandıralım:

Soru 1: İsa Mesih’e iman etmiş olsak da zayıflıklarımız, günah
işlemeye yatkınlığımız konusunda neler öğreniyoruz?

Soru 2: Buna rağmen Tanrı’nın yaptıklarını hatırlayalım. Tanrı’nın
lütfu, merhameti ve sevgisi bize kurtuluş, yenilenme ve dönme fırsatı
vermektedir. Bizim bu iyiliklere karşılığımız ne olmalıdır?

Soru 3: Kendi hayatınızda bu örneğe benzer tecrübeniz olduysa
grubunuzla paylaşabilir misiniz?
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1. Örnek: Bazen içimde çok büyük bir
öfke uyanıyor. Kendimi tutamıyorum.
Düşünmek istemediğim şeyler
düşünüyorum.
“Tanrı Oğlu İsa gökleri aşan büyük
başkâhinimiz olduğu için açıkça
benimsediğimiz inanca sımsıkı
sarılalım. Çünkü başkâhinimiz
zayıflıklarımızda bize yakınlık

duyamayan biri değildir; tersine, her alanda bizim gibi denenmiş, ama
günah işlememiştir. Onun için Tanrı′nın lütuf tahtına cesaretle
yaklaşalım; öyle ki, yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve
lütuf bulalım.” (İbr. 4:14-16)

2. Örnek: Kardeşimle ilgili başka bir
kardeşe yanlış bir şey söyledim. Çok
pişman oldum.
“Tanrı′nın isteğiyle çekilen acı, kişiyi
kurtuluşla sonuçlanan ve pişmanlık
doğurmayan tövbeye götürür.
Dünyanın acılarıysa ölüm
getirir.” (2Ko. 7:10)

3. Örnek: Gururum yüzünden
yaptıklarımı kimseye söyleyemiyorum.
Hem işlediğim günahtan utanıyorum
hem de hala gururuma yenik
düşüyorum.
“Günahımız yok dersek, kendimizi
aldatırız, içimizde gerçek olmaz. Ama
günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir
ve adil olan Tanrı günahlarımızı

bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Günah işlemedik dersek,
O′nu yalancı durumuna düşürmüş oluruz; O′nun sözü içimizde
olmaz.” (1Yu. 1:8-10)

4. Örnek: Bir süredir Tanrı’dan uzak
hissediyorum. Kiliseye gidemedim.
Günah işledim ama bir türlü ne
yapacağımı bilemiyorum.
“Öyleyse, günahlarınızın silinmesi için
tövbe edin ve Tanrı′ya dönün. Öyle ki,
Rab size yenilenme fırsatları versin ve
sizin için önceden belirlenen Mesih′i,
yani İsa′yı göndersin.” (Elç. 3:19)
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UYGULAMA

Bu hafta Tanrı’nın sözlerini düşünelim. Nuh doğru bir adam olduğu
halde günah işleyebildi. Onun oğlu ve soyu günahın sonucu olarak
lanetlendi. Ancak Tanrı kurtuluş planını hiçbir zaman durdurmadı.

1. İsa Mesih’in bizim için yaptıklarını hatırlayalım.
2. Günah işlemek istediğimizde Rab’bin önüne gidip bizi

güçlendirmesini dileye a) İsa Mesih’in bizim için yaptıklarını
hatırlayalım.

3. Günah işlemek istediğimizde Rab’bin önüne gidip bizi
güçlendirmesini dileyelim.

4. Eğer günah işlediysek ve zayıflıklarımızdan dolayı
zorlanıyorsak yukarıdaki ayetleri hatırlayalım. Tövbe edip
Rab’bin önünde pişmanlıkla özür dileyelim.

5. Bu hafta günahının farkında olmayan ve kurtuluş haberini
almayan bir kişiye bunu söylemek için, yani müjde vermek için
önümüze çıkan fırsatları kullanalım. lim.

6. Eğer günah işlediysek ve zayıflıklarımızdan dolayı
zorlanıyorsak yukarıdaki ayetleri hatırlayalım. Tövbe edip
Rab’bin önünde pişmanlıkla özür dileyelim.

7. Bu hafta günahının farkında olmayan ve kurtuluş haberini
almayan bir kişiye bunu söylemek için, yani müjde vermek için
önümüze çıkan fırsatları kullanalım.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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• Bu dersten öğrendiklerinizi kendi cümlelerinizle, kendi
çiziminizle, hatta kendi şiirinizle ifade edebilirsiniz.

Resimlerin telif hakkı: Shutterstock (www.shutterstock.com) veya kamu malı.

Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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