
3 | © 2021 Living Stream Ministry | Lütfen çoğaltmayın veya dağıtmayın. 

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. 

 

 


