
Baþlangýçta Tanrý
göðü ve yeri
yarattý.

YARATILIÞ 1:1

BÜTÜN YARATILIÞIN BAÞLANGICI
Zamanýn baþlangýcýndan önce yüksek aðaçlar, heybetli
daðlar ya da yýldýzlý gökyüzü yoktu. Sadece Tanrý
vardý. Sadece Tanrý bize kendi gerçek kitabýnda,
Kutsal Kitap’ta ne olduðunu anlatýr. 
Tanrý yeri ve göðü yoktan var etti. Ancak yeryüzü
þekilleri yoktu ve boþtu. Birdenbire Tanrý þöyle
buyurdu: “Iþýk olsun!” (Tekvin 1:3) ve ýþýk oldu.
Gördüðünüz gibi, Tanrý bütün güce sahiptir. Her þeye
kadir sözünü kullanarak yerde ve gökte bulunan her
þeyi yarattý. 
Tanrý her þeyi altý günde yarattý. Bunlarý yaratmasýnýn
milyonlarca yýlýný almadýðý doðrudur. Tanrý Sözü olan
Kutsal Kitap, “Akþam oldu, sabah oldu-ilk gün oluþtu”
(Tekvin 1:5) diye okuduðumuz altý günün yaratýlýþýný
teyit eder. Tanrý Sözü ayný ifadeyi ikinci, üçüncü ve
bütün altý gün için belirtir. Her gün Tanrý, “Olsun”
(Tekvin 1:3)… demiþ ve onun her þeye kadir sözüyle
ýþýk, gök, kara, okyanuslar ve ýrmaklar, yeþil bitkiler ve
aðaçlar, güneþ, ay ve yýldýzlar, balýklar, evcil ve yabani
hayvanlar türemiþtir. Bütün bunlarda Tanrý’nýn yapýp
yarattýðý kesin bir buyruk vardýr.
Ama görünür yaratýklarýn en iyisi altýncý günde
yaratýldý. Adam ve kadýn… Adam ve kadýn birçok
nedenden dolayý özeldir. Ýlk insan Adem’i Tanrý
topraktan yarattý. Ve ilk kadýn Havva Tanrý tarafýndan
Adem’in kaburga kemiðinden yaratýldý. Geçekten de
onlar özel olarak yaratýlmýþlardý. 
Ýnsan Tanrý’nýn suretinde yaratýldýðýndan dolayý da
özeldi. Bu durum insanýn Tanrý’ya benzediði anlamýna
gelmiyordu. Ýnsan Tanrý’ya benzeyemez, çünkü Tanrý
bir ruhtur. Tanrý, insanda olduðu gibi et ve kemiðe
sahip deðildir. Tanrý’nýn suretinde yaratýlmak, adam ve
kadýnýn yaratýlýþta Tanrý gibi mükemmel olduðu
anlamýna gelir. Günahsýz olup mükemmel bir Tanrý
bilgisine sahiptiler. Aslýnda Tanrý bütün yaratma iþini
tamamladýðý zaman, her þeyin “çok iyi” (Tekvin 1:31)
olduðunu belirtti.
Onlarýn bedenlerine Tanrý adam ve kadýn yaþayan bir
ruh verdi. Tanrý sadece insanoðluna hem beden hem de
ruh verdi. Görünür baþka bir yaratýðýn böyle bir ruhu
yoktu.
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Bunun yanýnda Tanrý suretinde yaratýlmanýn verdiði
özellikle insana bütün yeryüzüne ve içindekilere
hükmetme hakký verildi. Denizdeki balýklara, gökteki
kuþlara, evcil hayvanlara, yeryüzüne ve yeryüzünde
hareket eden her yaratýða egemen olacaktý. Tanrý
insanoðluna ne kadar muazzam bir sorumluluk
vermiþti. 
Ama bugün, günahtan dolayý her þey deðiþti! Tanrý’nýn
yaratýþýna yapmamýz gerektiði gibi özen
göstermiyoruz.
Tanrý’nýn yarattýðý güzel dünyayý kötüye kullanýyoruz.
Havayý siyah dumanlar ve gazlarla kirletiyoruz. Atýk
sularla nehirleri kirletiyoruz. Þehirlerimize ve kýrsal
bölgelere çöp atýyoruz. Yerine koymadan doðal hayatý
öldürüp aðaçlarý kesiyoruz.
Bizler olmamýz gerektiði gibi Tanrý’nýn bu yaratýlýþýna
iyi bakmýyoruz. Dünyamýz Tanrý’nýn yarattýðý
güzellikte DEÐÝL.
Kendi bedenlerimize de iyi bakmýyoruz. Aþýrý yiyip
içip sigara içerek bedenlerimizi kötüye kullanýyoruz.
Uyuþturucu kullandýðýmýzda bedenlerimizi yok
ediyoruz. Bizler Tanrý’nýn yarattýðý mükemmel
yaratýklar deðiliz. 
Bedenlerimizi ve dünyayý kötüye kullanmak yerine
Tanrý’ya þükran duymamýz gerekir. Saðlýðýmýz için
O’na þükretmeliyiz. Özenle ve harika bir þekilde
yaratýldýðýmýz için Tanrý’yý övmeliyiz. Hiçbir yaratýk
bizim gibi düþünemez. Hiçbir yaratýk bizim gibi
ellerini kullanamaz. Hiçbir yaratýðýn bizim gibi ruhu
yoktur.
Bu hayat Tanrý’nýn bir armaðanýdýr. Tanrý’nýn Oðlu Ýsa
Mesih’e iman aracýlýðýyla bir gün bize hayat veren
Tanrý’ya döneceðiz. O zaman, “RAB’be þükredin,
çünkü O iyidir” (Mezmur 118:1) diyerek Tanrý’ya
övgüyle sesimizi yükseltelim.
ÝLAVE ÇALIÞMA ÝÇÝN KUTSAL KÝTAP’ TAN
TEKVÝN (YARATILIÞ) BÝRÝNCÝ VE ÝKÝNCÝ

BÖLÜMLERÝ OKUYUNUZ.

Tanrý insaný kendi
suretinde yarattý.
Onlarý adam ve
kadýn olarak
yarattý.

YARATILIÞ 1:27
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VAAT YERÝNE GETÝRÝLDÝ
TANRI adam ve kadýný yarattýðý zaman, onlara eþsiz
nitelikler ve bu hayatta belirli bir rol verdi. Birbirlerini
harika bir þekilde tamamlayacaklardý. Aile
oluþturacaklardý. Ama Adem þeytanýn ayarttýðý Havva
tarafýndan günaha sürüklendi. Bunun sonucu olarak
dünya ve insanoðlu için korkunç sonuçlara düþtü. Bütün
bunlarýn nasýl olduðunu öðrenelim.
Tanrý dünyayý yarattýktan sonar bizim ilk anne babamýzý
güzel bir bahçeye yerleþtirdi. Burasý Aden Bahçesi olarak
bilinir. Burada göze hoþ gelen ve yemek için her türlü
aðaç yetiþiyordu. Bahçeden insana, hayvanlara ve
bitkilere su veren bir ýrmak akýyordu. Adem ve Havva
mutluydu. Ýþ sýkýcý olmayýp keyif veriyordu.
Ancak Tanrý Adem’e bir emir vermiþti. Ona bahçenin
ortasýnda bulunan iyiyi ve kötüyü bilme aðacýnýn
meyvesinden yememesi gerektiðini söyledi. Adem’e eðer
bu aðacýn meyvesini yerse kesinlikle öleceðini söyledi. 
Derken, þeytan denilen günahkâr olan bir melek sahneye
çýkar. Þeytan Havva’yý sorgular. Onun Tanrý’nýn sözleriyle
ilgili þüpheye düþmesini saðlar. Hatta yalan söyler.
Havva’yý þöyle diyerek ayartýr: “Kesinlikle ölmezsiniz.
Tanrý biliyor ki, o aðacýn meyvesini yediðinizde iyiyle
kötüyü bilerek Tanrý gibi olacaksýnýz.” (Tekvin 3:4-5)
Havva yasak aðacýn meyvesini yemenin iyi olacaðýný
gördü. Meyveyi yedi. Birazýný da Âdem’e verdi. O da yedi.
Tanrý’nýn basit bir emrine itaat etmediler. Günah iþlediler.
Kendilerine ve yaþadýklarý dünyaya Tanrý’nýn yargýsýný
getirdiler. Hemen ruhsal olarak öldüler ve daha sonra
fiziksel olarak da öldüler. 
Adem ile Havva’nýn günaha girmesinin sonuçlarý açýktýr,
bugün de her birimizde görülür. 
Artýk Tanrý’nýn suretine sahip deðiliz. Artýk günahsýz
deðiliz, günahkârýz. Artýk Tanrý’yý mükemmel þekilde
tanýmýyoruz.

Günah bir insan
aracýlýðýyla, ölüm

de günah
aracýlýðýyla
dünyaya girdi.
ROMALILAR 5:12
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Tanrý ne olduðunu bildi. Adem ile Havva’yý, ceza olarak
bahçeden çýkardý. Adem’e artýk çok çalýþacaðýný söyledi.
Çok uðraþýp emek sarf edeceðini söyledi. Bugün de öyle
deðil mi? Adem’in topraðýnda dikenler ve çalýlar
yetiþecekti. Bugün de yetiþiyor, deðil mi? Adem’e,
bedeninin yaratýldýðý topraða döneceðini söyledi.
Öldüðümüzde bedenlerimiz aynen topraða dönüyor, deðil
mi? Tanrý, Havva’ya çocuk doðururken acý çekeceðini
söyledi. Þimdi de öyle deðil mi? Kocasýnýn onu
yöneteceðini söyledi. Bundan dolayý bugün de böyledir. 
Ama Tanrý sadece adil ve doðru deðildir. Ayný zamanda
merhametli ve baðýþlayan Tanrý’dýr. O, Adem ve Havva’ya
ve biz bütün günahkârlara harika kutsal bir vaatte
bulunmuþtur. Bir Kurtarýcý göndereceðini vaat etmiþtir. Bu
Kurtarýcý’nýn yýlanýn baþý ezeceðini, bu da þeytanýn gücünü
baðlayacaðýný söylemiþtir. Ancak süreç içinde Kurtarýcý
zarar görecektir. Uzun zaman önce vaat edilen bu Kurtarýcý
Ýsa Mesih, Tanrý’nýn Oðlu’ndan baþkasý deðildir. Acý
çekerek, ölüp dirilerek insanoðlunu günahtan, ölüm
korkusundan ve þeytanýn gücünden kurtarýr.
Bizim bu Kurtarýcý’ya ihtiyacýmýz vardýr. Bu dünyada
doðduðunda, günahkâr insanlarýz. Bu günahkârlýk
durumunu ilk atalarýmýz olan Adem ile Havva’dan alýrýz.
Günlük hayatýmýzda gerçekten birçok günah iþleriz.
Tanrý’nýn emirlerine itaat etmeyiz. Yalan söylediðimiz,
çaldýðýmýz, küfrettiðimiz, kötü arzular hissettiðimiz,
komþularýmýzý kýrdýðýmýz ve baþka þeyleri Tanrý’dan daha
önemli kýldýðýmýz zaman günah iþleriz. Günahkâr
düþüncelere sahibiz. Günahkârca sözler sarf ediyoruz.
Günahkârca iþler gerçekleþtiriyoruz. Sonuç olarak
cehennemde sonsuz bir ölüm hak ediyorum. Cehennem
sonsuz bir iþkence yeridir.
Tesellimiz, Tanrý’nýn bir Kurtarýcý gönderme vaadini
tutmasýdýr. Bu Kurtarýcý’yý Kutsal Kitap’tan öðreniriz.
ÝNSANIN GÜNAHA DÜÞMESÝYLE ÝLGÝLÝ DAHA

FAZLA ÞEY ÖÐRENMEK ÝÇÝN KUTSAL
KÝTAP’TAN YARATILIÞ ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜ

OKUYUN.

Seninle kadýný,
onun soyuyla senin
soyunu birbirinize
düþman edeceðim.
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