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02 01 01 Yaratılış–Başlangıçlar (Yar.1 - 11)

BAŞLANGIÇLAR (1)
GİRİŞ

Aşağıdaki fıkrayı yüksek sesle okuyalım;

“İnsanlar bir gün Tanrı katına çıkmışlar. ′Sana artık ihtiyaç kalmadı ey
Tanrı. Biz insan bile yapabiliyoruz′. ′Öyle mi, yapın da görelim′ demiş
Tanrı.

İnsanlardan biri eğilmiş yerden insan yapmak üzere bir avuç toprak
almış.

′Bir dakika!′ demiş Tanrı, ′kendi toprağınızdan, kendi toprağınızdan...′

Bu fıkradaki gibi insan yaratılışın sahibinin Tanrı olduğunu tam olarak
teslim edemiyor.

Her şey bir tesadüf mü? Diye sorsak kendi kendimize ne cevap veririz?
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Bu güzel gökyüzü nasıl yaratıldı?

Şu küçük uğur böceğinin ne yararı var?

Kelebeklerin bu kadar güzel kanatları nasıl olabilir? Üstelik önce basit
bir tırtılken.

Ormanlar, dağlar, denizler…..

İnsanın bakınca hayran kaldığı doğanın bir başlangıcı var elbette.

İnsanın başlangıcının olduğu gibi.

Başlangıçlar her zaman önemlidir. Bir şeyin nasıl başladığını bilmek
sizi nasıl etkiler?

Yaratılış kitabını düşündüğünüzde ne gibi başlangıçlar ve ilkler
görüyoruz? Birlikte aklımızda kaldığı kadarıyla sıralayalım.

Elimizde Kutsal Kitap’ta ya da cep telefonlarımızdan Yaratılış
bölümü’nü açıp şöyle bir gözden geçirelim. Sonra aşağıdaki kısmı
birlikte okuyalım.

ÖĞRETİ

Aşağıdaki öğretiyi yüksek sesle okuyalım. Ayrıca metnin içindeki
soruları sırası gelince birlikte cevaplamaya çalışalım.

“Başlangıçta Tanrı gökleri ve yeri yarattı”

Herhalde dünyada en çok okunan cümle budur. Kutsal Kitap’ı baştan
sonra okumaya başlayanlar ve bu konuda birkaç kez girişimde
bulunanlar içinde hayatları boyunca en çok okudukları cümle
olmuştur Yaratılış 1:1.

Yaratılış kitabı bu cümleyle başlar. Başlığı bu şekilde atmayı uygun
gören Tanrı tüm kitap boyunca bu başlığın altında kendisini, işlerini
ve insanla olan ilişkisini anlatılması için vahyeder.

Tüm kitabı gözümüzün önünde şu şekilde resmedebiliriz.
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UYGULAMA

Yaratılış çalışmasına başladığımız için bu haftadan itibaren Yaratılış
kitabını okumaya başlayalım.

Başlangıçlar İbrahim Yakup Yusuf
Yaratılış 1
-11

Yaratılış 12:1
-28:15

Yaratılış 25:19
-36

Yaratılış 37 -
50

Yaratılış’ı bu şekilde böldüğümüzü başta da söylemiştik.

Bu bölümleri kendi kendimize özetleyebilir miyiz?

Yaratılış Kitabı sizce tüm Kutsal Kitap’ın içerisindeki yeri nedir?

Yaratılış kitabında bazı konulara değinmiştik;

• Başlangıçlar /İlkler;
• Günah /Aldatma/ Aldatılma;
• Antlaşma / Vaat /Bereket ;
• İman;
• Aile /Kuşak;
• Tanrı ile yürümek /Yakınlık /Doğruluk;
• Seçme /Seçilme;
• Yerel /Evrensel;
• Özeleştiri /Yüzleşme;
• Gazap / Yargı

Bu konular bugün etrafımızda ya da sizin hayatınızda var mıdır?
Yaratılış kitabı o zaman bizim şimdiki hayatımızda nasıl geçerlidir?

Bu uygulama kısmı birkaç alternatif olabilir…

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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Tüm evrenin yaratıcısı, Kendisiyle bir sevgi ilişkisi içinde yaşamayı
planladığı Adem’i yaratır. Kenan toprağını vaadeder, Mısır’la ilgili
planlarını bize anlatır.

Günahla üçüncü bölümde tanışırız. İnsanın düşüşü ve günahın
dünyaya girişini ve bunun sonuçlarını 3. Bölümden İncil’in son
bölümüne kadar olan Kutsal Kitap içinde okuyabiliriz.

Soru: Sizce Tanrı insanlık tarihi niye Adem’den sonra bitirmedi,
yeniden sıfırdan başlamadı?

Ancak Tanrı insanın günaha düşüşünü her ne kadar günahın sonucu
olarak ölüm olarak kesin yargı verse de kendisiyle olan ilişkisinde
bir son olarak görmez. Yeniden birlikte olabilmenin yollarını kendi
planlayarak insana sunar. Seçtiği insanlarla, aile ya da soyla antlaşma
yapar, vaat verir ve bereketler.

Soru: Yaratılış kitabında “Tanrı’nın yüreği (insanların günahından
dolayı) sızladı diye bir ifade okuyoruz. Tanrı’nın yüreğinde olan bu
bakışına ne diyorsun?

Tanrı’yla yakın bir ilişki içinde olmak isteyen insanların hikâyeleri de
yer alır Yaratılış kitabı içinde. Hanok gibi Tanrı’yla yürüyen, İbrahim
gibi iman eden kişilerdir bunlar. Tanrı “doğru adamı imanla aklar”.

Soru: Tanrı ile yürümek sizce ne demektir? Eski çeviri yaratılış 5:24

ALIŞTIRMA

Dilerseniz aşağıdaki alıştırmaya geçmeden önce Yaratılış kitabına
şöyle bir göz gezdirin. Birkaç dakika Kutsal Kitap’ın başlıklarına
bakarak en azından kuşbakışı bir şekilde incelemiş olursunuz

Aşağıdaki olayları düşünün. Daha önce okuduğunuz ve bildiğiniz
kadarıyla soldaki konuları sağdaki başlıklarla eşleştirmeye çalışın.
Yaratılış kitabı içindeki bu anlatılar aşağıdaki konulardan hangilerini
içerir. Aramızda konuşarak yanına yazalım.
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• Başlangıçlar /İlkler;
• Günah /Aldatma/ Aldatılma;
• Antlaşma / Vaat /Bereket ;
• İman;
• Aile /Kuşak;
• Tanrı ile yürümek /Yakınlık /Doğruluk;
• Seçme /Seçilme;
• Yerel /Evrensel;
• Özeleştiri /Yüzleşme;
• Gazap / Yargı

Tanrı evreni yaratır / …….....………………………………………….....

Tanrı’nın suretinde insan yaratılır / …………………..…………....…

İnsan günaha düşer / …………………….…….………………….......…

Kayin ve Habil / ……....………………………………………………....…

Nuh Tufanı / ……………………………………………………..........…...

Nuh’la yapılan Antlaşma (gökkuşağı)Vaat /Antlaşma /Bereket

/ ………………………...………………………………..............................

Babil Kulesi / ……......………………………………………………….......

İbrahim’in çağrılması / ………………...………………………………....

Melkisedek ve İbrahim / ……………..............…………………………

Rab İbrahim’le Antlaşma yapar / ……………………...…….…………

Hacer ve İsmail Seçme /Seçilme / ……………………………………..

Sünnet’le gelen antlaşma / …………………..…………........…………

Sodom ve Gomora / …………….….….…..………………………………

İshak doğar / ……………………….……………………………............…

İbrahim ilk oğlunun kurbanıyla denenir İman

/ ……………………………………….………………................................

İshak ve Rebeka / ………………………………………….………….…....
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Yakup’un hileleri / ……....………………………………………………....

Yakup’un rüyası / ……....………………..………………………………....

Yakup’un düğünleri (Rahel ve Lea) Aldatma /Aldatılma

/ ……………………………………….………………................................

Yakup’un 12 oğlu / ……....……………………………………………..….

Yakup’un Lavan’dan kaçışı / ..…………………………………...………

Yakup Tanrı’yla güreşir / ....………………………………………………

Yusuf ve düşleri / ……....………………………..………………………....

Yusuf’un satılması / ……....……………………………………………..…

Yusuf ve Mısırdaki günleri / ..…….………………………………………

Yusuf’un yükselişi / ……....………………………………………..………

Yusuf Kardeşleriyle karşılaşır / ……....…………………………………

Yakup ve ailesinin Mısır’a gelişi / ..…....……………………………….

Yakup’un son sözleri / .…....………………………………………………

Yusuf’un ölümü / ……....………………………………………………......
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Başlangıçlar İbrahim Yakup Yusuf
Yaratılış 1
-11

Yaratılış 12:1
-28:15

Yaratılış 25:19
-36

Yaratılış 37 -
50

Günaha düşen insanın tüm yaptıkları hiç gizlenmeden gözler önüne
serilir. Dünyanın en büyük özeleştiri kitabıdır Yaratılış. İnsanlar
kendi yaptıklarıyla yüzleşirler. Günahın sonuçları her defasında
insanın durumunu olduğundan daha zor duruma sürükler. Tanrı
vaatler, antlaşması ve bereketiyle birlikte karakteri gereği
cezalandırır da. Gazabının göklerden geldiğini Nuh tufanı, Sodom ve
Gomorro gibi anlatılarda okuruz.

Soru: Tüm Kutsal Kitap’ta insanın günahı Tanrı tarafından seçilmiş
olsa dahi hiçbir zaman saklanmadan açık açık yazılır. Yaratılış
kitabında da Nuh, İbrahim, Yakup gibi Tanrı’nın seçtiği kişilerin
günahlarını okuyoruz. Bunun sebebi ne olabilir sizce?

Yaratılış kitabının esas kahramanı Tanrı’dır. Tanrı’nın isteği, karakteri,
sözleri, istekleri ve en sonunda gerçekleştireceği planına odaklanırız.
İnsan Tanrı’nın kendine benzer yarattığı, sonsuz iyi bir ilişki planladığı
yaratılan olarak günaha düştükten sonra kendi “iyi ve kötüsünü”
seçmeye devam eder. Bu yüzden Yaratılış kitabında 3. Bölümden sonra
ilk yapılan iş “ahlaki dersler” çıkarmak yerine Tanrı’ya odaklanmaktır.
Anlatıları ahlaki hikâyeler olarak görmek Yaratılış kitabında Tanrı’nın
nihai planının gerçekleşmesini görmekten bizleri alıkoyan bir
alışkanlıktır.

Bu ünitelerde göreceğiniz gibi yer yer anlatılara ahlaki açıdan
bakacak olsak da en çok bakacağımız nokta Tanrı’nın planı
olacaktır.

Yaratılış kitabında anlatılan bazı konular şöyle sıralanabilir;

Başlangıçlar /İlkler; Günah /Aldatma/ Aldatılma; Antlaşma / Vaat
/Bereket ; İman; Aile /Kuşak; Tanrı ile yürümek /Yakınlık /Doğruluk;
Seçme /Seçilme; Yerel /Evrensel; Özeleştiri /Yüzleşme; Gazap / Yargı

Yaratılış kitabı boyunca bu bölümleri okuduğumuzda bazı konular
özellikle dikkatimizi çeker.

Başlangıçlar- Yaratılış: Elbette ki özellikle ilk bölüm kitabın en önemli
bölümlerinden biridir. Dünya, gökler ve yerin yaratılışı, tüm bitkiler,
suda, karada ve havada yaşayan hayvanların ve tabii ki insanın
yaratılışını bu bölümde okuruz. Ayrıca ilk insan, ilk evlilik, ilk doğum,
ilk tapınış, ilk cinayet gibi birçok ilki de yaşarız Yaratılış kitabında.
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