1. Ders

*26 Mart – 1 Nisan

Yaratılış
Sebt Günü
KONUYLA İLGILI METINLER: Mezmurlar 100:1–3, Yaratılış 1–2,
Mısır’dan Çıkış 20:8–11, Mısır’dan Çıkış 40:33, Matta 25:14–30, Matta 19:7–9.
HATIRLAMA METNI: “Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı”

(Yaratılış 1:1).

Y

aratılış kitabı ve dolayısıyla tüm Kutsal Kitap Tanrı’nın Yaratım işleriyle
başlamaktadır. Bu gerçek çok önemlidir çünkü bu, bizim yaratılışımızın
insanlık tarihinin ve kutsal kitap tarihinin başlangıcını işaret ettiği anlamına gelmektedir. Bu gerçek ayrıca Yaratılış kitabındaki Yaratılış öyküsünün,
insanlık ve kutsal kitap tarihinin diğer olaylarıyla aynı tarihsel doğruluğa sahip
olduğu anlamına gelmektedir.
Yaratılış kitabı 1. ve 2. bölümlerdeki iki Yaratılış metni Tanrı ve insanlık
hakkında dersler barındırmaktadır. Bu haftaki çalışmamızı yürütürken, yedinci
gün Sebti’nin derin anlamını daha da iyi kavrayacağız. Tanrı’nın insanları
kendi suretinde yaratması ve bunu tozdan yapması üzerinde düşüneceğiz. İyiyi
ve kötüyü bilme ağacının amacı ve yaşam ağacı ile olan bağlantısı hakkında
merakımız uyanacak.
Başlangıçlar hakkındaki kutsal kitap öykülerindeki en önemli ders lütuf
hakkındadır. Bizim varlığımız bütünüyle bir lütuf eylemidir. Tanrı gökleri ve
yeryüzünü insanlar henüz daha var olmadan önce yarattı. Yaratılışımız gibi
kurtarılışımız da Tanrı’dan bir armağandır. Her iki kavramın da, yani yaratılışın
ve kurtarılışın yedinci gün Sebti emrinde bulunuyor olması ne kadar da engin
bir gerçekliktir.
*2 Nisan Sebt Günü’ne hazırlık için bu haftanın konusunu çalışın.
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Pazar

27 Mart

Yaratılış’ın Tanrısı
Mezmurlar 100:1-3 ayetlerini okuyun. Yaratılış’ın Tanrısı’na insanların verdiği karşılık nedir ve neden?

Yaratılış kitabı 1. bölümde Yaratılış’ın ilk mesajı “Tanrı’dır.” Tercüme şu
şekildedir: “Başlangıçta Tanrı…” (Yaratılış 1:1). İlk cümlede (Yaratılış 1:1) “Tanrı”
sözcüğü ayetin ortasına yerleştirilmiştir ve Tanrı’nın önemine dikkat çekmek
için İbrani ayinindeki geleneksel ilahi söylenirken en güçlü şekilde vurgulanır.
Yani, Yaratılış metni, Yaratılış’ın yazarı Tanrı’ya vurgu yapılarak başlamaktadır.
Yaratılış kitabı aslında Tanrı’nın iki faklı şekilde sunulmasıyla başlar. İlk
Yaratılış öyküsü (Yaratılış 1:1–2:4) Tanrı’yı, O’nun yüceliğini belirten Elohim
adıyla insanlardan son derece uzak, aşkın Tanrı olarak sergilemektedir. Elohim
adı üstünlük ve kudreti belirtir. Elohim sözcüğünün çoğul kullanımı da haşmeti
ve aşkınlığı ifade eder.
İkinci Yaratılış öyküsü (Yaratılış 2:4-5) ise Tanrı’yı çok daha yakından takdim etmektedir. O, her yerde bulunan Tanrı Yahve’dir ve pek çokları bu adın
yakınlığı ve ilişkiyi ifade ettiğine inanır. O halde, bir bütün olarak Yaratılış metni
Tanrı’ya ibadet etmeye üstü kapalı bir çağrıdır. Bu, öncelikli olarak Tanrı’nın
sonsuz yüceliğinin ve kudretinin farkına varmamız ve aynı zamanda O’na olan
tabiiyetimizi kabullenmemiz içindir çünkü “bizi yaratan O’dur, biz de O’nunuz”
(Mezmurlar 100:3). Mezmurlardan pek çoğunun sıklıkla ibadeti Yaratılış ile ilişkilendirmesinin sebebi budur (Mezmurlar 95:16; Mezmurlar 139:13, 14 [Vahiy 14:7
ile karşılaştırın]).
Bir yandan yüce ve kudretli, öte yandan yakın, sevgi dolu ve bizimle ilişki
içinde olan Tanrı’nın bu iki yönlü görünümü, ibadet ederken O’na nasıl yaklaşmamız gerektiği konusunda önemli bir noktayı ortaya koymaktadır. Huşu ile saygı,
sevinç ile Tanrı’nın yakınlığı, bağışlayıcılığı ve sevgisiyle beraber ilerlemektedir
(bkz. Mezmurlar 2:11). Tanrı’nın iki farklı takdiminin sıralaması bile bir anlam
ifade etmektedir: Tanrı’nın ulaşılmazlığı tecrübe edildikten sonra, O’nun varlığının yakınlığı ve samimiyeti tecrübe edilmektedir. Biz ancak Tanrı’nın yüceliğinin
farkına vardıktan sonra O’nun lütfunun değerini anlayabilir ve titreyerek O’nun
yaşamlarımızdaki harikulade ve sevgi dolu varlığının tadını çıkarabiliriz.
Evreni idame ettiren fakat her birimize son derece yakın olabilen Tanrı’nın
muazzam kudretini düşünün. Bu inanılmaz gerçek neden bu kadar inanılmazdır?
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Pazartesi

28 Mart

Yaratılış
Yaratılış 1:4, 10, 12, 18, 21, 25, 31 ve Yaratılış 2:1–3 ayetlerini okuyun. İlk
Yaratılış öyküsündeki “iyi olduğunu gördü” nakaratı ne önem taşımaktadır?
Yaratış öyküsü sona ererken vurgulanan ders nedir (Yaratılış 2:1–3)?

Yaratılış öyküsünün her aşamasında Tanrı işini tov, yani “iyi” olarak değerlendiriyor. Genellikle bu sıfatın, Tanrı’nın Yaratım işinin başarılı olduğu ve Tanrı’nın
“iyi olduğunu” görmesinin, işin “etkili olduğu” anlamına geldiği kabul edilir. Işık
aydınlatıyordu (Yaratılış 1:4). Bitkiler meyve veriyordu (Yaratılış 1:12) vesaire.
Fakat bu söz sadece işleyişin etkinliğinden bahsetmiyordu. İbranicedeki tov
sözcüğü Kutsal Kitap’ta ayrıca bir şeyin estetik güzelliğe sahip olduğunu ifade
etmek için de kullanılmaktadır (Yaratılış 24:16). Aynı sözcük ayrıca ölümle ilişkilendirilen kötülüğün (Yaratılış 2.17) zıddı olarak da kullanılmıştır (Yaratılış 2:9).
“İyi olduğunu gördü” ifadesi yaratılışın düzgün bir şekilde işlediği, güzel ve
kusursuz olduğu ve içinde kötülük barındırmadığı anlamına gelmektedir. Dünya
“daha henüz,” bizim günah ve ölümün etkisi altındaki dünyamız gibi değildi.
Bu düşünce, ikinci Yaratılış öyküsünün başlangıcında doğrulanmaktadır (bkz.
Yaratılış 2:5).
Yaratılış’ın bu tarifi, kesin bir biçimde dünyanın birbirini takip eden tesadüfi
olaylarla artları gittikçe iyileştirerek kendi kendisini biçimlendirdiğini söyleyen
evrim teorileriyle çelişmektedir.
Tersine, kutsal kitap yazarı Tanrı’nın dünyayı isteyerek ve birdenbire yaratmış olduğunu doğrulamaktadır (Yaratılış 1:1). Herhangi bir tesadüf veya rastlantı
söz konusu değildi. Dünya kendi başına değil, Tanrı’nın iradesinin ve sözünün
bir sonucu olarak meydana gelmişti (Yaratılış 1:3). Yaratılış 1. bölümde, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı ifadesinde “yaratmak” diye tercüme edilen
bara’ fiili, ancak özne Tanrı olduğu zaman gerçekleşmektedir ve şu aniliği ifade
etmektedir: Tanrı söyledi ve oldu.
Yaratılış metni bize “her şeyin” o anda yapıldığını (Yaratılış 1:31) ve Yaratan’ın
Kendi düşüncesine göre “çok iyi” (Yaratılış 1:31) olarak değerlendirildiğini söylemektedir. Yaratılış 1:1 ayeti olayın kendisini, yani göğün ve yerin yaratılışını;
Yaratılış 2:1 ayeti de bu olayın tamamlandığını ifade etmektedir. Ve hepsi, Sebt
günü dahil, yedi günde tamamlandı.
Miyarlarca yıl süren evrim düşüncesi, Yaratılış öyküsünü neden tümüyle
geçersiz kılmaktadır? Bu iki görüş neden her yönden birbiriyle uyumsuzdur?
6

Salı

29 Mart

Sebt Günü
Yaratılış 2:2, 3 ve Mısır’dan Çıkış 20:8–11 ayetlerini okuyun. Yedinci gün Sebti
neden Yaratılış ile ilişkilidir? Bu bağlantının Sebt gününü tutma biçimimize
etkisi nedir?

Tanrı’nın Sebt gününü başlatmasının sebebi kesinlikle Yaratılış işlerini
“tamamlamış” olmasıdır. Bu nedenle, yedinci gün Sebti bizim Tanrı’nın işini o
zaman tamamladığına ve onu “çok iyi” bulduğuna dair olan inancımızın ifadesidir. Sebt gününü tutmak, Tanrı’nın yaratımının değerini ve güzelliğini onaylamada O’na katılmak anlamına gelmektedir.
Tanrı nasıl işlerinden dinlendiyse biz de işlerimizden dinlenebiliriz. Sebt
gününü tutmak, Tanrı’nın, bizim bedenlerimiz de dahil “çok iyi” olan yaratımına
evet demek anlamına gelir. Bazı eski (ve çağdaş) inanışların aksine, Eski ya da
Yeni Ahit fark etmez, Kutsal Yazı’da bedeni kötüleyen hiçbir şey bulunmamaktadır. Bu bir putperest kavramıdır, kutsal kitaba ait değildir. Tersine, Sebt gününü
tutanlar Tanrı’nın –kendi bedenlerini de içine alan– yaratımı karşısında minnettardırlar ve bu sebeple Yaratımın tadını çıkarır, onu gözetirler.
İnsan tarihinin ilk “sonunu” belirleyen Sebt günü, aynı zamanda acı çeken
insanlık ve dünyanın iniltisi için umut beslemenin bir işaretidir. “İşi tamamladı” ifadesinin tapınağın inşasının sona ermesiyle (Mısır’dan Çıkış 40:33) ve bir
kez daha Süleyman’ın tapınağının inşasında (1.Krallar 7:40,51) yeniden ortaya
çıkması ilginçtir–bunların ikisi de müjde ve kurtuluş derslerinin öğretildiği
yerlerdi.
Düşüş’ten sonra, haftanın sonundaki Sebt günü, ancak yeni yaratılış mucizesi sayesine gerçekleşecek olan kurtuluş mucizesine işaret etmektedir (Yeşaya
65:17, Vahiy 21:1). Sebt günü aynı zamanda bu dünyanın acılarının ve denemelerinin sona ereceğinin bizim insani haftamızın sonundaki belirtisidir.
İsa bu sebeple Sebt gününü hastaları iyileştirmek için en uygun gün olarak
seçmişti (Luka 13:13-16). Önderlerin saplanmış oldukları geleneklerin tersine,
İsa Sebt günü gerçekleştirdiği iyileştirmelerle halka ve bize, tüm acıların, tüm
ıstırapların, tüm ölümün sona ereceği kurtuluş sürecinin nihai sonucunu işaret
etmiştir. Bu sebeple her Sebt günü bize kurtuluş umudunu göstermektedir.
Sebt gününde dinlenerek, şu anda İsa’da sahip olduğumuz ve nihai olarak yeni
gök ve yeni yeryüzü yaratılışıyla tamamlanacak olan dinlenme ve kurtuluşu
nasıl tecrübe ediyoruz?
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Çarşamba

30 Mart

İnsanlığın Yaratılışı
İnsanların yaratılışı Tanrı’nın son Yaratılış işiydi, en azından Yaratılış öyküsünde açıklanan budur. İnsanlar, dünyanın yaratılışın amacı olan tüm dünyevi
yaratılışın doruk noktasıdır.
Yaratılış 1:26-29 ve Yaratılış 2:7 ayetlerini okuyun. İnsanlığın yaratılışına
dair bu iki farklı anlatı arasındaki bağlantı nedir?

Tanrı’nın insanları Kendi suretinde yaratmış olması Kutsal Kitap’ın en
cesur ifadelerinden biridir. Sadece insanlar Tanrı’nın suretinde yaratılmışlardı. “Tanrı çeşit çeşit yabanıl hayvan, evcil hayvan, sürüngen yarattı” yapmış
olmasına rağmen (Yaratılış 1:25), “insanı kendi suretinde yarattı” (Yaratılış 1:27
KM). Bu öğreti çoğu zaman insanların manevi doğasıyla sınırlandırılmıştır, yani
“Tanrı’nın suretinin” yalnızca idari olan Tanrı’yı temsil etme işlevini ya da Tanrı
ile veya birbirimizle olan ilişkinin manevi işlevini ifade ettiği anlaşılacak şekilde
yorumlanmıştır.
Bu anlayışlar doğru olsalar da bu yaratımın fiziksel gerçekliğini barındırmakta başarısızdırlar. Aslında iki boyut da bu süreci açıklayan Yaratılış 1:26 ayetindeki “suret” ve “benzerlik” sözcüklerinde mevcuttur. İbranicedeki tselem, yani
“suret” sözcüğü fiziksel bedenin somut biçiminden bahsederken, demut, yani
“benzerlik” sözcüğü ise ilahi Varlık’a benzer soyut niteliklerden bahsetmektedir.
Bu sebeple, bir İbrani kavramı olan “Tanrı’nın sureti,” kutsal kitabın
insan doğası görüşündeki bütüncül anlamda anlaşılmalıdır. Kutsal kitap metni
(erkek ve kadın) insan bireylerin ruhsal olduğu gibi fiziksel olarak da Tanrı’nın
suretinde yaratılmış olduklarını doğrulamaktadır. Ellen G. White’ın söylediği
gibi: “Adem Allah’ın elinden çıktığında, fiziksel, zihinsel ve ruhsal doğasında
Yaratıcısıyla bir benzerlik gösteriyordu.”— Education [Eğitim], s. 15.
Aslında, Tanrı’nın suretinin, fiziksel bedeni de dahil eden bu bütüncül kavrayışı diğer Yaratılış anlatısında doğrulanmaktadır. Ayet şöyle diyor: “Böylece Adem
yaşayan varlık oldu” (Yaratılış 2:7), yani “yaşayan bir can” (nefesh) oldu ve bu iki
ilahi işlem sayesinde gerçekleşti: Tanrı “yarattı” ve Tanrı “üfledi.” “Üfledi” ifadesinin
genellikle manevi boyuttan bahsettiğine fakat aynı zamanda, “yerin toprağından”
yapılmış olan adamın biyolojik olarak soluk almasıyla da yakından ilişkili olduğuna
dikkat edin. O, “yaşam soluğudur”; yani soluk (manevi) ve yaşam (fiziksel).
Tanrı daha sonra adamın bedeninden kadını yaratmak için üçüncü bir işlem
gerçekleştirecekti (Yaratılış 2:21, 22). Bunun sebebi kadının adam ile aynı doğaya
sahip olduğunu vurgulamaktı.
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Perşembe

31 Mart

İnsanlığın Görevi
Tanrı ilk adamı yaratır yaratmaz ona üç armağan sundu: Aden bahçesi
(Yaratılış 2:8), yiyecek (Yaratılış 2:16) ve kadın (Yaratılış 2:22).
Yaratılış 2:15-17 ayetlerini okuyun. Adamın yaratıma ve Tanrı’ya karşı görevleri nelerdi? Bu iki görevin birbiriyle olan ilişkisi nedir?

Adamın ilk görevi Tanrı’nın onu içine yerleştirdiği doğal çevreye bakmak ve
onu işlemekle ilgiliydi (Yaratılış 2:15). ‘Avad, yani “işlemek” fiili çalışmakla ilgilidir. Bir armağanı kabul etmek yeterli değildir. Onun üzerinde çalışmalı ve onu
verimli hale getirmeliyiz. Bu, İsa’nın talantlar benzetmesinde tekrar edeceği bir
dersti (Matta 25:14–30). Shamar, yani “bakmak” fiili ise, alınan bir şeyi koruma
sorumluluğunu belirtmektedir.
Adamın ikinci görevi yiyeceğiyle ilgilidir. Onu insanlara verenin Tanrı olduğunu unutmamalıyız (bkz. Yaratılış 1:29). Tanrı ayrıca ona “istediğin gibi ye”
dedi (Yaratılış 2:16 KM). Ağaçları da, onların üzerindeki meyveleri de insanlar
yaratmadı. Onlar birer armağandı, lütuf armağanı.
Fakat burada da bir emir bulunmaktadır: onlar “bahçenin her ağacından”
Tanrı’nın cömert armağanını alıp tadına bakacaklardı (KM). Fakat bu lütfun bir
parçası olarak Tanrı bir kısıtlama ilave ediyor. Özellikle bir ağaçtan yememelilerdi. Hiçbir kısıtlama olmadan tadına bakmak ölüme yol açacaktı. Bu ilke Aden
bahçesinde doğruydu ve pek çok yönden aynı ilke bugün de mevcuttur.
Adamın üçüncü görevi, Tanrı’nın üçüncü armağanı olan kadınla ilgiliydi:
“Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak” (Yaratılış 2:24). Bu sıra
dışı açıklama evlilik andının insana yüklediği sorumluluğu ve “tek beden” yani
tek bir kişi olmanın amacını vurgulayan güçlü bir ifadedir (Matta 19:7–9 ile
karşılaştırın).
Anne babasını bırakacak olanın (kadın değil de) adam olmasının sebebi, kutsal kitabın genel olarak eril dili kullanıyor olmasıdır; bu sebeple, belki bu emir
kadınlar için de geçerlidir. Her şekilde, evlilik bağı Tanrı’nın bir armağanı olsa da,
armağan alınır alınmaz insani bir sorumluluk ortaya çıkmaktadır ve bu sorumluluğu sadakatle yerine getirmek hem adamın hem de kadının omuzlarındadır.

Size Tanrı tarafından verilen her şeyi düşünün. Size verilenlere dair sorumluluklarınız nelerdir?
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Cuma

1 Nisan

EK ÇALIŞMA: Ellen G. White Education [Eğitim] kitabından 128-129. sayfaları arasındaki “Science and the Bible [Bilim ve Kutsal kitap]” ve The Story
of Redemption [Kurtuluş Öyküsü] kitabından 21-22 sayfaları arasındaki “The
Creation [Yaratılış],” bölümlerini okuyun.
“Doğa kitabı ve vahiy kitabı aynı üstün zekanın damgasını taşıdığı için, birbirleriyle uyumsuz konuşmaları mümkün değildir. Bunlar, farklı yöntemlerle ve
farklı dillerde konuşarak aynı büyük gerçeklere tanıklık ederler. Bilim sürekli
olarak yeni harikalar keşfetmesine rağmen, doğru anlaşıldığında araştırmasından
ilahi vahiyle çelişen hiçbir şey ortaya çıkmamaktadır. Doğa kitabı ve yazıya dökülmüş söz birbirleri üzerine ışık tutmaktadırlar. Onlar, Allah’ın çalışmasına aracılık
eden yasalarla ilgili şeyler öğreterek, bizim Allah’ı tanımamızı sağlıyorlar.
“Fakat doğada gözlemlenen gerçeklerden hatalı bir biçimde çıkartılan
sonuçlar bilim ve vahiy arasında sözümona bir çelişki ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Bu ikisi arasındaki uyumu yeniden tesis etme çabasıyla da Allah’ın
sözünün gücünü zayıflatan Kutsal Yazı yorumları benimsenmektedir. Jeolojinin,
Musa’nın yazıya geçirdiği yaratılışın harfi harfine yorumuyla çeliştiği öğretilmektedir. Yeryüzünün kaostan evrilmesi için milyonlarca yıl geçmesinin gerekli
olduğu savunulmakta ve Kutsal Kitabı bilimin bu sözde keşfiyle uzlaştırmak için,
yaratılışın günlerinin çok büyük, binlerce, hatta milyonlarca yılı kapsayan sonsuz zaman dilimlerini ifade ettiği farz edilmektedir.
“Böyle bir çıkarımda bulunmak tümüyle yersizdir. Kutsal Kitap’ta yazanlar kendisiyle ve doğanın öğretisiyle uyum içerisindedir.”—Ellen G. White,
Education [Eğitim], s. 128, 129.

Tartışma Soruları:
1. Başlangıçlarla ilgili bu öykülerin, tarihsel gerçekliği olmayan, özünde

bize manevi dersler vermek için tasarlanmış efsaneler, “mitler” olduklarına
inanırsak, imanımızın niteliği neden bundan etkilenir? Kutsal Kitap metnindeki hangi ipuçları, kutsal kitap yazarının bunların Yaratılış kitabındaki
diğer öyküler gibi “tarihsel” gerçekler olduğunu bildiğini göstermektedir?
Bu öykülerin tarihsel gerçekliğiyle ilgili İsa’nın tanıklığı nedir?

2. Yaratılış öyküsü yeryüzünün vekilharçlığının önemi hakkında bize ne

öğretiyor? Bir yandan çok hakiki bir ayartı olan Yaratan yerine yaratımın
kendisine tapınma tehlikesinden kaçınarak, nasıl gezegenimizin iyi vekilharçları olabiliriz? (Bkz. Romalılar 1:25.)

3. Uzun binyıllar boyunca günahın tahribatına maruz kalmasına rağmen,
“çok iyi” olan Yaratımın asıl harikalığı, güzelliği ve görkemi hangi şekillerde kendisini bize hâlâ göstermekte, Tanrı’nın iyiliği ve kudretinin güçlü
yollarıyla bize konuşmaktadır?
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