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 Işık olsun (Yaratılış 1:3-5)  
    
Tanrı yaratıcıdır. İnsanlar gök ve yer ve içindeki her şeye doğa derler ama, 

aslında bunlar kendi kendine var olamaz. Biz bu bütün şeylerin Tanrı tarafından 
yaratıldığına inanıyoruz. Ve Tanrı bunları yaratmasının belli bir amacı olduğunu 
bilerek Tanrı’ya şükrediyoruz. İnsanlar beklemediği yada istemediği olaylarla 
karşılaşınca kızıyorlar, şikâyet ediyorlar, üzülüyorlar, lanet okuyorlar, hayal 
kırıklığına uğruyorlar ve bazen yaratıcı Tanrı’ya karşı çıkıyorlar. Ama Tanrı’nın 
yaratıcı olduğuna inanıyorsa, her durumda her olayın Tanrı’nın izininde 
olduğunu kabul ederek, Tanrı’nın isteği ne olduğunu anlamaya çalışmalıdır.  
Yaratılış 1.bölümünde altı gündür yaratılmış olanlar Tanrı’nın bakış açısında 

çok güzeldi. Yasa’nın tekrarı 30:19 “Önünüze yaşamla ölümü, kutsamayla laneti 
koyduğuma bugün yeri göğü size karşı tanık gösteriyorum. Yaşamı seçin ki, siz 
de çocuklarınız da yaşayasınız” diye söyledi. Tanrı’nın yarattığı şeyler arasında 
mavi gök de var ama bu balıklar için yaratmadı. Aynı şekilde yaşamla ölüm, 
kutsamayla lanet Tanrı tarafından yaratıldı ama Tanrı’nın bize vermek istediği 
şey yaşamla kutsamadır, ölüm ve lanet değildir.  
İsa Mesih’te yeni yaratık olmuş insanlar artık İsa Mesih’in bedeni olan kiliseye 

hizmet etme hakkına sahiptir. Kilise sadece bir kişiyle yetkin olamaz. Kilisede 
pastörün vaazı çok önemlidir. Ama vaaz işiterek itaat edenler yoksa pastör ne 
kadar iyi vaaz verse de yararsızdır. Kilisede ne efendi vardır nede misafir vardır. 
Başka insanlar bakmazsa da kendisine verilen görevini sadık bir şekilde 
yapanlar ilerde yüceliğin tacını alacaktır.  
Bazı insan bütün hayat boyunca biriktirmş olduğu parayı çocuğuna miras 

vermeden kiliseyi bina ederek Tanrı’ya sunuyor. Bazı insan ruhsal imanlı hayatı 
mistisizm olarak değişmesin diye teoloji araştırma işi için hayatını verir. Bazı 
insan pastöra yardım eden kilise işçisi olarak on yıllarca değişmeden sadık bir 
şekilde çalışır. Kilise yetkin bir şekilde yürüyebilmesi için böylece sadece 
pastör değil çeşitli görevleri yapan kutsallar olması gerekir.  
Tanrı’nın yarattığı şeylere iyice baktığımız zaman çeşitlilik ve birliğin 

uyumunu keşfedebiliriz. İnsanın vücuduna baktığımız zaman vücut sadece 
kemik ve etle hareket edemez. Vücut mutlaka nefes aracılığıyla oksijen almak 
lazım. Ve sadece oksijenle olmuyor. Yemek aracılığıyla çeşit çeşit besinleri 
almak lazım. İnsanın vücudundeki organların rengi çeşitlidir. Beyaz renk de var, 
siyah renk de var, kırmız renk de var, mor renk de var. Ne ilginç ki çeşitli renkli 
organlar için gereken besinler genelde aynı renkli bitkilerden alınabilirler. Biz 
çeşit çeşit malzemelerle yapılan yemekleri yiyerek vücudumuza çeşit çeşit 
besinleri tedarik ediyoruz.   
Böylece çeşit çeşit unsurlar uyum içindedir. İnsanın hayatı da aynıdır. 

Gündüzleyin doğmuş insanlar da var, geceleyin doğmuş olanlar da var. 
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Geceleyin doğarsada gündüzü görebilir. Aynı şekilde fakir bir ailede doğarsa da 
‘hayatı boyunca fakir olacak’ diyemeyiz, zengin bir ailede doğarsa sonra fakir 
olabilir. Geceden sonra gündüz, gündüzden sonra gece geldiği gibi her şey 
yaratıcı olan Tanrı’nın isteğine göre uyum içindedir.  
Bizim yaşadığımız toplum da aynıdır. Büyük şirkete sahip olanlar da var, o 

şirkette maaş alarak çalışanlar da vardır. Hem yüksek rütbeli işçi de var, hemde 
alçak rütbeli işçi de vardır. Temiz bir ortamda çalışan da var, insanların 
istemedikleri kirli ve yorucu işleri yapan da vardır. Şunu bilmek lazım ki, 
toplum sürekli sağlıklı olmak için ve gelişmek için herhangi bir iş olsun 
uzmanlaşmış meslek olarak saygıyla kabul edilmek lazım.  
Dünya kendisi karanlıktır. Yaratılış 1:2 “Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu; 

engin karanlıklarla kaplıydı” diye söyledi. Bu karanlık ölüm ve lanetle doludur. 
Tanrı ‘Işık olsun!’ diye ışığı gönderdi. İsa ‘Ben dünyanın ışığıyım’ (Yuhanna 
8:12) diye söyledi. O’nun hakkında Yuhanna 1:1-4 ‘Yaşam O`ndaydı ve yaşam 
insanların ışığıydı’ diye söyledi. Tanrı bizde eksik olan şeyleri doldurmak için 
dünyaya ışığı gönderdi.  
Dünyada yaşadığımız sürece bizde eksik olan şeyler çok vardır. Bazı insan 

ekonomik olarak zor durumda, bazı insan fiziksel olarak zor durumda, bazı 
insan psikolojik olarak zor durumdadır. Ama her birimizin durumunu iyi bilen 
Tanrı bize ‘Işık olsun!’ diye buyurdu. Çünkü ışıkta yücelik var, ışıkta bereket 
var, ışıkta lütüf, güç, yaşam ve refah da vardır.  
Tanrı’nın ‘Işık olsun!’ diye söylemesi bize yük yüklemek için değildir. 

Hastalar iyi bilmezse de doktorun reçetesine göre iğne yada ilaç alırlar. Aynı 
şekilde farkımızda olmayabilir ama Tanrı bizde ışık olması gerektiğini bilir.  
Çölde Sayım 23:19-20 “Tanrı insan değil ki, Yalan söylesin; İnsan soyundan 

değil ki, Düşüncesini değiştirsin. O söyler de yapmaz mı? Söz verir de yerine 
getirmez mi? Kutsamak için bana buyruk verildi; O kutsadı, ben değiştiremem” 
diye söyledi. Tanrı bizi kutsamak için buyruk verdi. Dolaysıyla biz bunu 
reddetmemeliyiz. Pozitif şekilde kabul etmeliyiz.  
Bereket almak için Tanrı’nın buyruğu lazım. Tanrı’nın buyruğu berekettir, 

Tanrı’nın bereketi Tanrı’nın buyruğudur. Tanrı ‘Işık osun!’ diye buyurduğu için 
biz bu buyruğu kabul etmemiz lazım. Hastalar bu ışık aracılığıyla yaşam almalı, 
güçsüz olanlar bu ışık aracılığıyla güç almalıdır. Karanlıkta olan bizlere Tanrı 
‘Işık olsun!’ diye buyurduğu için bu buyruğu alıp Kutsal Ruh’la mutlu olmalıyız.  
Şimdi fakir olsa da bu fakirlik sonsuza kadar devam edeceğini düşünmemek 

lazım. Şimdi hasta olsa da bu hastalık sonsuza kadar devam edecek diye 
kaygılanmak gerek yok. Karanlıkta olanlar ilerde kendisine gelecek ışıktan 
dolayı sevinmeli, ışıkta olanlar ne zaman karanlık geleceğini bilmedikleri için 
uyanık olmalıdır. Ne gurur olmak nede hayal kırıklığına uğramak gerekir. Her 
durumda şükredenler Kutsal Ruh’la mutlu olacaktır.  
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