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Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rab’bin yüceliğini görerek yücelik
üstüne yücelikle O’na benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da Ruh

olan Rab sayesinde oluyor. 2.Ko.3:18
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YARATILIŞ 1-11. BÖLÜMLER BAŞLANGIÇLAR
5. ÇALIŞMA: GÜNAHIN SONUCU, VAADİN GERÇEKLİĞİ

(YAR. 3)

ESKİ ADEM GÖMÜLDÜ

Ünitemizi çalışmaya başlamadan önce hep birlikte aşağıdaki ilahiyi
söyleyelim. Tanrı’yı Yüceltelim İlahi Kitabı 71. İlahi. Eğer
bilmiyorsanız Tapınma Önderi uygulamasından dinleyebilirsiniz.

Eski Adem gömüldü, Yeni Adem dirildi
Eski şeyler yok oldu, Rab bana yoldaş oldu

Eski yolum terk ettim, sevgi yolunu seçtim
Eski şeyler yok oldu, Rab bana yoldaş oldu

Mesih geldi kalbime, doldurdu esenlikle
Eski şeyler yok oldu, Rab bana yoldaş oldu

Günahlarım yıkandı, Rab İsa’nın kanıyla
Eski şeyler yok oldu, Rab bana yoldaş oldu

Şükrederim Rabbim’e, son yoktur sevincime
Eski şeyler yok oldu, Rab bana yoldaş oldu
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Soru: Bu ilahideki gibi Eski Adem olan eski benliğinizin ölüp yeni
Adem olan Mesih’teki yeni yaşantınızın dirildiğine nasıl tanıklık
ederdiniz? Düşüncelerimizi ve tanıklıklarımızı paylaşalım.

GÜNAH TANRI’NIN VAADİNE ENGEL DEĞİLDİR

Yaratılış 3. bölümü okuyalım. Sonrasında aşağıdaki öğretiyi yüksek
sesle okuyup soruları birlikte cevaplandıralım.

Geçen oturumumuzda Yaratılış 3. bölümün ilk yarısını birlikte çalıştık.
Bu bölümde insanlığın en çok sorduğu, “Neden kötülük ve acı var?”
sorusuna cevap bulabildik. İnsan Tanrı’ya karşı günah işlemiştir.
Kötülük de artık dünyaya girmiş, insan Tanrı’dan uzak kalmıştır.

Geçen oturumda gördüğümüz gibi, yaptıklarından ötürü adam kadını,
kadın da yılanı suçlamaktadır. Kimse sorumluluk almaz ama günahın
ilk etkileri utanç ve örtünmeyle görünür. Tanrı bu konuda konuşmaya
başlar.
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UYGULAMA

Günah ne yazık ki hayatımızın her alanına nüfuz etmiştir. Böyle bir
dünyada yaşıyoruz. Ancak biz Mesih’te vaat edilmiş kurtuluşa sahip
olan Hristiyan bireyler, yani Yeni Ademler olarak günlük hayatımızda
nasıl bir yaşam sürdürebileceğimizi düşünelim. Bu hafta aşağıdaki
gibi durumlarla karşılaşırsak Eski Adem’i bırakıp Yeni Adem olarak
nasıl bir tutum içinde olabiliriz, düşünelim. Deneyimlerinizi haftaya
çalışma başlamadan önce paylaşalım.

• İş yerinizde size baskı uygulayan bir şefiniz var. Sürekli sizin
hakkınızda kötü konuşup sizi kışkırtmaya çalışıyor.

• Trafikte sıkışıp kaldınız. Tam yol açılacakken yan taraftan bir
araba sizin yolunuzu kesip önünüze geçiyor.

• Üst kattaki komşunuz sürekli gürültü yapıyor ve size hiç saygı
duymuyor.

• Hristiyan olduğunuzu duyan patronunuz sizin yine de onun için
yalan söylemenizi istiyor.

• İsa Mesih’e iman ettiğinizi bilmeyen biri size, “cennet de
cehennem de burası, Tanrı adil olsaydı bu kadar kötülük mü
olurdu” diyor.

Kilise hizmeti içindir; parayla satılmaz.
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3:15’te, “o senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın”
ifadesi yılana söylenmiş bir söz gibi dursa da, Tanrı’nın nihai
planındaki bir olayı hatırlatır. Kadının soyu -İsa Mesih- ile yılanın
soyu -Şeytan ve onun orduları- arasında olacak olanları anlatır. Tanrı
insanı günahıyla ve ölümlü doğasıyla bırakmayacaktır. Bunun için
bakireden doğan kendi Oğlu’nu, günahsız biricik Oğlu’nu gönderecek
ve çarmıhta tüm insanlık için bedel ödeyecektir. Şeytan’ı çarmıhta
ezecek, dirilişiyle de zaferini ilan edecektir.

Soru: Böyle bir vaadin günahtan hemen sonra verilmesinden Tanrı’nın
karakteri ve insana olan tutumu hakkında ne öğrenebiliriz? Birlikte
cevaplandıralım, sonra aşağıdan okumamıza devam edelim.

Romalılar 5. bölüm ve 1. Korintliler 15. bölümde İsa Mesih’in nasıl
günahlarımızı kaldırdığını, Adem’in günahı yerine kendini feda ederek
insanlığı Tanrı ile barıştırdığını anlatır.

Tanrı’nın sevgisi Adem’in günahı gibi değildir. Tanrı günah
işleyeceğini bilerek insanı yarattığında Oğlu’nun öleceğini de
biliyordu. İnsanı kendi haline bırakmayarak İsa Mesih’in çarmıhta
ölümü, gömülmesi, dirilişiyle Şeytan’a karşı zafer kazanmıştır.
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3:20’de Adem, karısına umut barındıran bir isim koyar: Havva. Bu
ismin anlamı yaşamdır. Tanrı insanın durumunu dile getirir: “İyiliği
ve kötülüğü bilmekle bizim gibi oldu.” “Bizim gibi” ifadesi Eski
Antlaşma’da Üçlü Birliğe vurgu yapan en belirgin ayetlerden biridir.
Tanrı’nın yaşam ağacına giden yolu kapatmasıyla insanın
ölümsüzlüğüne son verildi, çünkü günah sonsuza dek insanda egemen
olmayacaktı. Tanrı’nın planı buna engel olacaktı. “Onu kovdu” diyor
Kutsal Kitap. Adem Aden bahçesinden dünyaya gönderildi. Şöyle diyor
Pavlus bu konuda: “Günah bir insan aracılığıyla, ölüm de günah
aracılığıyla dünyaya girdi. Böylece ölüm bütün insanlara yayıldı.
Çünkü hepsi günah işledi.” (Rom. 5:12)

Soru: Burada biraz duralım. İnsanın günahı karşısında Tanrı’nın vaadi
ve vaadini Mesih İsa’nın çarmıhta ölümü ve dirilişiyle
gerçekleştirmesini düşünelim. Bunlar hakkında dua edelim. Kısa bir
dua zamanı yapalım. Rab’be şükürlerimizi sunalım. Sonra aşağıdan
okumamıza devam edelim.

ESKİ ADEM, YENİ ADEM

Tanrı Yaratılış 3:15’te büyük bir vaat verir. Günaha düşen insanlığa bu
ilk vaatle bakire Meryem’den doğan İsa Mesih’in çarmıhta ölümünü
önceden bildirir. Bu vaadin bizim için anlamını düşünürken aşağıdaki
alıştırmayı yapmaya çalışalım. Tablodaki her satır için şu soruları
birlikte cevaplandıralım:
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Soru 1: Adem’in günahının etkilerini ve İsa Mesih’in bizim için
yaptıklarını düşünelim.

Soru 2: Kendi hayatımızda hala Adem ve Havva’ya benzer yönlerimiz
olup olmadığını düşünelim. Bu yönleri grubumuzla paylaşalım.

Soru 3: İsa Mesih’in bizim için yaptıklarını nasıl hayatımıza
uygulayabileceğimizi aramızda konuşalım.

Romalılar 5. bölüme bakacağız burada.

Not: Ayetlerin yanındaki b harfi, ayetin ikinci cümlesinin okunması
gerektiği anlamına gelir.

Adem’in günahının
sonuçları

İsa Mesih’teki vaadin
gerçekleşmesi

Rom 5:12 Rom 5:15
Rom 5:16a Rom 5:16b
Rom 5:17a Rom 5:17b
Rom 5:18a Rom 5:18b
Rom 5:19a Rom 5:19b

6
02 01 05 Yaratılış–Başlangıçlar (Yar.1 - 11)

Tanrı yılana, kadına ve adama tek tek bu günahın nasıl sonuçlar
doğurduğunu söyler. Yılana lanetli olduğunu bildirir. Bereket bir
lanete dönüşmüştür.

Kadının cezası, doğumdaki ağrı ve kocasına olan arzusudur. Adama
verilen ceza toprağı da kapsar, çünkü topraktan alınmıştır. Adem’in
günahı toprağın lanetlenmesine neden olmuştur. Günah insanın
ruhsal ölümüne, Tanrı’yla ilişkisinin bozulmasına neden oldu. Ama bu
günahı kendi kendine yaşamıyordu. Bunun ilişkilere, doğaya, dünyaya
etkisi vardı. Nitekim tüm etkiler bugün de devam etmektedir.

Soru: Tanrı’nın bu söyledikleri konusunda şimdi dünyaya bakınca
nasıl sonuçlar görüyorsunuz? Dünya nasıl bir durumdadır? Bizim bu
konuda nasıl bir sorumluluğumuz vardır? Birlikte cevaplandıralım,
sonra aşağıdan okumamıza devam edelim.

Tanrı onlar için giyecek yaptı. Yaşam ağacının yolunu kapattı, çünkü
insan iyi ve kötüyü bilmekle Tanrı gibi olmuş gözüküyordu. Ama insan
sadece kendi hayatı için tanrıcılık oynamakla yetinecektir. Her kararı
artık kendi günahlı iradesiyle verecek, yolunu bu günahlı değer
yargılarıyla seçecektir.

VAAT

Tüm bu korkunç sahne içinde, Tanrı’dan ayrı kalmak, kovulmak,
cezalandırılmak, ölmeye başlamak gibi her şeyin karardığı bir anda,
Tanrı’nın planının vaadi parıldamaktadır 3. bölümde.

3
Yaratılış–Başlangıçlar (Yar.1 - 11) 02 01 05


