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Romalýlar Mektubu Kursu
Doðrulukla Donatýlmak

Ders 5, Romalýlar Mektubu, beþinci bölüm: «Tek Kiþi’nin etkisi»

A. Romalýlar Mektubu’nun beþinci bölümünü okuyun.  Özellikle þu konulara dikkat
edin:

1. Ýsa Mesih’in kaný aracýlýðýyla doðruluða sahip olmanýn saðladýðý ayrýcalýk
2. Adem’in buyruða uymazlýðýnýn sonucu
3. Ýsa Mesih’in buyruða uymasýnýn sonucu

B. Romalýlar Mektubu 5:8-9'u ezberleyin:

« Ama biz daha günahl2yken Mesih bizim yerimize öldü.  Tanr2 bize sevgisini bununla8

kan2tl2yor.  ¤sa'n2n kan2 arac2l2ð2yla þu anda doðrulukla donat2lm2þsak, O'nun arac2l2ð2yla9

Tanr2'n2n gelecek olan öfkeli yarg2s2ndan kurtuluþ bulacað2m2z daha kesindir. »
(Romalýlar 5:8-9).

C. Cümlelerde açýk yerleri doldurun.
Romalýlar 5:1-11 ayetlerini dikkatle okuyup açýk yerlere uygun sözleri ekleyin.

Bu nedenle, ___________ sonucu ________________donat2lm2þ olarak, Rabbimiz ¤sa1

Mesih arac2l2ð2yla Tanr2'n2n önünde _______________ içindeyiz.  ¤man ederek içinde2

bulunduðumuz bu __________________ O'nun arac2l2ð2yla ______________ hakk2na

kavuþtuk.  Kavuþacað2m2z Tanr2____________________ umuduyla da övünç

duyuyoruz.  Üstelik ______________________ bile __________________ duyuyoruz. 3

Çünkü ac2n2n ___________________ oluþturduðunu biliyoruz.   Katlan2þ, denenmeden4

_______________________ gösterir, denenme de ____________ oluþturur.  Bu umut5

utanç getirmez.  Çünkü Tanr2'n2n sevgisi bizlere verilen ________________ arac2l2ð2yla

yüreklerimizde __________ taþmaktad2r.  Çünkü biz daha _____________ yoksunken,6

_______________ dönemde Mesih _____________________ yerine öldü.  Doðru kiþi7

yerine baþka birinin ölmesini düþünmek güçtür.  Yararl2 insan2n yerine ________ baþka

biri ölme yürekliliðini gösterebilir.  Ama biz daha _____________________ Mesih bizim8

__________________öldü.  Tanr2 bize ________________ bununla kan2tl2yor.  ¤sa'n2n9
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_____________ arac2l2ð2yla þu anda _______________________ donat2lm2þsak, O'nun 

arac2l2ð2yla Tanr2'n2n gelecek olan _______________ yarg2s2ndan kurtuluþ bulacað2m2z

daha kesindir.  Biz ___________________ Oðlu'nun _________ arac2l2ð2yla Tanr2'yla10

___________________________ göz önünde tutulsun.  Ama bar2þm2þ olarak Mesih'in

_______________________arac2l2ð2yla _______________ bulacað2m2z daha kesindir. 

Hem yaln2z bu kadar da deðil.  Rabbimiz ¤sa Mesih _______________________ Tanr211

_______________________övünç duymaktay2z.  O'nun arac2l2ð2yla _______________

bar2þma yetkisini alm2þ bulunuyoruz. 

Ç. Kiþisel Araþtýrmalar
Romalýlar mektubunun beþinci bölümünü yine dikkatle okuyun, sonra aþaðýdaki sorularý
yanýtlayýn.  Yanýtlarý yazarken parantezde ( ) verilen ayetleri olduðu gibi kopya etmeyin. 
Sorularý yanýtlayan sözü ya da sözleri seçin.

1. Mesih Ýsa’ya yönelik imanýn sonucu nedir?  (Romalýlar 5:1) ____________________

 _____________________________________________________________________

2. Ýsa Mesih Rabbi olan kiþinin Tanrý önündeki durumu nedir?  (Romalýlar 5:1)   ______

___________________________________________________________________

3. Ýsa Mesih’e iman eden kiþinin ne yetkisi var? (Romalýlar 5:2)  ___________________

___________________________________________________________________

4. Mesih inanlýsý niçin acýlarýyla övünsün?  (Romalýlar 5:3) _______________________

___________________________________________________________________

5. Katlanýþ neye iþarettir?  (Romalýlar 5:4) ____________________________________

6. Mesih inanlýsý Kutsal Ruh aracýlýðýyla nasýl bir yaþam yaþýyor?  (Romalýlar 5:5) 

___________________________________________________________________



Romalýlar Kursu, sayfa 22

7. Mesih’in onlar için öldüðü insanlar nasýl betimlenir?  (Romalýlar 5:6,8,10)

(1) ______________________________ (2) _______________________________

(3) ______________________________ (4) _______________________________

8. Tanrý bize sevgisini neyle kanýtlýyor?  (Romalýlar 5:8)__________________________

___________________________________________________________________

9. Ýsa’ya iman eden, O’nun (kaný) aracýlýðýyla neye kavuþur?  (Romalýlar 5:9,10)

 (1)________________________________________________________________

 (2)________________________________________________________________

 (3)________________________________________________________________

10. Ölüm tüm insanlarý nasýl sardý?  (Romalýlar 5:12)_____________________________

___________________________________________________________________

11. Ölüm kimler üzerinde egemenliðini sürdürdü?  (Romalýlar 5:14) ______________

___________________________________________________________________

Romalýlar 5:14c-21

Ýlk bakýþta Romalýlar 5:14c-21 zor anlaþýlýr gibi görünür.  Ne var ki, her ayeti iki ana düþünceye
göre bölersek ve bu ana düþüncelerin temel öðelerini bir cetvelde karþý karþýya getirirsek
konunun anlaþýlmasý kolaylaþýr.

Bu ayetlerde Adem’le Ýsa Mesih’in benzer ve ayrý yönleri incelenir.  Üstelik Adem’in iþlediði
gunahla bunun sonucu göz önüne getirilir.  Öte yandan da Ýsa Mesih’in sunduðu kurtulmalýk
ve bunun sonucu öncekiyle karþýlaþtýrýlýr.

Romalýlar 5:14c’de yazýldýðý gibi «Adem, geliþi beklenen kiþinin bir simgesidir.»  «Adem»
baþlýðý altýndaki sütunda Adem’le ilgili bilgiyi göreceksin.   «Beklenen kiþi Ýsa Mesih» baþlýðý
altýndaki sütunda da Ýsa Mesih’le ilgili bilgiyi göreceksin.

Aþaðýdaki cetvelde baðlaçlara da dikkat edin.  «Ama», «bunun tersine» gibi baðlaçlar ayrýlýðý
gösterir.  «Nasýl ... ise» gibi baðlaçlar bir bakýmdan benzerlik gösterir.

Her ayeti cetvelden izledikten sonra o ayetle ilgili soru(lar)a yanýt yazýn.
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 «Adem geliþi beklenen kiþinin bir simgesidir.»
Romalýlar 5:14c-21

5:15 Ne var ki, tanr2sal bað2þ Adem'in suç iþlemesine benzemez.  Bir tek kiþinin15

suç iþlemesiyle bunca insana ölüm yarg2s2 geldiði göz önünde tutulsun. 
Ama Tanr2 kayras2n2n ve  armaðan2n2n bir tek insan2n n ¤sa Mesih'in n
kayras2nda bunca kiþi yarar2na bollukla dað2t2lmas2 daha kesindir.

Ayet Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

5:15 Tanr2sal bað2þ Adem'in suç iþlemesine
benzemez.

Bir tek kiþinin suç iþlemesiyle
bunca insana ölüm yarg2s2
geldiði göz önünde tutulsun. 

Ama Ama Tanr2 kayras2n2n ve 
armaðan2n2n bir tek insan2n n ¤sa
Mesih'in n kayras2nda bunca kiþi
yarar2na bollukla dað2t2lmas2 daha
kesindir.

Þimdi bu ayetin ayrýntýlarýný inceleyelim:

Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

bir tek kiþinin Ama bir tek insan2n n ¤sa Mesih'in n

suç iþlemesiyle kayras2nda 

bunca insana bunca kiþi yarar2na 

ölüm yarg2s2 Tanr2 kayras2 ve  armaðan2

geldi. bollukla dað2t2ldý.

12. Adem’in suç iþlemesi yüzünden sayýsýz insanýn giydiðý yargý nedir? _________________

13. Öte yandan Ýsa Mesih’in kayrasýnda sayýsýz kiþi yararýna neler daðýtýldý?  _____________

_______________________________________________________________________
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5:16 Tanr2sal armaðan o tek kiþinin günah2 gibi deðildir.  Çünkü bir tek insan2n16

suçu sonucunda saptanan yarg2 suçlu ç2kar2lma oldu.  Tanr2sal bað2þ ise,
bunun tersine, bir sürü suçtan sonra doðru ç2kar2lmay2 oluþturdu.

Ayet Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

5:16 Tanr2sal armaðan o tek kiþinin16

günah2 gibi deðildir.

Çünkü bir tek insan2n suçu
sonucunda saptanan yarg2
suçlu ç2kar2lma oldu.

bunun
tersine

Tanr2sal bað2þ ise, bunun tersine, bir
sürü suçtan sonra doðru ç2kar2lmay2
oluþturdu.

Þimdi bu ayetin ayrýntýlarýný inceleyelim:

Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

saptanan yarg2 bunun
tersine

Tanr2sal bað2þ

bir tek insan2n suçu sonucunda bir sürü suçtan sonra

suçlu ç2kar2lma doðru ç2kar2lmay2

oldu oluþturdu

14. Adem’in suçu sonucunda saptanan yargý neydi? ________________________________

15. Tanrýsal baðýþ bir sürü suçtan sonra neyi getirdi? ________________________________

_______________________________________________________________________
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5:17 Bir tek kiþinin suç iþlemesinin ölüm egemenliðini getirdiði ve bunun o tek17

kiþi arac2l2ð2yla olduðu önümüzdedir.  Ama kayra bolluðu ve doðruluk
armaðan2n2 alanlar2n, bir tek kiþi n ¤sa Mesih n arac2l2ð2yla yaþamda
egemenlik sürecekleri daha kesindir.

Ayet Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

5:17 Bir tek kiþinin suç iþlemesinin
ölüm egemenliðini getirdiði ve
bunun o tek kiþi arac2l2ð2yla
olduðu önümüzdedir.

Ama Ama kayra bolluðu ve doðruluk
armaðan2n2 alanlar2n, bir tek kiþi n ¤sa
Mesih n arac2l2ð2yla yaþamda
egemenlik sürecekleri daha kesindir.

Þimdi bu ayetin ayrýntýlarýný inceleyelim:

Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

Ama Ama kayra bolluðu ve doðruluk
armaðan2n2 alanlar2n

o tek kiþi arac2l2ð2yla...
Bir tek kiþinin suç iþlemesinin

bir tek kiþi n ¤sa Mesih n arac2l2ð2yla

ölüm egemenliðini getirdiði yaþamda egemenlik sürecekleri

önümüzdedir. daha kesindir.

16. Bir tek Adem’in suç iþlemesi neyi getirdi? ______________________________________

17. Öte yandan Mesih aracýlýðýyla birçoklarý neyi aldýlar? _____________________________

18. Bir tek Ýsa Mesih aracýlýðýyla bu insanlara saðlanan ayrýcalýk nedir? __________________

_______________________________________________________________________
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5:18 Demek ki, bir tek insan2n suçluluðu yüzünden suçlu ç2kar2lma nas2l bütün18

insanlar2 kapsad2ysa, bir tek insan2n doðru ç2karma eylemiyle de yaþam
doðruluðu bütün insanlar2 kapsam2þt2r.

Ayet Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

5:18 Demek ki, bir tek insan2n
suçluluðu yüzünden suçlu
ç2kar2lma nas2l bütün insanlar2
kapsad2ysa,

nas2l ...
ise

bir tek insan2n doðru ç2karma
eylemiyle de yaþam doðruluðu bütün
insanlar2 kapsam2þt2r. 

Þimdi bu ayetin ayrýntýlarýný inceleyelim:

Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

bir tek insan2n nas2l ...
ise

bir tek insan2n

suçluluðu yüzünden doðru ç2karma eylemiyle

suçlu ç2kar2lma yaþam doðruluðu

bütün insanlar2 bütün insanlar2

kapsad2 kapsam2þt2r

19. Adem’in suçluluðu yüzünden insanlarý ne  sardý? ______________________________

20. Mesih’in doðru çýkarma eylemiyle bütün insanlarý ne kapsadý? __________________

_______________________________________________________________________
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5:19 Çünkü bir tek insan2n buyruða uymazl2ð2yla nas2l birçoklar2 günahl219

k2l2nm2þsa, bir tek insan2n buyruða uymas2yla da birçoklar2 doðru k2l2nacakt2r.

Ayet Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

5:19 Çünkü bir tek insan2n buyruða
uymazl2ð2yla nas2l birçoklar2
günahl2 k2l2nm2þsa,

nas2l
... ise

bir tek insan2n buyruða uymas2yla da
birçoklar2 doðru k2l2nacakt2r. 

Þimdi bu ayetin ayrýntýlarýný inceleyelim:

Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

bir tek insan2n nas2l
... ise

bir tek insan2n

buyruða uymazl2ð2yla buyruða uymas2yla

birçoklar2 birçoklar2

günahl2 doðru

k2l2nm2þ k2l2nacaktýr

21. Birçoklarý nasýl günahlý kýlýndý?
______________________________________________________

22. Öte yandan, birçoklarý nasýl doðru kýlýnacaktýr?
_________________________________________

5:20 Ruhsal yasa suçun artmas2 için araya girdi.  Ama günah2n artt2ð2 yerde,20

kayra da her ölçüyü aþan bir art2þla çoðald2.

Ayet Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

5:20 Ruhsal yasa suçun artmas2 için
araya girdi.  

Ama Ama günah2n artt2ð2 yerde, kayra da
her ölçüyü aþan bir art2þla çoðald2.

Þimdi bu ayetin ayrýntýlarýný inceleyelim:

Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

Ama günah2n artt2ð2 yerde

Ruhsal yasa kayra

suçun artmas2 için her ölçüyü aþan bir art2þla

araya girdi çoðald2

23. Ruhsal yasa niçin araya girdi? _________________________________________
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24. Günah2n artt2ð2 yerde her ölçüyü aþan bir art2þla ne çoðaldý? ____________________

5:21 Öyle ki, günah nas2l ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Rabbimiz ¤sa Mesih21

arac2l2ð2yla sonsuz yaþam2 getiren kayra da doðrulukla egemenlik sürsün.

Ayet Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

5:21 Öyle ki, günah nas2l ölüm
yoluyla egemenlik sürdüyse, 

nas2l...
  ise

Rabbimiz ¤sa Mesih arac2l2ð2yla
sonsuz yaþam2 getiren kayra da
doðrulukla egemenlik sürsün.

Þimdi bu ayetin ayrýntýlarýný inceleyelim:

Adem Baðlaç Beklenen kiþi Ýsa Mesih

günah nas2l...
  ise

sonsuz yaþam2 getiren kayra

 ölüm yoluyla Rabbimiz ¤sa Mesih arac2l2ð2yla

doðrulukla

egemenlik sürdü egemenlik sürsün

25. Günah hangi yolla egemenlik sürdü? _______________________________________

26. Kayra hangi sonucu getirir? ______________________________________________

27. Kayra nasýl egemenlik sürer? ____________________________________________

D. Dersin Özeti

Adem’in buyruða uymazlýðý insanlýðýn özünü tümden bozdu.  Sadece yaratýklarýna acýyan
Tanrý bunun çözümünü gerçekleþtirdi.  Adem’in suçuyla günah, ölüm ve ölüm yargýsý
bütün insanlýðý sardý.  Bu tek insanýn suçluluðu yüzünden bütün insanlar suçlu çýkarýldý.

Suçlu çýkarýlan bizler kendimizi ölüm ortamýndan ve  yargýsýndan kurtaramazken Mesih
Tanrý düþmaný olan biz günahlýlar için öldü.  Günah borcumuzu ödemek için kanýný döken
Ýsa Mesih’e iman edenler doðrulukla donatýlýr ve kayra bolluðunu alýr. Doðru çýkarýlmýþ
ortamda ve kayra düzeyinde sürekli yaþayan Mesih inanlýsý acýlar ortasýnda katlanýþý
öðrenir.  Denenmeyi kaçýnýlmasý gereken bir görgü saymaz.  Bunlarý yaþamýný tanrýsal
düzene sokmak için gerekli araç niteliðinde karþýlar.  «Oðlu’nun ölümü yoluyla Tanrý’yla
barýþtýrýldýk.»  «Tanrý’nýn sevgisi bizlere verilen Kutsal Ruh aracýlýðýyla yüreklerimizde dolup
taþmaktadýr.»   Bu ayrýcalýk için Tanrý’ya sürekli övgü sunalým.


