Romalýlar Mektubu Kursu
Doðrulukla Donatýlmak
Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm
«Tanrý’nýn Mesih’e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi»
A.

Romalýlar Mektubu’nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat
edin:
1. Ýsrail’in kendi doðruluðunu kendileri çizme çabasýný sürdürmesi
2. Ýsa Rab’dir diye açýklayan ve Tanrý’nýn O’nu ölülerden dirilttiðine inananýn kurtuluþu
3. Sevinç Getirici Haber’in dünyanýn her ucuna ulaþmasý ve bunun sonucu

B.

Romalýlar Mektubu 10:9n
n11'i ezberleyin:
«9Eðer ¤SA RAB'dir diye aðz2nla aç2kça söyler, yüreðinle de Tanr2'n2n O'nu ölüler
aras2ndan dirilttiðine iman edersen kurtulacaks2n. 10Çünkü doðrulukla donat2lmak için
yürekle iman edilir, kurtuluþ için de að2zla aç2klama yap2l2r. 11Kutsal Yaz2 þöyle der: ‹Her
kim O'na iman ederse, hiçbir vakit utand2r2lmayacakt2r›» (Romalýlar 10:9n11).

C.

Cümlelerde açýk yerleri doldurun.
Romalýlar 10:14n21 ayetlerini dikkatle okuyup açýk yerlere uygun sözleri ekleyin.
14

Ama _________________ etmedikleri kiþiyi nas2l __________________________?

_________________________ kiþiye nas2l ___________________ edecekler? Sözü
______________________ olmazsa nas2l __________________________________?
15

____________________ sözü nas2l ________________________? Kitapta yaz2lm2þ

olduðu gibi: «Sevindirici ¤yi Haber'i ___________________________ ayaklar2 ne
________________________!»

16

Ama yine de Sevindirici Haber'in buyruðunu herkes

__________________________. Yeþaya buna iliþkin þöyle der: «Ya Rab, Haberimiz'e
_______________ inand2?»

17

Demek ki, ___________ Haber'i __________________,

Haber'i duymak da Mesih'in ______________ arac2l2ð2yla olur. 18Ama soruyorum:
Gerçekten Haber'i duymad2lar ______? Hiç kuþkusuz __________________: «Onlar2n
sesi ___________ yeryüzüne yay2ld2. Sözleri de dünyan2n her _____________ ulaþt2.»
19

Yeniden soruyorum: ________________ bunu bilmedi __________? ¤lkin Musa þöyle
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diyor: «Sizleri ________________ özelliði ____________________ bir ulus arac2l2ð2yla
___________________________. _________________________ bir ulus arac2l2ð2yla
sizleri ________________________.»

20

Yeþaya da korkmadan þunu bildiriyor: «Beni

____________________ bulundum, Beni soruþturmayanlara ____________________."
Öte yandan, ¤srail için de þöyle diyor: «Tüm gün söz ___________________, baþ

21

_______________________ bir halka ellerimi_______________________.»
Ç.

Kiþisel Araþtýrmalar
Romalýlar mektubunun onuncu 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. Pavlus’un yürek özleminden doðan duasý neydi? (Romalýlar 10:1) _______________
___________________________________________________________________
2. Ýsrailliler’in Tanrý önündeki çabasýný betimleyin. (Romalýlar 10:2) _______________
(1) _________________________________________________________________
(2) _________________________________________________________________
3. Ýsrailliler neyi bilmiyorlardý? (Romalýlar 10:3) ________________________________
___________________________________________________________________
4. Ýsrailliler neyi yapmaya çalýþýyorlardý? (Romalýlar 10:3) _______________________
___________________________________________________________________
Neye baðýmlý kalmadýlar? ______________________________________________
___________________________________________________________________
5. Mesih nedir? (Romalýlar 10:4) ___________________________________________
6. Mesih’te ruhsal yasanýn son bulmasý, iman edene neye yarar? (Romalýlar 10:4)
___________________________________________________________________
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7. Musa’ya göre1, herkes nasýl yaþam bulacaktýr? (Romalýlar 10:5) ________________
___________________________________________________________________
8. Doðruluða nasýl ulaþýlýr? (Romalýlar 10:6) __________________________________
9. Ýki olanaksýz uðraþtan2 söz edilir: Nedir bunlar? (Romalýlar 10:6-7) ______________
(1) _________________________________________________________________
(2) _________________________________________________________________

1

Tanrý’nýn Musa aracýlýðýyla ilettiði Yasa bir kanunlar koleksiyonu deðil, Tanrý’nýn isteminin ve
özniteliklerinin açýklanmasýdýr. Yasa üç bölüme ayrýlýr: (1) On Emir, (2) toplumsal iliþkileri
yöneten kurallar ve (3) insanlarý Tanrý’dan ayýran günahýn baðýþlanmasý için sunulan kurbanlar,
kahinlik ve tapýnakla ilgili yönergeler.
Yasa’nýn ilk iki bölümü insana Tanrý önündeki günahlýlýðýný kanýtlar. Tanrý’yla barýþmadan
Yasa’nýn kurallarýný yerine getirmeye çabalayan kiþi «yaþamaz». Yalnýz tüm Yasa’ya önem
veren ve ilkin Tanrý’yý hoþnut edebilmek için temel olan günahtan arýndýrýlma konusuna öncelik
tanýyan kiþi «yaþam bulacaktýr». Kiþinin Yasa’nýn son (3.) bölümüne boyun eðmesi, günahýn
karþýlýðý/bedeli olarak ölecek olan Mesih’e iman ettiðini belgelerdi.
«Yaþam bulacaktýr» vaati, kiþi buyruklara uyarak sonsuz yaþama kavuþacak anlamýna
gelmez. Hem Eski hem de Yeni Antlaþma’da sonsuz yaþam Tanrý armaðanýdýr. Ýyi iþler
yaparak kazanýlmaz; sevap karþýlýðý deðildir. «Onunla (yani, ruhsal Yasa ile) yaþam
bulacaktýr» cümleciði þöyle anlaþýlabilir: «Sonsuz yaþama sahip olanlar, ruhsal Yasa’nýn
çerçevesinde ya da sýnýrý içinde yaþayacaktýr» anlamýna gelir. Yasa’yý uygulamaktan gelen
ürün de yaþamýnda görünür. Ne var ki, ne denli istekli olursa olsun hiç kimse sürekli tüm
Yasa’yý yerine getiremez.
10

Ruhsal yasadan esinlenen iþlere bel baðlayanlar lanet alt2ndad2r. Çünkü Kutsal Söz'de
þöyle yaz2lm2þt2r: «Ruhsal yasa kitab2nda yaz2lanlar2n tümünü yerine getirme yolunda
süreklilik göstermeyen herkes lanet alt2ndad2r.»
11
Tanr2 önünde hiç kimsenin ruhsal yasa uyar2nca doðrulukla donat2lmad2ð2 aç2kt2r. Çünkü
«Doðru kiþi imanla yaþayacakt2r.» (Pavlus’un Romalýlar 4'te kanýtladýðý gibi...)
12
Ama ruhsal yasan2n imanla ilgisi yoktur. Tam tersine, «Yasan2n buyruklar2n2 yerine
getiren onlarla yaþayacakt2r» (Galatyalýar 3:10-12).
___________________________________________________________________________
²Mesih bebek olarak doðduðunda bir kez yere indi. Ölüler arasýndan dirildiðinde de yukarý
getirildi. Bu olaylarý yinelemek olanak dýþýdýr. Sonsuz yaþama ulaþmak için ne bu olaylarý
yinelemek gerekir ne de Mesih’in fiziksel huzurunda bulunmak.. Canlarý kurtarmak için yeterli
güçte olan Mesih’in iman sözü herkese yakýndýr. Herkes aðzýyla O’nu konuþabilir, yüreðiyle
O’nu derin düþünebilir. (Romalýlar 10:6-8)
Romalýlar Kursu, sayfa 56

10. Tanrý sözü ne denli çok yakýndýr? (Romalýlar 10:8) __________________________
___________________________________________________________________

11. Sonsuz yaþama kavuþmak için kiþi aðzýyla neyi itiraf etmeli? (Romalýlar 10:9)
___________________________________________________________________
Yüreðiyle neye iman etmeli? ____________________________________________
___________________________________________________________________
12. Bu cümlenin boþ yerlerini doldurun: Yürekle iman eden kiþi ____________________
__________________________ ve ¤SA RAB'dir diye aðýzla açýklama yapan kiþi
____________________________________________. (Romalýlar 10:10)
13. Ýsa Mesih’e her iman edene ne vaat edilir? (Romalýlar 10:11) __________________
___________________________________________________________________
14. Ýsa Mesih kimin Rabbi’dir? (Romalýlar 10:12) _______________________________
15. Yahudiler’le uluslar arasýnda ne bakýmdan ayrým yoktur? (Romalýlar 10:12) _______
___________________________________________________________________
16. Kim kurtulacaktýr? (Romalýlar 10:13) ______________________________________
___________________________________________________________________
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17. Ýnsanlarýn Mesih’e seslenebilmeleri için O’nunla ilgili bilgi edinmeliler. Bu bilgiyi nasýl
alabilecekler? (Romalýlar 10:14-15)
Ýnsanlar Sevinç Getirici Haber’i yaymak için _______________________.
Bu insanlar Sevinç Getirici Haber’i _____________________.
Sevinç Getirici Haber’in ulaþtýðý kiþiler Mesih’le ilgili Söz’ü _____________________.
Söz’ü iþittikten sonra Mesih’e __________________________.
Ýman ettikleri Kiþi’yi ____________________.
18. Kimin ayaklarý güzeldir? (Romalýlar 10:15) __________________________________
___________________________________________________________________
19. Kimileri, Sevinç Getirici Haber’in buyruðunu nasýl karþýladý? (Romalýlar 10:16)
___________________________________________________________________
Yeþaya neden yakýnýyordu? ____________________________________________
20. Iman nasýl oluþur? (Romalýlar 10:17) ______________________________________
Duyulan Haber nedir? (Romalýlar 10:9-11) __________________________________
21. Gerçekten Sevinç Getirici Haber’i duymadýlar mý? (Romalýlar 10:18) _____________
___________________________________________________________________
22. Sevinç Getirici Haber nerelere ulaþtý? (Romalýlar 10:18) _______________________
___________________________________________________________________
23. Tanrý’nýn Ýsrail’e gösterdiði sevecenliði betimleyin. (Romalýlar 10:21) _____________
___________________________________________________________________
24. Ýsrail Sevinç Getirici Haber’i nasýl karþýladý? (Romalýlar 10:21) __________________
___________________________________________________________________
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25. Ýsrail’in Sevinç Getirici Haber’e gösterdiði tepki yüzünden Tanrý ne yapmaya karar
verdi? (Romalýlar 10:19)
(1) _________________________________________________________________
(2) _________________________________________________________________
26. Tanrý’yý kim buldu? O kimlere açýklandý? (Romalýlar 10:20) ____________________
___________________________________________________________________

D. Dersin Özeti
Mesih ruhsal yasanýn son bulmasýdýr. O’na iman eden doðrulukla donatýlýr. Ýsa Rab’dir
diye aðzýyla açýklayan ve yüreðiyle Tanrý’nýn O’nu ölüler arasýndan dirilttiðine iman eden
kiþi günahýndan kurtulur. Bunu duymuþ olan Ýsrailliler halen kendi doðruluðunu çizmeye
çabalýyor. Ne var ki, bu çaba gerçek bilgiye dayanmamaktadýr. Pavlus bu duruma
yakýnýyor, Yahudiler’in kurtuluþu için Tanrý’ya yakarýyor.
Sevinç Getirici Haber dünyanýn her ucuna ulaþtý. Tanrý’yý araþtýrmayanlar O’nu buldular.
Tanrý, O’nu soruþturmayanlara açýklandý. Ýsrail de bu Haber’i duydu ama kabul etmedi.
Tanrý tüm gün söz dinlemez, baþ kaldýrýcý Ýsrail halkýna ellerini uzattý. Ama Ýsrail Tanrý’ya
dönmedi. Bunun için Tanrý Yahudiler’ce anlayýþsýz bir ulusla onlarý kýzdýracak ve
imrendirecek. Bu da O’nun Ýsrail halkýna ellerini uzatmasýnýn bir parçasý.. Onlarý geri
kazanma uðraþtan vazgeçmiyor Tanrý.
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