YOKLAMA
Bölüm 1
Sevgili arkadaþlar, Romalýlar mektubuyla ilgil bu kursu izlemekle kuþkusuz yeni bilgiler
edindiniz. Önünüzdeki yoklamada daha önce bellediðiniz ayetler geçiyor. Ayetlerin
yanýnda boþluklar görüyorsunuz. Bu yerlerle ilgili «bölüm ve «ayet» numaralarýný doldurun.
Ayný zamanda sorularý yanýtlayýn.
1. «Bu nedenle, sen, ey yargý yürüten insan! Kim olursan ol, özrün yoktur. Çünkü
baþkasýný yargýlamaya kalkýþmakla kendine karþý yargý yürütmektesin. Çünkü yargý
yürüten sen, ayný þeyleri yapmaktasýn».
bölüm _____, ayet(ler) _____
Baþkalarýný yargýlayan kiþinin Tanrý önünde özrü yoktur. Niçin?
______________________________________________________________________

2. «Ne zavallý bir insaným! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak? Rabbimiz
Ýsa Mesih aracýlýðýyla Tanrý'ya þükürler olsun! Sonuç þudur: Saðduyumla Tanrý'nýn
yasasýna, bedenimin gereksiz istekleriyle ise günah yasasýna uþaklýk ediyorum ben».
bölüm _____, ayet(ler) _____
Bedenin istekleri insaný nereye götürür? ______________________________________
Beden tutsaklýðýndan kurtulabilmek için kiþinin Ýsa’yý iyi bir öðretmen ya da peygamber
olarak tanýmasý yeterli midir? _____________

3. «Öyleyse, kardeþlerim, Tanrý'nýn sevecenliði adýna size yalvarýrým: Bedenlerinizi diri,
kutsal, beðenilir sunu olarak Tanrý'ya sunun. Sunmanýz gereken saðlýklý ruhsal hizmet
budur. Þimdiki çaðýn gidiþine uymayýn. Tersine, anlayýþýnýzýn tazelenmesiyle büsbütün
deðiþtirilmiþ insanlar olun. Öyle ki, Tanrý'nýn istemini, neyin yararlý, beðenilir, yetkin
olduðunu öðrenesiniz».
bölüm _____, ayet(ler) _____
Anlayýþý yenilenmiþ insan neyi saptayabilir? __________________________________
_____________________________________________________________________

4. «Yaymakta olduðum Sevindirici Haber ve Ýsa Mesih Sözü uyarýnca sizleri sarsýlmaz
biçimde desteklemeye gücü yeten Tanrý'ya yücelik olsun. Sonsuz çaðlar boyunca saklý
tutulup günümüzde açýklanan giz, peygamberlerin kutsal yazýlarý ve öncesiz çaðlar
Tanrýsý'nýn buyruðu uyarýnca þimdiki dönemde açýklanmýþ bulunuyor. Öyle ki, tüm
uluslar iman buyruðuna uysunlar».
bölüm _____, ayet(ler) _____
Tanrý’nýn gücü neye yeterlidir? _____________________________________________
_____________________________________________________________________
Sözü edilen giz nedir? ___________________________________________________

5. «Çünkü Sevindirici Haber'e baðlýlýðýmdan utanç duymuyorum. Çünkü her iman edene
kurtuluþ saðlayan Tanrý gücüdür; ilkin Yahudi'ye, hem de Yunanlý'ya. Çünkü Sevindirici
Haber'de Tanrý'nýn insaný doðruluða eriþtirmesi açýklanýr. Ýmana dayanan, imana
ulaþtýran doðruluktur bu. Týpký Kitap'ta yazýlý olduðu gibi, ‹Doðru kiþi imanla
yaþayacaktýr.›»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Sevindirici Haber nedir? __________________________________________________

6. «Bu sözler bizler için de yazýlmýþtýr. Rabbimiz Ýsa'yý ölüler arasýndan diriltene iman eden
bizler için de iman doðruluk sayýlacaktýr. Ýsa bizim suçlarýmýz için ölüme teslim edildi ve
doðruluðumuz için ölümden dirildi».
bölüm _____, ayet(ler) _____
Ýsa neyimiz için öldü, neyimiz için dirildi? _____________________________________
_____________________________________________________________________

7. «Çünkü hiçbir insan ruhsal yasada sýralanan iþlerde Tanrý katýnda doðrulukla
donatýlmayacaktýr. Çünkü ruhsal yasa kiþiyi ancak günahý bilme aþamasýna getirir.»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Ruhsal yasanýn aracýlýðýyla kaç kiþi Tanrý katýnda doðrulukla donatýlacak? ___________

8. «Bundan böyle günah ölümlü bedeninizde egemenlik kurmasýn; öyle ki, bedenin
tutkularýna uymayasýnýz. Ne de bedeninizin parçalarýný kötülük araçlarý olarak günaha
sunun! Bunun yerine, ölüler arasýndan yaþama kavuþmuþ kiþiler olarak kendinizi
Tanrý'ya sunun. Bedeninizin parçalarýný da doðruluk araçlarý olarak Tanrý'ya yararlý
kýlýn.»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Bedenin parçalarýný kötülük için günaha sunma yerine Mesih inanlýsý ne yapar?
_____________________________________________________________________

9. «Þimdi bu iþe ne dememiz gerekir? Doðruluðu aramayan uluslar doðruluða kavuþtular.
Bu doðruluða iman yoluyla ulaþtýlar. Oysa ruhsal yasa aracýlýðýyla doðruluðu arayan
Ýsrail bu doðruluk yasasýna eriþemedi. Acaba neden? Çünkü doðruluðu imana
dayanarak deðil, baþardýklarý iþlere dayanarak aradýlar. Bunun sonucunda, Sendeleme
Taþý'na takýlýp sendelediler.»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Ýsrail doðruluða niçin eriþemedi? ___________________________________________
______________________________________________________________________

10. «Tanrý'nýn seçilmiþlerini kim suçlayabilir? Onlarý doðrulukla donatan Tanrý'dýr. Öyleyse
suçlu çýkaran kimdir? Ölen, hem de dirilen Mesih Ýsa Tanrý'nýn saðýndadýr ve O bizim
için yakarmaktadýr.»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Ýsa Mesih þimdi nerededir ve ne yapýyor?___________________________________

11. «Tanrý'nýn iyiliðini de, sertliðini de taný. O, düþenlere karþý sert, sana karþýysa tanrýsal
iyilikle davranýr. Bu iyiliðe baðlý kalman gereðini de unutma; yoksa sen de kesilip
atýlýrsýn.»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Tanrý’nýn iki niteliðinden söz edilir. Bunlar nedir? ______________________________

12. «Bu kayra beni uluslar yararýna Mesih Ýsa'nýn görevlisi kýldý. Aldýðým kutsal görev
Tanrý'nýn Sevindirici Haberi'ni duyurmaktadýr. Öyle ki, uluslar Tanrý'ya sunulmasý uygun,
Kutsal Ruh aracýlýðýyla kutsanmýþ bir sunu olsun.»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Pavlus Tanrý Sözü’nü ulusulara duyurmakla neyi amaçlýyordu? __________________
_____________________________________________________________________

13. «Vaktin önemini bilin. Artýk sizin için uykudan uyanma saati gelmiþtir. Çünkü þu anda
kurtuluþumuz iman ettiðimiz o ilk günkünden daha yakýndýr. Gece ilerledi, gün yaklaþtý.
Bu nedenle, karanlýðýn iþlerini üstümüzden atalým, ýþýðýn silahlarýný kuþanalým»
bölüm _____, ayet(ler) _____
«Gece ilerledi, gün yaklaþtý.» Bu gerçek karþýsýnda ne yapmak gerekir? ____________
_____________________________________________________________________

14. «Eðer ÝSA RAB'dir diye aðzýnla açýkça söyler, yüreðinle de Tanrý'nýn O'nu ölüler
arasýndan dirilttiðine iman edersen kurtulacaksýn. Çünkü doðrulukla donatýlmak için
yürekle iman edilir, kurtuluþ için de aðýzla açýklama yapýlýr. Kutsal Yazý þöyle der: ‹Her
kim O'na iman ederse, hiçbir vakit utandýrýlmayacaktýr.›»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Sonsuz yaþama kavuþmak için kiþi aðzýyla neyi ikrar etmeli? Yüreðiyle neye iman
etmeli?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

15. «Ama biz daha günahlýyken Mesih bizim yerimize öldü. Tanrý bize sevgisini bununla
kanýtlýyor. Ýsa'nýn kaný aracýlýðýyla þu anda doðrulukla donatýlmýþsak, O'nun aracýlýðýyla
Tanrý'nýn gelecek olan öfkeli yargýsýndan kurtuluþ bulacaðýmýz daha kesindir. »
bölüm _____, ayet(ler) _____
Ýsa’ya iman eden, O’nun (kaný) aracýlýðýyla ne elde eder? _________________________
______________________________________________________________________

16. «Demek ki, her birimiz Tanrý'ya hesap vereceðiz. Bu nedenle, bundan böyle birbirimizi
yargýlamayý býrakalým. Bunun yerine, yargýlarken tutumumuz þu olsun: Bir kardeþin
sendelemesine ya da suça sürüklenmesine yol açacak bir þey yapmayýn.»
bölüm _____, ayet(ler) _____
Baþkasýný yargýlarken neye dikkat edilmeli? ___________________________________
______________________________________________________________________

Bölüm 2
Yoklamanýn bu kýsmýný yapmak için sorularý okuduktan sonra A, B, C, D olarak yanýtlarý
dikkatle inceleyin. En geniþ kapsamda gerçeðe yakýnlýðý olan yanýtý iþaretleyin. Baþarýlar
dileriz!
ÖRNEK:
Tanrý Romalýlar mektubunu yazmak için kimi görevlendirdi?
A.
Markus’u
B.
Lukas’ý
C.
Pavlus’u
D.
Yakup’u

TEST:
1. Tanrý, Kendisine iliþkin ne varsa n baþlangýcý, sonu olmayan gücü ve tanrýlýðý n dünyanýn
yaratýlmasýndan bu yana yapýlan iþler aracýlýðýyla insanlara açýklamýþtýr. Bunun için,
insanlarýn hiçbir özrü yoktur. Ýnsanlar Tanrý’nýn açýklanýþýný nasýl karþýladýlar? Aþaðýdaki
yanýtlardan üçü doðru. Yanlýþ olan tek yanýtý gösterin.
A.
B.
C.
D.

O'nu Tanrý olarak yücelttiler, O’na teþekkür sundular.
Tasarýlarýnda boþ savlara kapýldýlar ve anlayýþtan yoksun akýllarý kapkaranlýk oldu.
Tanrý'nýn gerçeðini yalanla deðiþtirdiler.
Tanrý'nýn yüceliðini ölümlü insanla, kuþlarla, dört ayaklý yaratýklarla ve
sürüngenlere benzer biçimlerle deðiþtirdiler.

2. Gerçekten sünnetli kimdir?
A. Bedence dýþtan sünnetli görünen kiþi
B. Kutsal Kitap’ta yazýlanlarý bilen ve bedence sünnetli olan kiþi
C. Ruhsal yasanýn kurallarýný uygulayan, yüreði sünnet edilmiþ, beden açýsýndan
sünnetli ya da sünnetsiz kiþi
D. Ruhsal yasa önünde suç iþleyen ve bedence sünnetli olan kiþi
3. Kiþi Tanrý önünde doðruluða nasýl eriþir?
A.
B.
C.
D.

Ruhsal yasanýn buyruklarýný yerine getirmekle
Sabrýndan ötürü Tanrý’nýn iþlenmiþ günahlara göz yumacaðýna güvenmekle
Tanrý’nýn beklediði bedeli ödemekle
Tanrý’nýn kayrasýndan yararlanarak karþýlýk ödemeden Ýsa Mesih’e iman etmekle

4. Ýbrahim nasýl doðrulukla donatýldý?
A.
B.
C.
D.

Ýbrahim yaptýðý iþlerden ötürü doðrulukla donatýldý.
Ýbrahim Tanrý'ya iman etti ve bu ona doðruluk sayýldý.
Ýbrahim sünnet olduktan sonra bu ona doðruluk sayýldý.
Ýbrahim birçok ulusun babasý olduktan sonra doðrulukla donatýldý.

5. Adem ile Ýsa Mesih karþýlaþtýrýlýr. Doðru olmayan cümleyi iþaretle.
A. Bir tek kiþinin suç iþlemesi ölümün egemenliðini getirdi, ama kayra bolluðu ve
doðruluk armaðanýný alanlar Ýsa Mesih aracýlýðýyla yaþamda egemenlik
sürecekler.
B. Bir tek insanýn buyruða uymazlýðýyla nasýl birçoklarý günahlý kýlýnmýþsa, bir tek
insanýn buyruða uymasýyla da birçoklarý doðru kýlýnacaktýr
C. Bir tek insanýn suçluluðu yüzünden suçlu çýkarýlma nasýl bütün insanlarý
kapsadýysa, bir tek insanýn doðru çýkarýlma eylemiyle de yaþam doðruluðu bütün
insanlarý kapsamýþtýr.
D. Bir tek insan yüzünden günah nasýl dünyaya girdiyse, günah yüzünden de ölüm
dünyaya girdi. Tanrýsal baðýþ sunulunca, günah öneme alýnmaz.

6. Mesih inanlýsýnýn iç varlýðý bir savaþ alanýdýr. Eski insan benliði (günah doðasý) Mesih’le
çarmýha çakýldý. Kendisi günah tutsaklýðýndan özgür edildi. Ne var ki, Mesih inanlýsý
Tanrý’nýn güçsüz kýldýðý günah doðasýný zaman zaman yeniden canlandýrýr. Bu durumda
... (Yanlýþ yanýtý iþaretleyin.)
A. Mesih inanlýsý ruhsal yasa altýnda deðildir, kayra altýndadýr. Bunun için günah
iþlemeye özgürdür.
B. Mesih inanlýsý günaha tutsaklýk etmek zorunda deðildir, çünkü eski insan benliði
Ýsa Mesih’le birlikte çarmýha gerildi.
C. Mesih inanlýsý kendini günah karþýsýnda ölü, Mesih Ýsa baðlýlýðýnda Tanrý
karþýsýnda diri saymalý.
D. Mesih inanlýsý bedeninin parçalarýný kötülük araçlarý olarak günaha sunmamalý.
Bunun yerine, bedeninin parçalarýný doðruluk araçlarý olarak Tanrý'ya yararlý
kýlmalý.
7. Biri hariç aþaðýdaki cümleler, Mesih inanlýsýnýn yaþadýðý çeliþkiyi açýklýyor. Yanlýþ bilgi
veren cümleyi iþaretleyin.
A. Günah buyruk aracýlýðýyla elveriþli ortamý buldu ve Mesih inanlýsýnda göz dikmenin
her çeþidini oluþturdu.
B. Yapmak istediðini yapmýyor; tersine, iðrendiði neyse onu yapýyor.
C. Bedeninin gereksiz isteklerinde yararlý bir þeyin konut kurmadýðýný biliyor.
D. Bu durumda Mesih inanlýsý çaresizdir; bedeninin tutsaklýðý onu ölüme götürecek.
8. Mesih inanlýsýnýn Tanrý önündeki durumu nedir? Yanlýþ bilgi veren cümleyi iþaretleyin.
A. Artýk günah iþlemediði için bir Mesih inanlýsýný hiç kimse ne suçlayabilir ne suçlu
çýkarabilir.
B. Tanrý Mesih inanlýsýný çaðýrýr, doðrulukla donatýr, oðulluk yüceliðine kavuþturur,
onu bedenin gereksiz isteklerinden ve ölüm yasasýndan özgür eder.
C. Tanrý önceden bildiði kiþileri, Oðlu'nun benzerliðinde olsunlar diye önceden
kararlaþtýrdý.
D. Mesih inanlýsý Tanrý'nýn mirasçýlarý, Mesih'in de miras ortaðýdýr.
9. Israilliler’e ne ayrýcalýklar verilmiþtir?
A.
B.
C.
D.

Tanrý çocuklarý olma yetkisi, yücelik, antlaþmalar
Ruhsal yasa, ruhsal hizmet, vaatler
Onlar atalarýn soyundandýr, beden açýsýndan Mesih de onlardandýr.
Yukarýdaki yanýtlarýn tümü doðru.

10. Ýsrailliler’in Tanrý önündeki çabasýný betimleyin.
A. Tanrý'nýn insaný doðruluða eriþtirdiðini bilmeden kendi doðruluklarýný kendileri
çizmeye kalkýþýyorlar.
B. Tanrý önünde çabadan geri durmazlar; çabalarý da gerçek bilgiye dayanýyor.
C. Mesih’in ruhsal yasanýn son bulmasý olduðuna iman ettiler.
D. Kendi doðruluklarýný kendileri çizmeye çalýþmadýlar.

11.

Ýyi cins zeytin aðacýnýn kimi dallarý budandý ve bir yaban zeytini onlarýn arasýna
aþýlanýp aðacýn yaþam saðlayan özüne ortak oldu. Bu neden oldu?
A.
B.
C.
D.

Uluslarýn böbürlenme konusu olsun diye
Dallarýn kökten daha önemli olduðunu göstermek için
Yahudiler Tanrý’nýn onlardan büsbütün vazgeçtiðini bilsinler diye
Tanrý Yahudiler’i imrendirip aralarýndan bazýlarýný kurtarsýn diye

12. Romalýlar 12'de yedi ruhsal baðýþtan söz edilir. Aþaðýda hangi listede yalnýz ruhsal
baðýþlar var?
A.
B.
C.
D.

Peygamberlik etmek, baþkalarýna hizmet etmek, dua etmek
Ögretmek, öðüt vermek, sevgi göstermek
Baðýþta bulunmak, sabýr göstermek, baþkalarýna hizmet etmek
Yönetmenlik, acýma göstermek, öðüt vermek

13. Baþtaki yetkililere baðýmlý olmak zorunludur. Neden?
A.
B.
C.
D.

Kýlýç taþýyor.
Tanrý'dan olmayan yetki yoktur.
Topluluk önünde utanmayalým.
Yalnýz Kutsal Söz’e uyan yetkililere baðýmlý olmak gerek.

14. Ýmaný zayýf birisi yalnýz sebze yer, et yemez. Yiyecek konusunda çekingen davranan,
A.
B.
C.
D.

Çalým satarak diðer inanlýlarýn övgüsünü kazanmaya çabalýyor.
Mesih inanlýlarýný Yasa’yý tutmaya çaðýrýyor.
Midesi onu rahatsýz etmeseydi o da et yerdi.
Bu yolda Rabbi hoþnut etmeye çalýþýyor ve yediði sebze için Tanrý'ya teþekkür
eder.

15. Ýmanda güçlü olanlar ne yapmak zorundalar?
A.
B.
C.
D.

Ýmanda güçlü olanlar güçsüz duruma düþmemek için güçsüzlerle iliþki kurmamalý.
Güçsüzler için dua etmeli.
Güçsüzlerin zayýflýklarýný yüklenmek zorundadýr.
Güçsüzler kendi hatalarý yüzünden güçsüz oldu. Bunun için imanda güçlü
olanlarýn güçsüzlere karþý sorumluluðu yoktur.

16. Pavlus mektubuna son verirken inanlýlarý uyardý. Kimden sakýnmalarý gerekiyordu?
A.
B.
C.
D.

SON

Eðitildikleri öðretiþe ters düþen kiþilerden
Bölücülüðe yol açan kiþilerden
Suça sürükleyen kiþilerden
Yukarýdaki yanýtlarýn tümü doðru.

