Romalýlar Beþinci bölüm1
Mesih'e ¤man Edenin Doðruluðu 5:1-11
5:1

Bu nedenle, iman sonucu doðrulukla donat2lm2þ olarak, Rabbimiz ¤sa Mesih
arac2l2ð2yla Tanr2'n2n önünde bar2þ içindeyiz.
5:2
¤man ederek içinde bulunduðumuz bu kayraya O'nun arac2l2ð2yla girme hakk2na
kavuþtuk. Kavuþacað2m2z Tanr2 yüceliðinin umuduyla da övünç duyuyoruz.
5:3
Üstelik ac2lar2m2zda bile övünç duyuyoruz. Çünkü ac2n2n katlan2þ2 oluþturduðunu
biliyoruz.
5:4
Katlan2þ, denenmeden geçildiðini gösterir, denenme de umudu oluþturur.
5:5
Bu umut utanç getirmez. Çünkü Tanr2'n2n sevgisi bizlere verilen Kutsal Ruh
arac2l2ð2yla yüreklerimizde dolup taþmaktad2r.
5:1 Yeþaya 53:4,5.
5:5 Mezmur 22:5; 25:20.
5:6

Çünkü biz daha güçten yoksunken, gerekli dönemde Mesih tanr2saymazlar yerine
öldü.
5:7
Doðru kiþi yerine baþka birinin ölmesini düþünmek güçtür. Yararl2 insan2n yerine belki
baþka biri ölme yürekliliðini gösterebilir.
5:8
Ama biz daha günahl2yken Mesih bizim yerimize öldü. Tanr2 bize sevgisini bununla
kan2tl2yor.
5:9
¤sa'n2n kan2 arac2l2ð2yla þu anda doðrulukla donat2lm2þsak, O'nun arac2l2ð2yla
Tanr2'n2n gelecek olan öfkeli yarg2s2ndan kurtuluþ bulacað2m2z daha kesindir.
5:10
Biz düþmanken Oðlu'nun ölümü arac2l2ð2yla Tanr2'yla bar2þt2r2ld2ð2m2z göz önünde
tutulsun. Ama bar2þm2þ olarak Mesih'in yaþam2 arac2l2ð2yla kurtuluþ bulacað2m2z daha
kesindir.
5:11
Hem yaln2z bu kadar da deðil. Rabbimiz ¤sa Mesih arac2l2ð2yla Tanr2 baðl2l2ð2nda
övünç duymaktay2z. O'nun arac2l2ð2yla þu anda bar2þma yetkisini alm2þ bulunuyoruz.
Günah2n Sonucu, Tanr2'n2n Armaðan2 5:12-19
5:12

Bir tek insan yüzünden günah nas2l dünyaya girdiyse, günah yüzünden de ölüm
dünyaya girdi. Böylece bütün insanlar2 ölüm sard2. Çünkü tümü günah iþledi.
5:13
Ruhsal yasa verilmeden önce de günah dünyadayd2. Ne var ki, ruhsal yasan2n
bulunmad2ð2 yerde günah öneme al2nmaz.
5:14
Ama ölüm Adem'in gününden Musa'n2n gününe dek egemenliðini sürdürmüþtür.
Yaln2z Adem gibi yasaya karþ2 suç iþleyenler üzerinde deðil, onun gibi günaha
girmeyenler üzerinde de egemenliðini sürdürmüþtür.
Adem geliþi beklenen kiþinin bir simgesidir. 5:15Ne var ki, tanr2sal bað2þ Adem'in suç
iþlemesine benzemez. Bir tek kiþinin 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.
5:16

Tanr2sal armaðan o tek kiþinin günah2 gibi deðildir. Çünkü bir tek insan2n suçu
sonucunda saptanan yarg2 suçlu ç2kar2lma oldu. Tanr2sal bað2þ ise, bunun tersine, bir
sürü suçtan sonra doðru ç2kar2lmay2 oluþturdu.

5:17

Bir tek kiþinin suç iþlemesinin ölüm egemenliðini getirdiði ve bunun o tek kiþi
arac2l2ð2yla olduðu önümüzdedir. Ama kayra bolluðu ve doðruluk armaðan2n2 alanlar2n,
bir tek kiþi n ¤sa Mesih n arac2l2ð2yla yaþamda egemenlik sürecekleri daha kesindir.

5:18

Demek ki, bir tek insan2n suçluluðu yüzünden suçlu ç2kar2lma nas2l bütün insanlar2
kapsad2ysa, bir tek insan2n doðru ç2karma eylemiyle de yaþam doðruluðu bütün
insanlar2 kapsam2þt2r.
5:19
Çünkü bir tek insan2n buyruða uymazl2ð2yla nas2l birçoklar2 günahl2 k2l2nm2þsa, bir tek
insan2n buyruða uymas2yla da birçoklar2 doðru k2l2nacakt2r.
Kayran2n Ruhsal Yasaya Üstünlüðü 5:20,21
5:20

Ruhsal yasa suçun artmas2 için araya girdi. Ama günah2n artt2ð2 yerde, kayra da her
ölçüyü aþan bir art2þla çoðald2.
5:21

Öyle ki, günah nas2l ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Rabbimiz ¤sa Mesih
arac2l2ð2yla sonsuz yaþam2 getiren kayra da doðrulukla egemenlik sürsün.

5:1 Yeþaya 53:4,5.
5:5 Mezmur 22:5; 25:20.

