Romalýlar, Altýncý bölüm
GÜNAH SORUNU
Mesih'in Ölümüyle Saðlanan Üstünlük 6:1-11
6:1

Öyleyse ne diyeceðiz? Kayra çoðals2n diye günah iþlemeyi sürdürecek miyiz?
Hiçbir zaman! Günaha karþ2 ölmüþ olan bizler bundan böyle nas2l günah içinde
yaþayabiliriz?
6:3
Yoksa Mesih ¤sa ile birleþme yolunda vaftiz edilen bizlerin O'nun ölümünde birleþme
yolunda vaftiz edildiðimizi bilmiyor musunuz?
6:4
Çünkü vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük. Öyle ki, Baba'n2n görkemli
gücüyle Mesih nas2l ölüler aras2ndan dirildiyse, biz de vaktimizi yepyeni bir yaþamda
geçirebilelim.
6:2

6:5

Çünkü ölümünün benzerliðinde O'nunla birleþtiysek, diriliþinin benzerliðinde de
birleþmemiz doðald2r.
6:6
Eski insan benliðimizin O'nunla birlikte çarm2ha gerildiðini biliyoruz; günah
tutsakl2ð2ndaki beden ortadan kald2r2ls2n, bundan böyle günaha tutsakl2k etmeyelim
diye.
6:7
Çünkü ölmüþ kiþi günahtan özgür k2l2nm2þt2r.
6:8
Eðer Mesih'le birlikte öldüysek, O'nunla birlikte yaþayacað2m2za iman2m2z vard2r.

6:9

Mesih'in ölüler aras2ndan dirilmiþ olduðunu ve yeniden ölmeyeceðini biliyoruz. Art2k
ölümün O'nun üzerinde egemenliði yoktur.
6:10
Öldüðü ölüm, sadece bir kez olmak üzere, günaha karþ2 ölümdü; þimdi yaþad2ð2
yaþam2 ise Tanr2 için yaþ2yor.
6:11
T2pk2 bunun gibi, sizler de kendinizi günah karþ2s2nda ölü, Mesih ¤sa baðl2l2ð2nda
Tanr2 karþ2s2nda diri kiþiler say2n.
Özgürlüðün Kan2t2: Mesih'in Diriliþi 6:12-14
6:12

Bundan böyle günah ölümlü bedeninizde egemenlik kurmas2n; öyle ki, bedenin
tutkular2na uymayas2n2z.
6:13
Ne de bedeninizin parçalar2n2 kötülük araçlar2 olarak günaha sunun! Bunun yerine,
ölüler aras2ndan yaþama kavuþmuþ kiþiler olarak kendinizi Tanr2'ya sunun. Bedeninizin
parçalar2n2 da doðruluk araçlar2 olarak Tanr2'ya yararl2 k2l2n.
6:14
Çünkü günah sizlere egemen kesilmeyecektir. Çünkü ruhsal yasa alt2nda deðil,
kayra alt2ndas2n2z.
Doðruluk Tutsað2: Mesih ¤nanl2s2 6:15-23
6:15

Öyleyse, ruhsal yasa alt2nda olmay2p kayra alt2nda olduðumuz için günah m2
iþleyelim? Hiçbir zaman!
6:16
Bilmiyor musunuz ki, kimin buyruðuna uymak amac2yla kendinizi uþak olarak
sunarsan2z, buyruðuna uyduðunuz efendinin uþað2 olursunuz; ya ölüme sürükleyen
günah2n, ya da doðruluða ulaþt2ran söz dinleyiciliðin.
6:17
Ama Tanr2'ya þükürler olsun! Çünkü bir vakitler günah2n uþað2 olan sizler, art2k teslim
olduðunuz öðretiye gönülden boyun eðmiþ bulunuyorsunuz.

6:18

Günahtan özgür k2l2narak doðruluðun uþaklar2 oldunuz.
Doðal yap2n2z2n güçsüzlüðü yüzünden, insansal ölçülere göre konuþuyorum: Bir
vakitler bedeninizin parçalar2n2 nas2l iðrençliðe, bir kötülükten bir kötülüðe uþak olarak
sundunuzsa, þimdi de kutsall2ða yükselten doðruluðun uþaklar2 olarak sunun.
6:20
Çünkü günah2n uþað2yken, doðruluktan özgürdünüz.

6:19

6:21

Þu anda utanç duyduðunuz þeylerden o dönemde sanki ne ürün toplad2n2z? Onlar2n
sonucu ölümdür.
6:22
Ama þimdi günahtan özgür k2l2nd2n2z. Tanr2'n2n uþað2 oldunuz. Bundan toplad2ð2n2z
ürün yaþam kutsall2ð2d2r; sonucu ise sonsuz yaþamd2r.
6:23
Çünkü günah2n karþ2l2ð2 ölümdür. Tanr2'n2n bað2þ2 ise Rabbimiz Mesih ¤sa
arac2l2ð2yla sonsuz yaþamd2r.

