
Romalýlar Yedinci Bölüm1

RUHSAL YASA - YAÞAM RUHUNUN YASASI
Ruhsal Yasa Belirli Bir Süre ¤çindir  7:1-6

Ruhsal yasay2 tan2yanlara söylüyorum, kardeþlerim: Ruhsal yasan2n insan üzerindeki7:1

egemenliðinin, insan2n yaþam süresiyle k2s2tl2 olduðunu bilmiyor musunuz?
Örneðin evli bir kad2n kocas2 yaþad2ð2 sürece ona yasayla baðl2d2r. Ama kocas27:2

ölürse, onu kocas2na baðlayan yasadan özgür k2l2n2r. 
Þöyle ki, kocas2 yaþarken baþka bir erkeðe var2rsa, zina etmiþ say2l2r. Oysa kocas27:3

ölürse bu yasadan özgürdür; baþka bir erkeðe varsa da zina etmiþ olmaz.

Kardeþlerim!  T2pk2 bunun gibi, ölen Mesih'in bedeni arac2l2ð2yla sizler de ruhsal yasa7:4

karþ2s2nda öldünüz.  Art2k baþkas2na n ölüler aras2ndan dirilene n varmakta
özgürsünüz. Öyle ki Tanr2'ya ürün getirenler olal2m.

Bizler bedenin gereksiz istekleri uyar2nca yaþarken, ruhsal yasan2n etkilediði7:5

günahtan doðan utand2r2c2 istekler bedenimizin parçalar2nda ölüme yaraþan ürünü
oluþturuyordu. 

Ama þimdi, tutsak edildiðimiz þey karþ2s2nda ölmüþ olduðumuzdan, ruhsal yasadan7:6

özgür k2l2nd2k; yaz2l2 yasan2n eski yolunda deðil, Ruh'un yeni yolunda hizmet sunal2m
diye.

Günah2n Aynas2: Ruhsal Yasa  7:7,8

Bundan nas2l bir sonuç ç2karacað2z?  Ruhsal yasan2n günahl2 olduðunu mu?  Hiçbir7:7

zaman!  Ne var ki, ruhsal yasa olmadan günah2n ne olduðunu bilemezdim.  Eðer ruhsal
yasa, göz dikmeyeceksin dememiþ olsayd2, göz dikmenin kötü bir iþ olduðunu
bilmeyecektim.

Günah buyruk arac2l2ð2yla elveriþli ortam2 buldu ve içimde göz dikmenin her çeþidini7:8

oluþturdu.  Çünkü ruhsal yasa olmad2kça günah ölüdür.

Ruhsal Yasa ve Günah  7:9-13

Bir zamanlar ruhsal yasas2z yaþ2yordum.  Ama buyruk gelince günah canl2l2k buldu,7:9

ben de öldüm. 
Böylece yaþama götürmesi gereken buyruk beni ölüme götürdü.7:10

Çünkü günah buyruk arac2l2ð2yla elveriþli ortam2 bularak beni kand2rd2 ve buyruk7:11

arac2l2ð2yla beni öldürdü.

Bu durumda ruhsal yasan2n kutsal olduðu bir gerçektir.  Buyruk da kutsal, doðru ve7:12

yararl2d2r.
Öyleyse gerçekte yararl2 olan, bana ölüm mü getirdi?  Hiçbir zaman!  Tam tersine,7:13

varl2ð2mda ölümü oluþturan etken günaht2.  Böylelikle günah2n gerçek niteliði n yararl2
olan arac2l2ð2yla içimde ölümü oluþturduðu n ortaya ç2kmal2yd2.  Buyruðun 2þ2ð2 alt2nda
günah2n aþ2r2 günahl2l2ð2 belirgin olmal2yd2. 



7:7 Ç2k2þ 20:14,17; II.Yasa (Tesniye) 5:18,21.

Günah2 Kaç2n2lmaz K2lan Ruhsal Yasa  7:14-25

Yasan2n ruhsal olduðunu biliriz.  Ne var ki, ben bedenin gereksiz isteklerine baðl2y2m.7:14

Günaha sat2lm2þ bir tutsað2m.
Ne yapt2ð2m2 kendim de bilmiyorum!  Çünkü yapmak istediðimi yapm2yorum; tersine,7:15

iðrendiðim neyse onu yap2yorum.
Yapmak istemediðimi yap2yorsam bu, ruhsal yasan2n doðruluðunu onaylad2ð2m27:16

gösterir.

Öyle ki, gerçekte bu iþi yapan ben deðilim; içimde konut kurmuþ olan günaht2r.7:17

Çünkü içimde, yani bedenimin gereksiz isteklerinde yararl2 bir þeyin konut7:18

kurmad2ð2n2 biliyorum.  ¤çimde istek varsa da, iyilik yapma gücü yok!
¤stediðim yararl2 iþi yapm2yorum; tersine, istemediðim kötü þey neyse onu7:19

yap2yorum.
¤stemediðim iþi yap2yorsam, gerçekte o iþi yapan ben deðilim, içimde konut kuran7:20

günaht2r. 

Sonunda þu yasan2n iþlerlikte olduðunu görüyorum: Ben iyi iþi yapmak isterken7:21

kötülük karþ2mda s2r2t2yor. 
Çünkü varl2ð2m2n derininde Tanr2 yasas2n2 gönülden onayl2yorum.7:22

Gelgelelim, bedenimin parçalar2nda bambaþka bir yasa görüyorum. Saðduyumun7:23

yasas2na karþ2 savaþan ve beni bedenimin parçalar2nda iþlerlikte olan günah yasas2na
tutsak k2lan bir yasa.

Ne zavall2 bir insan2m!  Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?7:24

Rabbimiz ¤sa Mesih arac2l2ð2yla Tanr2'ya þükürler olsun!  Sonuç þudur: Saðduyumla7:25

Tanr2'n2n yasas2na, bedenimin gereksiz istekleriyle ise günah yasas2na uþakl2k
ediyorum ben.


