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PAVLUS'UN ROMALILARA MEKTUBU

DE BRIEF VAN PAULUS AAN DE ROMEINEN

‹ncil'in Elçilerin ‹ﬂleri bölümünde, ‹sa Mesih'in ö€rencisi Pavlus
‹sçi'in çok seyahat ederek Tanr›'n›n Müjdesini yayd›€›n› görüyoruz.
Pavlus ‹sçi Korint ﬂehrinde iken Roma'da bulunan imanl›lar
toplulu€una bu ruhani mektubu yazd›€›nda Kutsal Ruh ona ilham
ediyordu. Bu mektup , ‹sa'ya iman yoluyla kurtulacak yahut kurtulmuﬂ
olanlar için çok önemlidir. Çünkü Tanr›'n›n yolunda nas›l yürüyebilece€i belirtilmektedir.

In het boek Handelingen der Apostelen (uit het Nieuwe Testament)
zien we dat de apostel Paulus, een discipel van Jezus Christus, verre
reizen maakt om het goede nieuws van God bekend te maken.
Toen de apostel Paulus in de stad Corinthe was, inspireerde de
Heilige Geest hem bij het schrijven van deze geestelijke brief aan de
gemeenschap van gelovigen in Rome. Deze brief is van groot belang
voor degenen die door het geloof in Jezus behouden zullen worden, of
al behouden zijn. Want hierin wordt duidelijk gemaakt hoe hij of zij
moet wandelen op Gods weg.

B‹R‹NC‹ DERS

EERSTE LES

Pavlus'un Romal›lar'a yazd›€› mektubun birinci bölümünü okuyup
aﬂa€›dak› sorular› cevapland›r›n›z:

Lees het eerste hoofdstuk van de brief die Paulus schreef aan de
Romeinen en beantwoord de onderstaande vragen:

1. Bu mektup kime yaz›lm›ﬂt›r?
2. Roma'daki imanl›lar inançlar›n› gizli mi tutuyorlard›?
3. Pavlus'un Roma'da bulunan imanl›lar için dua etti€ini mektuptan
farkedebiliyor muyuz?
4. Pavlus, ‹ncil'i kimlere yayma€a borçluydu?
5. Pavlus, ‹ncil'den neden utanmad›?
6. Bu ayeti tamamlay›n: “Cünkü Tanr›’n›n insan› aklamas› Müjde'de
aç›klan›r. Aklanma yaln›z imanla olur. Kutsal yaz›larda yaz›lm›ﬂ
oldu€u gib› .........................................................”
7. Tanr›'n›n Sözünü duymayan insanlar dahi hüküm gününde. “Biz
senin ismini duymad›k, bizi neden cehenneme at›yorsun” - diye
bahane ileri süremezler. Tanr› onlara kesinlikle ‹ncil’i duyuracakt›.
Fakat kendi düﬂüncelerinde bat›l oldular. Bu gerçe€i hangi ayetlerde
görebiliriz?
8. 1:21-31'i okuyunuz. Bu ayetler, Tanr›'y› bildikleri halde kötü iﬂler
gören, kötü fikirlere sahip olan insanlar hakk›ndad›r. Tanr›'n›n adaletli
hükmünü bildikleri halde kötü yollar›ndan vazgeçmeyip bu yolda
yürüyenleri de hoﬂgörenler hakk›ndaki bilgiler hangi ayette veriliyor?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1

Aan wie is deze brief geschreven?
Hielden de gelovigen in Rome hun geloof verborgen?
Kun je uit de brief opmaken dat Paulus bad voor de gelovigen in Rome?
Aan wie was Paulus verschuldigd het evangelie bekend te maken?
Waarom schaamde Paulus zich niet voor het evangelie?
Maak dit vers af: “Want de gerechtigheid Gods wordt daarin
geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat:
............................. ...............................”
7. Ook mensen die Gods woord niet horen, kunnen op de oordeelsdag
geen verontschuldigingen aanvoeren, zoals “We hebben Uw naam
niet gehoord, waarom werpt U ons in de hel?” God zou ook hen
zeker het evangelie doen horen. Maar hun overleggingen waren
ongegrond. In welke verzen kunnen we hierover lezen?
8. Lees Romeinen 1: 21-31. Deze verzen gaan over mensen die, hoewel ze
van God afweten, toch slechte dingen doen en slechte gedachten
hebben. In welk vers krijgen we informatie over degenen die, hoewel ze
weten van Gods rechtvaardig oordeel, zich niet van hun slechte wegen
afkeren en andere die op dergelijke slechte wegen wandelen tolereren?
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‹K‹NC‹ DERS

TWEEDE LES

Birinci bölümde düﬂüncesiz günahkârlar›n Yarat›c›ya de€il de,
Yarat›c›n›n yaratt›€› ﬂeylere tap›nd›klar›n› görmekteyiz.
‹kinci bölümde ›se insan›n düﬂebilece€i baﬂka bir hata görüyoruz.
Baz› kimseler Musa'n›n kutsal yasas›na (ﬂeriatine) uymakla canlar›n›
cehennemden kurtarabileceklerini sand›lar. Halbuki ‹sa Mesih'ten
baﬂka hiç kimse bütün kutsal yasaya uymad›. ‹ncil’deki Yakup mektubunun 2. bölümünde geçen, “çünkü her kim kutsal yasaya uyar, fakat
bir ﬂeyde sürçerse (tökezlenirse) hepsinde suçlu olur” ayetinin anlam›n›
kavramak istemeyenler bu hataya kolayca düﬂebilirler.
ﬁimdi Romal›lar mektubunun ikinci bölümünü okuyan. Ondan sonra
asa€›daki sorular› cevapland›r›n›z:
1. Birçok günahlar içinde bulunan günahkârlar›n birbirlerine yarg›lamaya neden haklar› yoktur?
2. Tanr› günahkârlar› mahvetmek istemiyor. O halde Tanr›'n›n
iyili€inin, sabr›n›n ve tahammülünün kars›l›€› olarak günahkârlar›n
ne yapmalar› gerekiyor?
3. Günahlar› içinde ölen kimseleri Tanr› son günde ne edecektir?
4. Tanr› indinde (kat›nda) kimseyi kay›r›r m›?
5. Kutsal yasa (ﬂeriat) iyidir, fakat insanlar›n zay›fl›klar›ndan ötürü
uygulamak ›mkâns›zd›r. Kutsal yasay› tam uygulad›klar›n›, tamamen salih (do€ru) ve günahs›z olduklar›n› iddia eden kimseler
do€ru mu söylüyorlar?
6. Sina Da€›nda Tanr›'n›n Musa'ya verdi€i kutsal yasa taﬂ üzerine
yaz›lm›ﬂt›. Fakat e€er biz kutsal yasay› hayat›m›zda, tatbik edeceksek onu nereye yerleﬂtirmeliyiz? (16. ayete bak›n. Ondan sonra, 2
Korintliler 3 :3'ü okuyun)
7. Hüküm gününde, insanlar taraf›ndan dahi günahlar› bilinmeyen
günahkârlara kim yarg›layacak? (12. ayete bak›n. Ayr›ca Vahiy 19
:11-16'y› okuyunuz.)

In het eerste hoofdstuk zien we dat onnadenkende zondaars niet de
Schepper, maar schepselen van de Schepper aanbidden.
In het tweede hoofdstuk zien we echter een andere fout waarin de
mens kan vervallen. Sommigen meenden dat ze hun ziel van de hel
konden redden door zich te houden aan de heilige wet van Mozes.
Niemand behalve Jezus Christus heeft de volledige wet gehouden. Zij,
die de betekenis niet willen beseffen van het vers uit de brief van
Jacobus, hoofdstuk 2 vers 10, waar staat geschreven “Want wie de
gehele wet houdt, maar op één punt struikelt, is schuldig geworden aan
alle geboden”, kunnen gemakkelijk in deze fout vervallen.
Lees nu hoofdstuk 2 van de Romeinen brief. Beantwoord daarna de
onderstaande vragen:
1. Waarom hebben zondaren, die veel zondigen, niet het recht om elkaar te veroordelen?
2. God wil zondaars niet te gronde richten. Wat moeten zondaars dan
doen als antwoord op zijn goedheid, geduld en verdraagzaamheid?
3. Wat zal God op de laatste dag doen met hen die sterven in hun zonden?
4. Bevoordeelt God sommige mensen boven anderen?
5. De heilige wet is goed, maar vanwege de zwakheid van de mensen
is het onmogelijk dat ze deze naleven. Hebben degenen gelijk die
zeg-gen dat ze de heilige wet helemaal gehoorzamen en volkomen
rechtvaardig en zonder zonden zijn?
6. De heilige wet die God op de berg Sinaï aan Mozes gaf was op stenen geschreven. Maar als wij de heilige wet in ons leven willen
toepassen, waar moeten wij deze dan een plaats geven? Zie vers 15,
lees daarna ook 2 Corinthiërs 3:3.
7. Wie zal op de oordeelsdag de zondaars oordelen, waarvan hun zonden bij andere mensen niet bekend zijn? Zie vers 12; lees ook
Openbaring 19:11-16.
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ÜÇÜNCÜ DERS

DERDE LES

Bütün insanlar, günahlar›ndan dolay› mahvolup cehenneme gitmeye
lây›kt›rlar. Tevrat ve Zebur Yahudilere verildi€inden, onlara birçok
peygamberler de geldi€inden gerçekten büyük ayr›cal›k (imtiyaz)
sahibi oldular. Fakat buna ra€men onlar›n ço€u iman etmediler.
Bununla beraber onlar›n imans›zl›klar› Tanr›’n›n vaatlerini bozmuyor.
Romal›lar 3:1-23 k›sm› bize gösteriyor ki, Tanr› her insan› günah›n
hükmü alt›nda say›yor. Hem Yahudiyi hem de Yunanl›y›*, yani herkesi
“Çünkü hepsi günah iﬂledi ve Tanr›’n›n yüceli€inden yoksun kald›.”
diye okuyoruz (3:23). 24-31 ayetlerinde görüyoruz ki kutsal yasaya
uymakla de€il, ancak ‹sa Mesih'e iman etmekle bu hükümlü durumdan
kurtulabiliriz.

Alle mensen verdienen het om vanwege hun zonden veroordeeld te
worden en naar de hel te gaan. Aangezien de Torah en de Psalmen aan
de Joden werden gegeven, en vele profeten tot hen kwamen, bezaten zij
werkelijk een groot voorrecht. Maar desondanks geloofden velen van
hen niet. Hun ongeloof doet Gods beloften echter niet teniet. Romeinen
3: 1-23 laat ons zien dat voor God ieder mens onder het oordeel van de
zonde valt. Zowel Jood als Griek*, dat wil zeggen: iedereen. “Want allen
hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods”, lezen we in
Romeinen 3:23. In de verzen 24-31 zien we, dat we niet door het naleven
van de wet, maar slechts door te geloven in Jezus Christus van deze toestand als veroordeelde gered kunnen worden.

ﬁimdi üçüncü bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular› cevapland›r›n›z :
1. Baz› insanlar Tanr›'n›n kurtar›c› inayetini (hak edilmemis lütfunu)
hor görüp, kendilerine inayet ço€als›n diye daha çok günah iﬂlediler.
“‹yilik gelsin diye kötülük yapal›m” diyen bu tür insanlar›n
yarg›lanmas› yanl›ﬂ m› olacak?

Beantwoord na het lezen van hoofdstuk 3 de volgende vragen:
1. Sommige mensen verachtten Gods reddende genade (onverdiende
barmhartigheid), en zondigden nog meer, opdat de genade jegens hen
zou toenemen. Is het verkeerd dat dergelijke mensen, die zeggen: laten
we kwaad doen, opdat het goede komt' veroordeeld zullen worden?

2. Günah her insan› hem beden hem ruh bak›m›ndan mahvetmiﬂtir. 1318 ayetleri okuyup, insanlar›n vücut organlar› hakk›nda yaz›l› olan
ayetleri tamamlay›n›z:
A. Bo€azlar› .............................................
B. Dilleriyle ...........................................
C. Dudaklar›n›n alt›nda .........................
D. A€›zlar› .............................................
E. Ayaklar› ............................................
F. Gözlerinde ........................................
3. Yeremya Peygamber, “Yürek her ﬂeyden daha aldat›c›d›r, iyileﬂmez, onu
kim anlayabilir?” diye söyledi (Yeremya 17:9). Her kim kutsal yasan›n
ﬂartlar›na ciddilikle, uymak istiyorsa çok geçmeden kendisinin zavall›,
çaresiz ve yasaya uyamayan bir günahkâr oldu€unu anlayackt›r.
Öyleyse kutsal yasa neden verildi? (20. ayete bak›n)

2. De zonde heeft elk mens qua lichaam en geest kapot gemaakt. Lees
vers 13-18, en maak de volgende zinnen (uit die verzen) af, die gaan
over menselijke lichaamsdelen:
A. Hun keel .................................
B. Met hun tong ..........................
C. Onder hun lippen ....................
D. Hun mond ...............................
E. Hun voeten ..............................
F. In hun ogen .............................
3. De profeet Jeremia zei: “Arglistig is het hart boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?” (Jeremia 17:9). Ieder die in alle ernst
wil leven naar de eisen van de heilige wet, zal spoedig inzien dat hij of
zij zelf een armzalige, hulpeloze zondaar is, die zich niet aan de wet
kan houden. Waarom is de heilige wet dan gegeven? (Zie vers 20.)

*) ‹ncil'in yaz›ld›€› zamanda insanlar iki gruba (Yahudi ve Yunanl›ya) ayr›l›rlard›.
O ca€da “Yunanl›” kelimesi Yahudi olmayan herkese uygulan›rd›.

*) In de tijd dat het evangelie werd geschreven werden de mensen in twee
groepen ingedeeld, nl. 'Joden' en 'Grieken'. In die tijd had het woord 'Griek'
betrekking op iedere niet-Jood.
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4. Kutsal yasay› noksans›z olarak yerine getiren sadece ‹sa Mesih
olmuﬂtur. Bütün insanlar kutsal yasaya göre, yarg›lanacaklard›r.
Bizim u€rayaca€›m›z hükmü, çarm›h üzerinde ölüme katlanmak
suretiyle Mesih ‹sa yerimize yüklendi; ta ki, onun bu salâh
(do€ruluk) hareketi (çarm›ha gerilmesi) arac›yla bizler kurtulal›m.
24. ayeti ezberleyin ve kitaba bakmadan yaz›n.

4. Jezus Christus is de enige die de heilige wet volledig heeft nageleefd.
Alle mensen zullen volgens de heilige wet geoordeeld worden. Het
oordeel dat over ons moest komen heeft Jezus Christus in onze plaats
op zich genomen door zijn dood aan het kruis, opdat wij gered zouden
worden door deze rechtvaardige daad van hem, nl. zijn kruisiging.
Leer vers 24 uit het hoofd en schrijf dit op zonder in de bijbel te kijken.

5. “Çünkü insan›n, Yasa'n›n gereklerini yaparak de€il, iman ederek
akland›€› kan›s›nday›z” ayeti kaç›nc› ayettir?

5. In welk vers staat: “Want wij zijn van oordeel, dat de mens door
geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.”?

6. Günah› b›rakmak için kutsal yasan›n bize veremedi€i kuvveti, Rab
‹sa'ya imanla s›€›narak yaﬂad›€›m›zda Tanr›'n›n Kutsal Ruh’u veriyor. Onun verdi€i kuvvet arc›yla salih (do€ru) bir hayat yaﬂayabiliriz.
Rab ‹sa'n›n Ruh'un kuvvetiyle Kutsal Yasa hayat›m›zda yerine
gelmiﬂ oluyor. Öyleyse biz imana dayanarak kutsal yasay› (ﬂeriat›)
reddediyor muyuz? (31. ayete bak›n›z Ayr›ca Romal›lar 8:4'ü
okuyun)

6. Als we door het geloof onze toevlucht bij de Here Jezus zoeken, geeft
de Heilige Geest van God ons de kracht om de zonde te laten, die de
heilige wet ons niet kan geven. Door de kracht die Hij ons geeft kunnen we een rechtvaardig leven leiden. De kracht van de Geest van de
Here Jezus vervangt de heilige wet in ons leven. Verwerpen we dan
de heilige wet, als we steunen op het geloof? (Zie vers 31 en lees ook
Romeinen 8:4)

DÖRDÜNCÜ DERS

VIERDE LES

‹man vas›tas› ile “salâh iﬂlemek” (Tanr›’ya hoﬂ, do€ru bir, hayat
yaﬂamak) en önemli görevimizdir. ‹brahim, kutsal yasa verilmeden çok
önce yaﬂam›ﬂt›. O çok iyilik yapan bir adam oldu€u halde yapt›€› ›yiliklerle kurtulamayaca€›n› biliyordu. O sadece Kurtar›c› Mesih ‹sa'n›n
geliﬂine imanla bak›yordu. Ve bu iman›n›n neticesi olarak da iyilik
yapabiliyordu. Böylece lsa'ya güvenmekle kuvvet bulup “salâh iﬂledi”,
yani Tanr›’ya hoﬂ gelen do€ru bir hayat yaﬂad›.

Onze belangrijkste taak is om door het geloof 'gerechtigheid te doen'
(een leven te leiden, dat goed is in Gods ogen). Abraham leefde lang
voordat de heilige wet werd gegeven. Hoewel hij iemand was die veel
goed deed, wist hij dat hij niet verlost zou kunnen worden door zijn
goede werken. Hij zag in geloof uit naar de komst van de Verlosser
Jezus Christus. Als resultaat van dat geloof kon hij ook goed doen. Zo
vond hij kracht in het vertrouwen op Jezus en leidde een leven dat goed
was in Gods ogen.

ﬁimdi dördüncu bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular› cevapland›r›n›z:

Lees nu hoofdstuk 4 en beantwoord de onderstaande vragen.

1. ‹brahim iyilikleriyle mi, yoksa imanla m› salih (Tanr› kat›nda do€ru)
say›ld›? 3. ayet bunun hakk›nda ne diyor?

1. Werd Abraham om zijn goede werken of om zijn geloof door God
voor rechtvaardig gehouden? Wat zegt vers 3 hier over?

2. Önce Elçilerin ‹ﬂleri (Havarilerin iﬂleri) 13. bölüm, 33-39 ayetlerini
okuyun. Sonra da Romal›lara 4. bölüm 5. ayetini yaz›n›z.

2. Lees eerst Handelingen 13: 33-39. Schrijf daarna Romeinen 4: 5 op.
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3. Mesih ‹sa günahkârlar›n yerine hüküm gördü, kan›n› ak›tt›; ta ki
bizim fesatlar›m›z (suçlar›m›z) affolunsun ve günahlar›m›z örtülsün
8. ayete göre affolunmuﬂ olanlar ne durumdad›rlar?
4. Sünnet, dünyadan ve beden ﬂehvetinden ayr›lma belirtisi olarak
‹brahime verilmiﬂti. ‹brahim'in iman› sünnet olmadan önce mi,
yoksa olduktan sonra m› do€ru olarak say›ld›?
5. Kutsal Yasa insan›n günahlar›n› göstermek için verildi. Çünkü insanlar›n
kalpleri günahlarla o kadar doluydu ki, kendi günahlar›n› farkedemiyorlard›. Ve hala da öyle ... Tanr›, Musa Peygamber'e insanlar günahlar›n›
farketsinler diye mi, yoksa kurtulsunlar diye mi kutsal yasay› verdi?
6. E€er kurtuluﬂa hay›r iﬂlerimizle varma€a çal›ﬂsak yapt›€›m›z iyilikler bizi asla Tanr›'n›n kutsall›€›na kavuﬂturamaz. Çünkü
günahs›z kimse yoktur. Onun için Tanr› kurtuluﬂu tamamen farkl›
bir yolla baﬂard›. Bu yol imanla inayet* yoludur. Onun bu hususta
verdi€i sözler asla de€iﬂmez. Bunun için e€er Kurtar›c› ‹sa'ya
s›€›nd›ksa bu kurtuluﬂ yoluna ve kendi kurtuluﬂumuza dair tamamen emin olabilir. Asa€›daki ayetin eksik olan kelimelerini yaz›n›z:
(Romal›lar 4:16'ya bak›n) “Bu nedenle ................. ve ................... için
............... ‹brahimin soyu, yaln›z Kutsal Yasa'ya ba€l› olanlar de€il
................”
7. 25. ayeti ezberleyip yaz›n›z.

3. Jezus Christus droeg het oordeel in plaats van zondaren en gaf zijn
bloed voor hen, opdat onze schuld vergeven zou worden en onze
zonden bedekt. Wat is volgens vers 8 de situatie van degenen die
vergeving hebben ontvangen?
4. De besnijdenis was aan Abraham gegeven als een teken van het afstand doen van de wereld en van lichamelijk genot. Werd Abrahams
geloof hem voor of na zijn besnijdenis tot gerechtigheid gerekend?
5. De heilige wet werd gegeven om de zonden van de mensen aan het
licht te brengen. De harten van de mensen waren immers zo vol zonden, dat ze hun eigen zonden niet eens meer konden zien. En zo is het
nog steeds ... Gaf God de heilige wet aan de profeet Mozes, opdat de
mensen hun zonden zouden zien, of opdat ze behouden zouden worden?
6. Als we proberen om door goede werken onze verlossing te verkrijgen, dan kunnen onze goede daden ons nooit Gods heiligheid doen
bereiken, want niemand is zonder zonde. Daarom bracht God de
verlossing op een totaal andere manier tot stand. Dat is de weg der
genade door het geloof. De beloften die Hij hierover heeft gegeven
zijn onveranderlijk. Als we daarom onze toevlucht zoeken bij Jezus
de Heiland, kunnen we zeker zijn van deze weg tot behoud en van
onze eigen verlossing. Schrijf de woorden op die ontbreken aan het
vers hieronder (zie Romeinen 4:16): “Daarom ........... en .............. voor
.................. niet alleen voor ............ maar ook voor ................”
7. Leer vers 25 uit het hoofd!

BEﬁ‹NC‹ DERS

VIJFDE LES

Hz. Adem vas›tas› ile bedensel ve ruhsal ölüm geldi. ‹sa vas›tas›yla
kurtuluﬂ ve sonsuz hayat geldi. Tanr› kutsal ve adaletli oldu€u gibi,
bizleri seven ve bize karﬂ› merhametli davranan tek sahibimizdir.
Tanr›'n›n adaleti, günahlar›m›zdan dolay› bizleri cezaland›rmay›,
sevgisi ise günahlar›m›z› bize ba€›ﬂlamay› gerektiriyor. Tanr› hem
günah› affetmeyi hem de günaha ceza vermeyi ayn› anda nas›l
baﬂarabilir?

Door Adam kwamen de lichamelijke en geestelijke dood in de
wereld. Door Jezus kwamen de verlossing en het eeuwige leven in de
wereld. Zoals God heilig en rechtvaardig is, zo is Hij ook onze enige
'Eigenaar', die ons liefheeft en barmhartig is tegenover ons.
Gods rechtvaardigheid vereist dat Hij ons straft vanwege onze zonden, maar Zijn liefde vereist dat Hij onze zonden vergeeft. Hoe kan God
er in slagen om tegelijkertijd zowel de zonde te vergeven als straf te
geven op de zonde?
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Kutsal Kitab›nda görüyoruz ki sonsuz, olan bilgisiyle günahlar›m›z için bir kurtuluﬂ yolu haz›rlad›. Bu yol, Tanr›'n›n O€lu ‹sa'n›n
çarm›ha gerilerek bütün insanlar›n günahlar›n› yüklenmesi yoludur;
ta ki, tövbe ederek Rab ‹sa'n›n kan›na s›€›nan günahkârlar› Tanr›
do€ru says›n (yani Kendisiyle do€ru iliﬂkiye kavuﬂtursun). Tanr›'n›n
adalet ve merhametini ‹sa'n›n çarm›hta kendini kurban etmesiyle
görebiliyoruz. ﬁimdi beﬂinci bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular› cevaplan-d›r›n›z:

We zien in de bijbel dat Hij in zijn eindeloze wijsheid een weg ter verlossing van onze zonden heeft bereid. Deze weg is de weg van Jezus, de
Zoon van God, die aan het kruis de zonden van alle zondaren op zich
nam, opdat zondaren die hun zonden belijden en hun toevlucht zoeken
bij het bloed van de Here Jezus voor rechtvaardig gehouden zouden worden (d.w.z. opdat ze in een goede relatie tot hem zouden staan). We kunnen Gods rechtvaardigheid en barmhartigheid zien in Jezus' offer aan het
kruis. Beantwoord na het lezen van hoofdstuk 5 de volgende vragen:

1. Tanr›'yla selâmetimiz (baﬂar›m›z) nas›l gerçekleﬂebilir?

1. Hoe kunnen we vrede met God krijgen?

2. S›k›nt›lar›m›z›n ne karﬂ›l›€› olabilir? (3-5 ayetleri okuyun. Ayr›ca, 1
Petrus 1: 6-7 ayetlerini okuyunuz.)

2. Wat kan er voortkomen uit onze verdrukking? Lees vers 3-5 en
1 Petrus 1: 6-7.

3. Tanr› bize olan sevgisini nas›l kan›tl›yor?

3. Hoe bewijst God zijn liefde tegenover ons?

4. Tanr›, günah› hiç sevmedi€inden günahkârlar Tanr›'n›n düﬂman›
durumundad›rlar. Onlan kesinlikle yarg›layacak. O halde günahkârlar nas›l salih (Tanr› kat›nda do€ru) say›labilirler? (1. Timoteos 2:5
ayet ve Koloseliler’e 1:20-22 ayetlerini karﬂ›laﬂt›r›n›z.)

4. Omdat God een afkeer heeft van de zonde, zijn zondaren Gods vijanden. Hij zal hen zeker veroordelen. Hoe kunnen zondaren dan rechtvaardig worden in Gods ogen? Vergelijk ook 1 Timotheüs 2:5 en
Colossenzen 1: 20-22.

5. Günahtan dolay› Tanr› ile bizim aram›zda meydana gelen düsmanl›k
kimin arac›l›€› ile kalkt›? (2 Korintliler’e 5:17-21 ayetleri okuyunuz.)

5. Door wie verdween de vijandschap, die vanwege de zonde was ontstaan tussen God en ons? Lees 2 Corinthiërs 5:17-21.

6. Bütün insanlar, hepimiz Adem'in soyundan geldik ve onun çocuklar›y›z. Adem günah iﬂledi€inde, günah isleme tabiat› öylece
nesilden nesile hepimize geçti. Günahtan dolay› insan›n durumu ne
olmuﬂtur? (12. ayete bak›n›z, aymca ‹braniler’e 9:27'yi okuyunuz.)

6. Alle mensen stammen van Adam af, en we zijn allemaal zijn kinderen. Toen Adam zonde bedreef, ging de zondige natuur zo van geslacht tot geslacht verder. Wat is vanwege de zonde de toestand van
de mens geworden? Zie vers 12 en lees ook Hebreeën 9:27.

7. Hayat›n salih say›lmas› (‹nsanlar›n Tanr› kat›nda do€ru say›l›p sonsuz yaﬂama kavuﬂmas›) için bütün insanlara arma€an nas›l verildi?
(18. ayete bakt›ktan sonra onu 2 Korintliler’e 5:21 ve ‹braniler’e 9:28
ayetleriyle mukayese ediniz.)

7. Hoe werd aan alle mensen een geschenk gegeven waardoor het
leven weer heel is geworden, en waardoor de mensen in Gods ogen
rechtvaardig zijn en en het eeuwige leven kunnen beërven? Zie vers
18 en vergelijk dit met 2 Corinthiërs 5:21 en Hebreeën 9:28.

8. Bu ayeti tamamlay›n›z. “Öyle ki, günah nas›l ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse, Tanr›’n›n lütfu da.........................................”

8. Vul dit vers aan: “...opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de
dood, zo ook de genade ........................”

*) ‹nsanlar hak etmedikleri halde onlara gösterilen Tanr›sal lütuf ve
sevgi.

*) De genade en liefde die God aan de mens betoont hoewel de mens
niet rechtvaardig is.

6

6

ALTINC‹ DERS

ZESDE LES

Eski Antlaﬂmada, (Kutsal kitab›n ‹ncilden önceki k›s›mlar›nda) sünnet, günahtan s›yr›lma hayat›na iﬂaret etti€i gibi, ayn› ﬂekilde Yeni
Antlaﬂmadaki (‹ncil’deki) vaftiz de, bedensel arzulara, ölme€i ve
günahtan ayr›lmay› temsil ediyor. Vaftiz bizi ‹sa Mesih'in hem
ölümüyle hem de diriliﬂiyle birleﬂtiriyor. Mesih'in ölümüyle birlikte biz
de eski dünyam›za göre ölüyoruz. Diriliﬂiyle yeni kutsal hayata
kavuﬂarak diriliyoruz. Kalbimizde her zaman yaﬂayan Mesih'in Ruhu
ve Onun diriltici kuvveti arac›yla yeni bir hayat yolunda yürüyebiliriz.
Ancak tövbe etmiﬂ ve günahlar›ndan kurtulmuﬂ olan kimseler vaftiz
olmal›d›r. Baz›lar›n›n sand›klar› gibi vaftiz cehennemden kurtulmak
için yap›lan bir tören de€ildir. Vaftiz, iman etti€imiz zaman iman›m›z›
herkese aç›kça belirten bir harekettir. Vaftiz olurken suya
gömüldü€ümüzde ‹sa Mesih'in ölümüyle bizim de günaha göre
öldü€ümuzü, sudan ç›kt›€›m›zda da Onun diriliﬂiyle bizim de dirildi€imizi tasdik ediyoruz. Hem de Rab ‹sa sonsuzlu€a kadar yaﬂayaca€›
gibi bizim de onunla beraber bu sonsuz hayat› yaﬂayaca€›m›za iman
ediyoruz. Ancak bu imana sahip isek vaftiz olabiliriz.
ﬁimdi 6. bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular› cevapland›r›n›z :

Zoals in het Oude Testament (het gedeelte van de bijbel, dat vóór de
Evangeliën staat) de besnijdenis een teken was van een van de zonde
bevrijd leven, zo is in het Nieuwe Testament de doop een teken van het
afleggen van vleselijke begeerten en de zonde. In de dood van Christus
sterven ook wij naar onze oude wereld. In zijn opstanding staan ook wij
op tot een nieuw, heilig leven. Door de Geest van Christus die voortdurend in ons hart leeft en door zijn levengevende kracht kunnen we
een nieuwe levensweg bewandelen. Slechts degenen die hun zonden
hebben beleden en verlost zijn van hun zonden, behoren gedoopt te
worden. De doop is niet, zoals sommigen denken, een ritueel om van de
hel gered te worden. De doop is een daad die, als we tot geloof zijn
gekomen, dit geloof aan iedereen laat zien. Als we gedoopt worden
bevestigen we, als we in het water worden ondergedompeld, dat ook
wij met Jezus' dood voor de zonde sterven, en als we uit het water
opstaan, dat ook wij met zijn opstanding opstaan tot een nieuw leven.
En we geloven dat, zoals de Here Jezus eeuwig zal leven, ook wij met
hem dit eeuwige leven zullen leven. Slechts als we dit geloven kunnen
we gedoopt worden.
Lees nu hoofdstuk 6 en beantwoord de onderstaande vragen:

1. Gerçek imanl›, günahtan nefret eder. Çünkü tövbe edip
günahlar›ndan kurtulduktan sonra yeni bir tabiata sahip oluyor.
Art›k o, “eski kiﬂinin” (yani, eski benli€inin) günahl› yollar›na göre
ölmüﬂ ve “yeni k›ﬂ›n›n” (Tanr›’n›n verdi€i yeni tabiat›n) salah
(do€ruluk) yollar›na uymak üzere dirilmiﬂtir. Gerçek ›manl›, günahta devam eder mi?

1. Een echte gelovige haat de zonde, want hij krijgt een nieuwe natuur,
nadat hij zijn zonden heeft beleden en verlossing heeft ontvangen. Hij
is nu dood voor de zondige wegen van zijn 'oude mens', zijn oude
zelfgerichtheid en opgestaan om zich te voegen naar de rechtvaardige wegen van zijn 'nieuwe mens' (d.w.z. zijn door God gegeven
nieuwe natuur). Gaat een echte gelovige door met zondigen?

2. Eski günah tabiat›m›z›n yok olup gömülüﬂü hangi hareketle tasdik
edilir?

2. Welke daad symboliseert het sterven en begraven worden van onze
oude natuur?

3. ‹sa Mesih arac›l›€› ile yeni ve kutsal olan tabiata sahip oldu€umuz
için 11. ayete göre kendimizi nas›l saymam›z gerekir?

3. Hoe moeten we volgens vers 11 onszelf zien, omdat we door de Here
Jezus een nieuwe en heilige natuur hebben gekregen?

4. “Bunun için, O€ul sizi özgür k›larsa gerçekten özgür olursunuz”
(Yuhanna 8:36). Öyleyse ﬂimdi günaha köle de€iliz. Önceleri organlar›m›z› (dilimizi, gözümüzü, kula€›m›z› vesaire......) haks›zl›k aletleri olarak günaha veriyorduk. Art›k ﬂimdi neyi kime arz etmeliyiz?

4. “Wanneer dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult gij werkelijk vrij
zijn” (Johannes 8:36). Nu zijn we dus geen slaaf meer van de zonde.
Vroeger gebruikten we ons lichaam (tong, ogen, oren, etc.) in dienst
van de zonde. Wat behoren we nu aan wie ten dienste te stellen?
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5. Bu ayeti tamamlay›n›z : “Öylese ne diyelim? Yasa'n›n yönetimi
alt›nda de€il de, Tanr›'n›n lütfu alt›nda oldu€umuz için günah m›
isleyelim?” .........................

5. Vul dit vers aan: “Wat dan? Zullen wij zondigen, omdat wij niet
onder de wet, maar onder de genade zijn? ..........................”

6. Tövbe etmeden evvel iﬂledi€imiz fakat ﬂimdi utand›€›m›z günahlarda devam etseydik sonumuz ne olacakt›?

6. Wat zou ons einde zijn geweest als we waren doorgegaan met de
zonden die we bedreven voor onze bekering, en waar we ons nu
voor schamen?

7. ‹man ile günahtan özgür k›l›n›p Tanr›’ya kazanc›n›z Kutsall›k (do€ru
yaﬂam›n ürünü) olan›n sonu ne olacakt›r?

7. Hoe zal het einde zijn van hen die door hun geloof van zonden bevrijd (als vrucht van een rechtvaardig leven) geheiligd zijn ............?

8. 23. ayeti ezberleyip bakmadan yaz›n›z.

8. Leer vers 23 uit het hoofd en schrijf het daarna op.

ZEVENDE LES

YED‹NC‹ DERS

— Door Gods Heilige Geest verlost worden
van het staan onder de heilige wet —

— Tanr›’n›n Kutsal Ruhu arac›l›€› ile
kutsal yasa alt›nda olmaktan kurtulmak —
‹nsanlar kat›nda Pavlus Kutsal Yasa bak›m›ndan kusursuzdu
(Filipler’e 3 : 4-9'u okuyunuz). Fakat Tanr› kat›nda ne kadar büyük bir
günahkâr oldu€unu farkedince günahlar›ndan dolay› sonsuzlarca azab
çekece€ini farketti. Tövbe edip ‹sa’ya iman ettikten sonra bile Pavlus
halâ kendi kuvvetiyle kutsal yaﬂaya uymaya çal›ﬂ›yordu. Romal›lar
mektubunun yedinci bölümünde Pavlus, gerçek imanl›lar›n kalbinde
bulunan kutsal Ruhun kuvvetiyle olmadan kutsal yasaya uyabilmenin
ne derece imkâns›z oldu€unu farkedip kendi tecrübesini anlat›yor.

Voor de mensen was Paulus naar de heilige wet onberispelijk (lees
Filippenzen 3: 4-9). Maar toen hij bemerkte wat een grote zondaar hij
was in Gods ogen, besefte hij ook dat hij vanwege zijn zonden eeuwig
straf zou moeten ondergaan. Zelfs na zijn zonden te hebben beleden en
tot geloof in Jezus te zijn gekomen, bleef Paulus nog proberen om in
eigen kracht de heilige wet na te leven. In hoofdstuk 7 van de
Romeinenbrief merkt Paulus hoezeer het onmogelijk is voor ware
gelovigen om zonder de kracht van de Heilige Geest in hun hart de
heilige wet na te leven, en vertelt hij zijn eigen ervaringen.
Lees nu hoofdstuk 7 en beantwoord de volgende vragen:

ﬁimdi 7. bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular› cevapland›r›n›z:
1. Yasa insanlara öldükten sonra egemen midir?

1. Heeft de wet heerschappij over de mensen na hun dood?

2. ‹sa Mesih'e güvenip eski hayat›m›z›n günahlar›n› imanla öldürdükten sonra, Eski Antlaﬂma'n›n kutsal yasas› bize hâla egemen midir?
(6. ayete bak›n›z)

2. Heeft de heilige wet van het Oude Testament nog steeds heerschappij
over ons, als we ons vertrouwen op de Here Jezus hebben gesteld en de
zonden van ons oude leven door het geloof hebben gedood (zie vers 6)?

3. Bir adam kar›s› ile birleﬂmiﬂ oldu€u gibi bizler de ruhsal ﬂekilde ‹sa
Mesih ile birleﬂmiﬂ olduk. Bir kad›n kocas›na itaat etti€i gibi, gerçek

3.
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Zoals een man met zijn vrouw is verenigd, zo zijn ook wij op
geestelijke wijze verenigd met Jezus Christus. Zoals een vrouw haar
8

imanl› da eski hayat› ile kutsal yasan›n gereklerine de€il, dirilmiﬂ
olan Mesih'e itaat eder. Böylece kutsal yasay› bozmuyoruz, aksine
tamaml›yoruz. Çünkü kutsal yasay› Rab ‹sa yerine getirdi ve ancak
Kendisi, onu hayat›m›zda yerine getirebilir. Rab’be güvenmekle kutsal yasa bizde uygulan›r. 4. ayete göre Mesih'le birleﬂmek için ne
durumda olmam›z gerekir?
4. Pavlus Iﬂci, tamah etmenin (baﬂkas›n›n mal›na imrenmenin) günah
oldu€unu nas›l ve ne araçla ö€rendi?
5. Pavlus Iﬂci, Tanr›'y› hoﬂnut etmek için kutsal yasaya uymaya
çal›ﬂmaktayd›. Fakat ruhsal gözleri aç›ld›€› zaman en iyi gayretlerinin bile boﬂ oldu€unu, Tanr› taraf›ndan kesinlikle kabul edilmedi€ini anlad›. Bu ayeti tamamlay›n›z: “‹çimde, yani benli€imde iyi
bir ﬂey bulunmad›€›n› biliyorum. ..........................................................
...............................................................................................................”

man gehoorzaamt, zo vervult de ware gelovige niet langer de eisen
van zijn oude leven en van de wet, maar gehoorzaamt hij of zij de
opgestane Christus. Zo overtreden we de heilige wet niet, maar
vervullen deze juist, want de Here Jezus heeft de heilige wet
vervuld, en alleen Hij kan deze ook in ons leven vervullen. Door op
Hem te vertrouwen wordt de heilige wet in ons vervuld. Wat moet
volgens vers 4 onze toestand zijn om één te worden met Christus?
4. Hoe en waardoor leerde Paulus dat het zonde is om het bezit van een
ander te begeren?
5. De apostel Paulus probeerde zich aan de heilige wet te houden om
zo God te behagen. Maar toen zijn geestelijke ogen opengingen,
begreep hij dat zelfs zijn grootste inspanningen ijdel waren en door
God zeker niet geaccepteerd zouden worden. Maak dit vers af:
“Want ik weet dat in mij, dat wil zeggen in mijn vlees, geen goed
woont .........................................................................................................”

6. Kutsal yasa, kendimizi bize tan›tan bir ayna gibidir. Günahlar›m›z›
onun arac›l›yla tan›yabiliyoruz. Fakat bizi günahlardan asla kurtaramaz. Ancak bize günahlar›m›z› göstermektedir. O halde kutsal yasa
neden verilmiﬂtir ? (7. ayete, bakt›ktan sonra Galatyal›lar 3:13 ve 24'ü
okuyunuz).

6. De heilige wet is als een spiegel die ons onszelf doet kennen. Door de
wet kunnen we onze zonden kennen. Deze kan ons niet van onze zonden verlossen, maar doet ons slechts onze zonden zien. Waarom is de
heilige wet dan gegeven? Zie vers 7 en lees ook Galaten 3: 13 en 24.

7. Tövbe etmiﬂ bir imanI›n›n kalbinde eski ve yeni tabiatlar› savaﬂ
durumundad›r. Yani bedenimizle (günahl› tabiat›m›zla) Kutsal Ruh
aras›nda büyük bir düﬂmanl›k vard›r. Bu konu ile ilgili olarak 15-25
ayetlerini okuyunuz. (Ayr›ca Galatyal›lara 5:16-18'e bak›n›z) E€er
Ruhta yürürsek (yani Kutsal Ruhun iste€ine göre hareket edersek)
günaha düﬂmeyiz. ﬁu ayeti tamamlay›n›z “Olüme götüren bu
bedenden beni kim kurtaracak? ................................................... .”

7. In het hart van een gelovige, die zijn zonden heeft beleden, woedt
een voortdurende strijd tussen zijn oude en nieuwe mens. Er bestaat
grote vijandschap tussen de Heilige Geest en ons vlees, onze oude
zondige natuur. Lees hierover vers 15-25, zie ook Galaten 5: 16-18.
Als we wandelen door de Geest (handelen naar de wil van de Heilige
Geest) vallen we niet in zonde. Maak dit vers af: “Wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? ....................................................”
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SEK‹Z‹NC‹ DERS

ACHTSTE LES

— Tanr›’n›n kutsal haIk› olan
imanl›lar›n zaferi ve tesellisi —

— Overwinning en troost voor de gelovigen,
het heilige volk van God. —

‹sa, ö€rencilerinden ayr›l›p Baban›n yan›na gitmeden önce, “Ben de
Baba’dan dileyece€im. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size
baﬂka bir Yard›mc›, Gerçe€in Ruhu’nu verecek. Dünya O’nu kabul edemez. Çünkü Onu ne görür, ne de tan›r. Siz O’nu tan›yorsunuz. Çünkü
O aran›zda yaﬂ›yor ve içinizde olacakt›r.” dedi. Böylece Rab ‹sa'n›n
diriliﬂinden 50 gün sonra olan Pentikost gününde Kutsal Ruhun, yani
Tesellici'nin inmesiyle bu vaat yerine geldi. (Elçilerin ‹ﬂleri 2. bölümde).
‹sa Mesih, kendininkilerini (tövbe edenleri) kuvvetlendirme€e,
yönetme€e ve teselli etme€e baﬂlad›. ﬁimdi O, candan tövbe edip
Kurtar›c›m ‹sa Mesihtir diyen her imanl›n›n kalbinde yaﬂamakta ve
varl›€›n› belli ettirmektedir.

Voordat Jezus zijn discipelen achterliet en naar zijn Vader ging zei Hij:
“Ik zal de Vader bidden en Hij zal u een andere Trooster geven om tot in
eeuwigheid bij u te zijn, de Geest der waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet Hem niet en kent Hem niet; maar gij kent Hem, want
Hij blijft bij u en zal in u zijn”. Deze belofte werd werkelijkheid toen 50
dagen na de opstanding van de Here Jezus de Heilige Geest, ofwel de
Trooster, neerdaalde (Handelingen 2). Jezus Christus begon de zijnen
(degenen die hun zonden beleden hebben) kracht te geven, te leiden en te
troosten. Nu leeft Hij in het hart van elke gelovige die van harte berouw
heeft en zegt “Jezus is mijn verlosser”, en maakt zo zijn bestaan duidelijk.
Beantwoord na het lezen van hoofdstuk 8 de onderstaande vragen:

ﬁimdi 8. bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular› cevapland›r›n›z:
1. Mesih ‹sa'da olmak demek hayat›m›z›n Onunla birlesmiﬂ oldu€unu
imanla kabul etmek demektir. ‹sa günahlar› kald›rmak için ve günah
iﬂleyen insan tabiat›n›n iﬂlerini yoketmek için öldü€ü gibi, Mesihe
ba€l› olan birisi de ayn› tarzda günaha ve “bedenin” (yani, kendi
günahl› tabiat›n›n) kötü iﬂlerine göre kendisinin de öldü€üne iman
eder. Rab ‹sa nas›l dirildiyse Ona ba€l› olan da günahl› hayat›n›
mezarda b›rakarak ‹sa'n›n Ruhu ile dirilmiﬂtir. Mesihe ba€l› olan,
Onun gibi günaha göre ölü ama kutsall›€a göre diri olarak yaﬂar. O
halde ﬂimdi 2. ayetten ne anlad›€›n›z›, birkaç kelime ile izah ediniz.

1. In Jezus Christus zijn betekent dat we door het geloof aanvaarden
dat ons leven met Hem is verenigd. Zoals Jezus is gestorven om de
zonden te dragen en de werken van de zondige menselijke natuur
weg te doen, zo gelooft iemand die met Christus verbonden is dat hij
dood is voor de kwade werken van het 'vlees' (d.w.z. zijn eigen
zondige na-tuur). Zoals de Here Jezus is opgestaan, zo heeft ook
degene die met Hem verbonden is zijn zondige leven in het graf
achter gelaten en is door de Geest van Jezus tot een nieuw leven
opgestaan. Degene die met Christus is verbonden, is, net als Hij,
dood voor de zonde, maar levend vanwege de gerechtigheid. Vat nu
in enkele woorden samen wat u hebt begrepen uit vers 2.

2. Galatyal›lara 3:10-14 k›sm›nda; ﬂeriat iﬂleriyle salih (kutsal yasay›
uygulayarak Tanr› kat›nda do€ru) olma€a çal›ﬂanlar›n hepsi lânet
alt›ndad›r diye yaz›l›d›r. Bu ayetleri okuduktan sonra Romal›lara
8:4'ü okuyunuz. Bu ayette bedene (günahl› tabiata) göre de€il de
Kutsal Ruha göre yürüyer›ler hakk›nda ne deniyor?

2. In Galaten 3: 10-14 staat dat allen die rechtvaardig proberen te zijn door
de werken der wet (in Gods ogen rechtvaardig proberen te zijn door het
naleven van de heilige wet) onder de vloek liggen. Lees deze verzen en
vervolgens Romeinen 8:4. Wat wordt er in dit vers gezegd over hen die
niet naar het vlees (de zondige natuur), maar naar de Geest wandelen?

3. ‹sa'y› ölümden dirilten Tanr›'n›n Ruhu bizde de varsa, bedene (yani,
günahl› tabiata) göre yaﬂamak için bedene borçlu muyuz?

3. Als de Geest van God, die Jezus uit de dood opwekte, ook in ons is,
zijn we dan aan het vlees verschuldigd om naar het vlees (de zondige natuur) te leven?
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4. Kimlerdir Tanr›'n›n o€ullar›?

4. Wie zijn Gods zonen?

5. ‹man edenler Tanr›'n›n çocuklar› olduklar›n› nas›l bilebilirler? (16.
ayete bak›n›z)

5. Hoe kunnen de gelovigen weten dat ze Gods kinderen zijn? (v 16)

6. “Çünkü Mesih u€runa size yaln›z Mesih’e ›man etmek de€il, daha
önce bende Mesih u€runda elem çekmek arac›l›€›yla da verildi”
(Filipililere 1:29). Çekti€imiz ﬂimdiki vaktin elemleri bize keﬂfedilecek izzete (yüceli€e) göre nas›ld›rlar?

6. “Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem
te geloven, maar ook voor Hem te lijden.” (Filippenzen 1: 29,30). Wat
is het lijden dat we nu ondergaan vergeleken met de heerlijkheid die
ons geopenbaard zal worden?
7. Wie komt ons te hulp als we niet weten hoe we moeten bidden?

7. Nas›l dua edece€imizi bilmedi€imiz halde, bize kim yard›m ediyor?
8. Bu ayeti tamamlay›n›z: “Tanr›'n›n, kendisini sevenler, .................
................... her durumda iyilik için etkin oldu€unu biliriz.”
9. Bize karﬂ› olan durumlar ve s›k›nt›lar bizi ‹sa Mesih'teki sevgiden
uzaklaﬂt›rabilirler mi?

8. Maak dit vers af: “Want we weten dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die..........................”
9. Kunnen moeiten en verdrukking ons scheiden van de liefde in Jezus
Christus?

NEGENDE LES
DOKUZUNCU DERS

— De geestelijke blindheid van het volk Israël —

— Israil halk›n›n ruhsal körlü€ü —
Tanr›, salâh›n (Kendisiyle do€ru iliﬂkinin) ve kurtuluﬂun ancak ‹sa
Mesih'e iman ile olabilece€ini kendi kitab›nda aç›kça gösteriyor.
Öyleyse hâlâ Musa'n›n Kutsal yasas›n› yerine getirmekle kurtulacaklar›n› sanan ‹srail O€ullar›n›n durumlar› nedir? ‹srail O€ullar›n›n ruhsal bir körlü€e sapland›klar›n› Romal›lara mektubunun 9 ve 11 bölümlerinde görmekteyiz. Onlar›n ‹sa'dan dolay› “tökezleneceklerin›” yani,
yollar›n› ﬂaﬂ›r›p gerçek imandan döneceklerini birçok peygamberIer
önceden bildirdiler. Yeﬂaya peygamber: “Ve O makdis (kutsal yer) olacak, fakat ‹srail'in iki evine sürçme taﬂ› ve tökezlenme kayas› ve
Yeruﬂalim'de (Kudüs'te) oturanlara kapan ve tuzak olacak”, diye onlarla ilgili peygamberlik etti (Yeﬂaya 8 :14).
Bununla beraber Tanr›'n›n, ‹brahim’e soyu için vermis oldu€u sözü
bozulmuyor. Çünkü son zamanlarda ‹srail O€ullar› aras›nda büyük bir
ruhsal uyan›ﬂ olacak.

God laat in Zijn boek duidelijk zien dat rechtvaardigheid (een goede
relatie met Hem) en verlossing slechts tot stand komen door het geloof
in Jezus Christus. Hoe is dan de situatie van de kinderen Israëls die nog
steeds menen dat ze verlost zullen worden door de heilige wet van
Mozes na te leven? In de hoofdstukken 9-11 van de Romeinenbrief zien
we dat de kinderen Israëls in geestelijke blindheid vast zitten. Vele profeten hebben tevoren aangekondigd dat zij vanwege Jezus zouden 'struikelen', d.w.z. dat zij zouden dwalen en zich van het ware geloof afkeren.
De profeet Jesaja profeteerde het volgende met betrekking tot hen: 'Dan
zal Hij tot een heiligdom zijn, en tot een steen, waaraan men zich stoot,
en tot een rotsblok, waarover men struikelt, voor de beide huizen van
Israël, tot een klapnet en tot een valstrik voor de inwoners van
Jeruzalem' (Jesaja 8:14).
Toch wordt de belofte die God aan Abraham heeft gegeven voor zijn
nageslacht niet verbroken, want in de laatste dagen zal er een grote
geestelijke opwekking zijn onder de zonen Israëls.
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ﬁimdi dokuzuncu bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular›
cevapland›r›n›z:
1. Pavlus ‹srail soyundand›, onlar ise ‹sa'y› reddetmiﬂlerdi. Onlar kurtulmad›klar› için Pavlus'un kalbinin kederli oldu€unu nereden
anl›yoruz?

Lees nu hoofdstuk 9 en beantwoord onderstaande vragen:
1. Paulus was uit het volk Israël, maar zij hadden Jezus verworpen.
Waaruit kunnen we opmaken dat Paulus pijn in zijn hart voelde,
omdat zij niet verlost waren?
2. Wordt een waar kind van God naar het vlees of naar de belofte geboren?

2. Tanr›'n›n gerçek çocu€u bedene göre mi yoksa vaadine göre mi
do€ar?
3. Tanr› sonsuz bilgiye sahip oldu€undan Esav'›n kötü bir adam
olaca€›n› biliyordu. Bu ayeti bitirin: “Yakub’u sevdim, ....................”
4. Tanr› önceden herkesin isteyerek hangi yolu seçece€ini bildi€inden
insanlar hakk›nda önceden hükmünü verebiliyor. Öyleyse istedi€ine
merhamet eder ve istedi€ini sertleﬂtirir demekle Tanr›'da haks›zl›k
m› oluyor?
5. Tanr› ne yaparsa yaps›n, kesinlikle bunun ard›nda iyi bir amac›
vard›r. Fakat çok defa bu amac› bizlere aç›klam›yor. ‹lk bak›ﬂta bize
kötü gözüken durumlar›n ard›nda, farketmesek bile muhakkak iyilik vard›r. Onun egemenli€inden ﬂüphelenmeye hakk›m›z yoktur. Bu
ayeti tamamlay›n›z: “Ama ey insan, sen kimsin ki Tanr›'ya karﬂ›l›k
veriyorsun? .......................................................................................”

3. Omdat Gods kennis grenzeloos is wist Hij dat Ezau een slechte man
zou worden.. Maak dit vers af: “Jacob heb Ik liefgehad, maar ........
............................................”
4. Omdat God tevoren weet welke weg een ieder uit vrije wil zal
kiezen, kan Hij de mensen ook tevoren oordelen. Betekent het dat er
onrecht in God is, als we zeggen dat Hij barmhartig is voor wie Hij
wil en verhardt wie Hij wil?
5. Wat God ook doet, Hij heeft er zeker een bedoeling mee. Maar Hij
legt deze bedoeling heel vaak niet aan ons uit. Achter dingen die ons
op het eerste gezicht slecht lijken, zit zeker iets goeds, ook al zien we
het niet. We hebben niet het recht om aan zijn heerschappij te twijfelen. Maak dit vers af: “Maar gij, o mens! wie zijt gij dat gij God zoudt
tegenspreken? ....................................................................................”

6. ‹srail ‹sa Mesih'i reddedince Tanr› Onu bütün milletlerin Kurtar›c›s›
yapt›. Hoﬂeya peygamber bununla ilgili olarak ne dedi? (25. ayete
bak›n›z.)

6. Toen Israël Jezus Christus verwierp heeft God Hem tot de Verlosser van
alle volkeren gemaakt. Wat zei de profeet Hosea hierover (zie vers 25)?
7. Hoe worden degenen uit verschillende volkeren die zijn gered voor
rechtvaardig gehouden (zie vers 30)?

7. Çesitli milletler aras›ndan kurtulmuﬂ olanlar salâha (Tanr›’yla do€ru
iliﬂkiye) nas›l var›yorlar? (30. ayete bak›n›z.)

8. Waarom konden de Israëlieten, die de wet ter gerechtigheid najaagden, toch niet rechtvaardig worden (zie vers 32)?

8. Salâh kanunu ard›nca giden (Tanr› ile do€ru iliﬂki sa€layan bir yasa
için çabalayan) ‹srail neden salih (Tanr› kat›nda do€ru) olamad›lar
(32. ayete bak›n›z.)
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ONUNCU DERS

TIENDE LES

‹sa Mesih yeryüzüne gelinceye kadar Yahudilere, Tanr›'n›n halk› ve
kutsal yasaya sahip olanlar, di€er milletlere ise Tanr›s›zlar ve kutsal
yasas› olmayanlar deniliyordu. Mesih ‹sa Yahudilere kutsal yasay› yerine getirme€e geldi€ini aç›kça gösterdi. Yahudiler Yeruﬂalim’deki
Tap›na€›n kurban taﬂ›nda her y›l kurban kesiyorlard›. Fakat bu kurban
‹sa Mesih'i temsil etti€i halde onlar bunu anlam›yorlard›. ‹sa Mesih,
kendisi kurban olmadan önce Yahudilere tap›na€›n yok edilece€ini
bildirdi (Matta 24:1-2 k›sm›na bak›n›z). ‹sa Mesih'in bu sözleri ‹.S. 70
y›l›l›nda yerine geldi. Yahudilerin o günden bu güne kadar kurbanlar›n›
sunmak için bir tap›na€› yoktur. ﬁimdi ‹sa Mesih, hem onlar için hem
herkes için Tanr›'ya dönmek için tek yoldur.

Totdat Jezus Christus op aarde kwam werden de Joden 'degenen die
Gods volk zijn en de heilige wet hebben' genoemd, maar de andere volkeren werden 'goddelozen' en 'mensen zonder de wet' genoemd. Jezus
Christus toonde de Joden duidelijk, dat Hij was gekomen om de heilige
wet te vervullen. De Joden brachten elk jaar een offer op de offersteen van
de tempel te Jeruzalem. Maar hoewel dit offer een beeld van en heenwijzing naar Jezus Christus was, begrepen zij dat niet. Jezus Christus
kondigde de Joden, voordat Hij werd gekruisigd, aan dat de tempel verwoest zou worden (zie Mattheüs 24:1-2). Deze woorden van Jezus werden in het jaar 70 vervuld. Vanaf die tijd tot op de dag van vandaag
hebben de Joden geen tempel om hun offers te brengen. Nu is Jezus
Christus zowel voor hen als voor ons de enige weg om tot God terug te
keren.

ﬁimdi onuncu bölümu okuduktan sonra asa€›daki sorular› cevapland›r›n›z:

Lees nu hoofdstuk 10 en beantwoord de volgende vragen:
1. Pavlus iman etmeden önce, Mesih inanl›lar›na zulmedip onlar›n zindanlara atan bir kimseydi. O Tanr›'ya hizmet etti€ini düﬂündü€ü
halde gerçekte ﬁeytan'a hizmet ediyordu. Çünkü ﬁeytan onu
aldatm›ﬂt›. Hem Pavlus'un hem de ‹srail O€ullar›n›n Tanr› için
gayretleri vard› ama bu gayretleri bilgiye göre miydi?
2. Hangi ayet “Oysa her iman edenin aklanmas› için Mesih, Kutsal
Yasa’n›n sonudur” diye buyuruyor? Galatyal›lar’a 3:23,24 k›sm›n›
okuduktan sonra o ayetin numaras›n› yaz›n›z.

1. Voordat Paulus tot geloof kwam was hij iemand die christenen verdrukte en in de gevangenis gooide. Hoewel hij dacht dat hij daarmee
God diende, was het in werkelijkheid satan die hij diende. Zowel
Paulus als de zonen van Israël ijverden voor God, maar waren deze
inspanningen met of zonder kennis?
2. Welk vers zegt: “Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor
een ieder, die gelooft”? Lees ook Galaten 3:23-24.

3. ‹sa'n›n ö€rencisi olan Tomas Onun diriliﬂine inanabilmesi için Onu
görmek istedi. Halbuki ‹sa ona dedi, “Görmeden iman edenlere ne
mutlu!” ( Yuhanna 20:29) Romal›lar’a Mektubunun 10. bölümünde
olan ﬂu ayeti bitiriniz: “Kutsal Yaz›, ....................................”

3. Thomas, Jezus' discipel, wilde Hem zien om in zijn opstanding te
kunnen geloven. Jezus zei echter tegen hem: 'Zalig zij die niet gezien
hebben en toch geloven!' (Johannes 20:29). Maak dit vers uit
Romeinen 10 af: “Immers het schriftwoord zegt: ............................”

4. ‹sa'n›n ölümden dirilmesi imanl› hayat›n›n temelidir. E€er bütün
kalb›mizle Onun ölümden dirildi€ine iman edersek ﬂüphesiz ki Onu
a€z›m›zla da ikrar ederiz (Ona olan iman›m›z› insanlara aç›klar›z).
Çünkü “Çünkü a€›z yürekten taﬂan› söyler” diye yaz›l›d›r (Matta
12:34; Filipililer’e 2:8-11 ve Markos 8:38 k›s›mlar›n› okuyun). Bu ayeti
de bitiriniz: “‹sa’n›n Rab oldu€unu a€z›nla aç›kça söyler ve
.........................”

4. De opstanding van Jezus uit de dood is de basis van het leven als
christen. Als we met ons hele hart geloven dat Hij uit de dood is
opgestaan, zullen we Hem zeker met de mond belijden (over ons
geloof aan de mensen vertellen). Er staat immers geschreven: “Waar
het hart vol van is, daar loopt de mond van over”. Lees Mattheüs
12:34, Filippenzen 2:8-11 en Marcus 8:38. Maak dit vers af: “Want
indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en .................. ”

13

13

5. ‹sa'ya iman eden baz›. Yahudiler di€er milletlerin kurtulus müjdesine lây›k olmad›klar›n› sand›lar. Rab, Yahudi ile Yunanl›y› veya
di€er milletleri ay›rt ediyor mu? (Koloseliler’e 3:11 k›sm›n›
okuyunuz)

5. Sommige Joden die in Jezus geloofden meenden dat andere volkeren
het evangelie van de verlossing niet waard waren. Maakt de Here
onderscheid tussen Joden en Grieken of andere volkeren? Lees ook
Colossenzen 3:11.

6. Kurtuluﬂ müjdesi Yahudilere ve bütün milletlere ilân edildi€i halde
iman etmeyenler çoktur. Bu durum hakk›nda 16. ayette Yesaya
peygamber ne diyor?

6. Hoewel het evangelie van de verlossing is verkondigd aan de Joden
en aan alle volkeren, zijn er toch velen die niet geloven. Wat zegt de
profeet Jesaja daarover in vers 16?

7. Baﬂka milletlere de müjdenin verilece€ine dair Eski Antlaﬂmada kim
peygamberlik etti? (iki millet)

7. Wie profeteerde in het Oude Testament dat het evangelie zou worden
doorgegeven aan andere volkeren?

ONB‹R‹NC‹ DERS

ELFDE LES

Onbirinci bölümde, Tanr›'n›n bütün lsraillileri redetmedi€ini görüyoruz. Elçi Pavlus'un ‹srail soyundan gelmesi bunu bize ispat ediyor.
‹srail O€ullar› içinde her devirde iman eden küçük bir bakiye (kal›nt›)
vard›. Her milletten seçilen imanl›lar›n tam say›s› Tanr›'n›n
egemenli€ine dahil olduktan sonra lsrail O€ullar›n›n hepsi tövbe edip
kurtulacaklar›n› Tanr›'n›n sözünden ö€reniyoruz.

In hoofdstuk 11 zien we dat God niet het gehele Joodse volk heeft verworpen. Het feit dat Paulus uit dit volk stamt is daarvan een bewijs voor
ons. Onder de kinderen Israëls was er in elke periode een kleine rest die wel
geloofde. We leren uit Gods woord dat, nadat het getal van de uit elke natie
verkoren gelovigen onder Gods heerschappij is gekomen, alle zonen van
Israël tot berouw zullen komen en behouden zullen worden.

ﬁimdi onbirinci bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular› cevapland›r›n›z:
1. ‹lyas Peygamber halk›n elinden çok elem çekmiﬂ oldu€udan kendisinden baﬂka hiç kimsenin Tanr›'ya tap›nmad›€›n› düﬂünmüﬂtü.
Halbuki kendisinden baﬂka kaç bin kiﬂi daha Tanr›'ya tap›n›yordu?
2. Birçok ‹srailliler ‹sa Mesih' in kim oldu€unu anlamam›ﬂlard›, çünkü
ancak Tanr›’y› bütün yürekleriyle arayanlar ve O'na karﬂ› ruhsal
susuzluk duyanlar ‹sa'y› tan›yabilirler. ‹sa'ya iman etmedikleri için
onlara ruhsal körlük geldi. Davut Peygamber, 8. ayette bu konu ile
ilgili olarak nas›l peygamberlik etti?

Lees nu hoofdstuk 11 en beantwoord de onderstaande vragen:
1. Omdat de profeet Elia veel te lijden had van zijn volk dacht hij dat er
behalve hijzelf niemand was die God diende. Hoeveel duizend
mensen waren er echter behalve hem die God ook nog dienden?
2. Veel Israëlieten hadden niet begrepen wie Jezus Christus was, omdat
alleen degenen die God met hun hele hart zoeken en geestelijk naar
Hem dorsten Jezus kunnen kennen. Omdat ze niet in Jezus geloofden kwam er een geestelijke blindheid over hen. Hoe profeteerde de
profeet David hierover volgens vers 8?

3. Mesih ‹sa'y› kabul etmeyen Yahudiler sonsuz yaﬂama kavuﬂma
f›rsat›n› kaybettiklerinden, Mesih ‹sa onlara “tökezlenme” (imandan
dönme) sebebi oluyordu. Onlar tökezlendiler fakat halk olarak yok

3. Omdat de Joden die Jezus Christus niet aanvaarden de gelegenheid
om eeuwig leven te verwerven hebben verloren, is Jezus Christus
voor hen een reden tot struikelen (zich van het geloof afkeren)
geworden. Zij struikelden, maar als volk gingen ze niet ten onder,
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olmad›lar. Çünkü lsrail O€ullar›n›n küçük bir k›sm› ‹sa Mesih'i kabul
ederek kurtulacakt›r. Bu ayeti tamamlay›n›z : “Öyleyse soruyorum:
‹srailliler bir daha kalkmamak üzere mi sendeleyip düﬂtüler?
........................................................................................................”

want een klein deel van de zonen Israëls zal Jezus Christus aannemen en behouden worden. Maak dit vers af: “Ik vraag dan: zij zijn
toch niet zo gestruikeld, dat zij wel vallen moesten?
.....................................................................................................................”

4. Pavlus Iﬂci Tanr›’n›n Sözünü bütün Milletlere yaymaya
görevlendirilmiﬂti. Böyle oldu€u halde Pavlus o Sözü Yahudilere
duyurmak ve onlar›n kurtuluﬂu için araç olarak kullan›lmak istiyor
muydu? (14. ayete bak›n›z)

4. De apostel Paulus had de taak gekregen om Gods woord aan alle
volkeren te verkondigen. Wilde Paulus desondanks toch gebruikt
worden om dat Woord ook aan de Joden door te geven en zo een
instrument zijn voor hun verlossing (zie vers 14)?

5. ‹brahim'e “iman babas›” deniliyor. Çünkü ‹brahim kendi iyi iﬂleriyle
de€il, Tanr›'n›n vaat etti€i Mesih'in geliﬂini bekliyerek kurtulaca€›na
iman etmiﬂti. Zeytin a€ac›, ‹brahim'i, ve onun gibi iman etmiﬂ
lsraillileri temsil ediyor. Yabani zeytin dal› ise, Yahudilerden baﬂka
milletlerden gelen imanl›lard›r. Bu yabani zeytin dallar›n›n
övülme€e hakk› var m›d›r? (18-20. ayetlere bak›n›z)

5. Abraham wordt 'de vader des geloofs' genoemd, omdat hij geloofde
dat hij niet door zijn eigen goede werken verlost zou worden, maar
door de komst van de door God beloofde Messias te verwachten. De
olijfboom is een beeld van Abraham en van de Israëlieten die net als
hem geloofden. De wilde loot aan de olijfboom staat echter voor de
gelovigen uit andere volkeren dan de Joden. Heeft deze loot het recht
om zich te beroemen (zie vers 18-20)?

6. Zekerya Peygamber ‹sa Mesih'i kabul etmeyen Yahudilerin bir gün
tövbe ederek O'nu kabul edeceklerini peygamberlik etti: “Davut
soyuyla Yeruﬂalim’de oturanlar›n üzerine lütüf ve yakar›ﬂ ruhunu
dökece€im. Bana, yani deﬂtiklerine bakacaklar; biricik o€lu için yas
tutan biri gibi yas tutacak, ilk o€lu için ac› çeken biri gibi ac› çekecekler.” (Zekerya 12:10) ﬁimdi bu ayeti tamamlay›n›z: “Sonunda
bütün lsrail kurtulacakt›r. Yaz›lm›ﬂ oldu€u gibi: ..................................
.....................................................................................................................”

6. De profeet Zacharia profeteerde dat de Joden die Jezus Christus niet
aanvaarden ooit tot berouw zullen komen en Hem aanvaarden: “Ik zal
over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten
de Geest der genade en der gebeden; zij zullen hem aanschouwen, die
zij doorstoken hebben, en over hem een rouwklacht aanheffen als de
rouwklacht over een enig kind, ja, zij zullen over hem bitter leed dragen
als het leed om een eerstgeborene.” (Zacharia 12:10). Maak nu dit vers
af: “En aldus zal gans Israël behouden worden, gelijk geschreven staat:
............................................................................................................................. ”

ON‹K‹NC‹ DERS

TWAALFDE LES

— Tanr›'ya olan ibadetimiz —

— Onze dienst aan God —

Japonya'da putlar›n önüne yemek koymaya al›ﬂkan bir kad›n, ‹sa
Mesih'e iman eden birisine kendi Tanr›’s›n›n önüneyemek koyup koymad›€›n› sorar. Mesih inanl›s› da “Hay›r, ben Tanr›’y› beslemiyorum.
Tanr›m beni besliyor” diye cevap verir. Japon kad›n, “Öyleyse Mesih
inanl›lar› Tanr›’lar›na ne veriyorlar?” diye sorunca, O: “Biz Mesihçiler
kalplerimizi Tanr›'ya veriyoruz” cevab›n› verdi.

In Japan vroeg een vrouw, die gewend was om eten neer te zetten voor
de afgoden, aan een christen of deze ook eten neerzette voor God. De
christen antwoordde: “Nee, ik geef mijn God niet te eten. Mijn God geeft
mij te eten”. Toen de Japanse vrouw vroegt: “Wat geven christenen dan
aan hun God?” antwoordde de christen: “Wij christenen geven ons hart
aan God”.
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Bu bölümde, Tanr›'ya hizmet edip Onu hosnut etmek için, istekli
olarak kendilerimizi, yani yüre€imizi, akl›m›z› ve tüm varl›€›m›z›
Tanr›'ya vermemiz emrediliyor. Görevimiz, kendimizi yaﬂayan kurbanlar olarak Tanr›’ya sunmakt›r. O zaman Tanr› her iyi iﬂi bizde baﬂar›r.

In dit hoofdstuk wordt ons opgedragen om gewillig onszelf, dat wil
zeggen ons hart, ons verstand en ons hele wezen, aan God te geven, om Hem
zo te dienen en te behagen. Onze taak is om onszelf als levende offeranden
aan God aan te bieden. Dan kan God elk werk in ons volbrengen.

ﬁimdi 12. bölümü okuduktan sonra asa€›daki sorular› cevapland›r›n›z:

Beantwoord nu de volgende vragen na het lezen van hoofdstuk 12:

1. Romal›lara 12:1'i ezberleyip kitaba bakmadan yaz›n›z.

1. Leer Romeinen 12: 1 uit het hoofd en schrijf dit vers dan op, zonder
in de bijbel te kijken.

2. Titusa mektup 2:11-13 ve Yuhanna’n›n 1. mektubu 2:15-17 k›s›mlar›n›
okuduktan sonra konumuz olan Romal›lar’a 12. bölümün bu ayetini
tamamlay›n›z: “Bu ça€›n gidiﬂine uymay›n ........................ düﬂüncenizin yenilenmesiyle de€iﬂin.

2. Lees Titus 2: 11-13 en 1 Johannes 2: 15-17, en maak daarna dit vers uit
Romeinen 12 af: “En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar
wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat ....
.............................................”

3. Bir vücudun çok k›s›mlar› oldu€u halde her k›sm›n›n gördü€ü iﬂ ayr›
ayr›d›r. Bunun gibi her imanl›, ‹sa'n›n bedeninin birer üyeyi olarak
say›lmaktad›r. Bu üyelerin tümü gerçek imanl›lar toplulu€u olarak
‹sa Mesih'in bedenini teﬂkil, ediyorlar. Bu ruhani bedende her
imanl›n›n özel görevi vard›r. 5. ayeti yaz›n›z.

3. Hoewel een lichaam uit vele delen bestaat, heeft elk lichaamsdeel een
eigen taak. Evenzo wordt elke gelovige beschouwd als een ledemaat
van het lichaam van Christus. Al deze lichaamsdelen vormen samen als
gemeenschap van gelovigen het lichaam van Christus. In dit geestelijke
lichaam heeft elke gelovige een eigen taak. Schrijf nu vers 5 op.

4. E€er Tanr›’n›n Kutsal Ruhu yüre€imizde yerleﬂip hüküm sürüyorsa
biz günah›n kölesi de€il, salâh›n (do€rulu€un) kölesiyiz. Ve bizde
sadece ‹sa'n›n iyi iﬂleri baﬂar›lacakt›r. Gerçek imanl›lar›n bu dünyada nas›l yaﬂamas› gerekti€ini gösteren bu ayetlerin (9-14) eksik
b›rak›lan kelimelerini yaz›n›z:
“Sevginiz ...................... olmas›n. ...................... tiksinin, ......................
ba€lan›n ..................... Birbirinize kardeﬂlik sevgisiyle ....................
Birbirinize .................... yar›ﬂ›n. Gayretiniz ........................ Ruhta
....................... Rab’be ..................... Umudunuzla .............. S›k›nt›ya
.................... Kendinizi .................. verin. ............................ yard›m edin.
..................... amaç edin. ......................... için iyilik dileyin. ‹yilik
dileyin, ..........................”

4. Als Gods Heilige Geest in ons hart komt en daar regeert, zijn we
geen slaaf van de zonde, maar van de gerechtigheid. En in ons zullen
alleen de goede werken van Jezus worden volbracht. Schrijf de ontbrekende woorden op van deze verzen die laten zien hoe echte
gelovigen behoren te leven: “De liefde zij ......................... Weest afkerig van......................... , gehecht aan ........................., Weest in broederliefde ........................., in eerbetoon ........................., in ijver
........................., ......................... van geest,......................... de Here.
Weest ......................... in de hoop, ......................... in de verdrukking,
volhardend in ........................., bijdragend in ........................., legt u toe
op ......................... Zegent ........................., zegent en .........................
5. Moet een gelovige wraak nemen als hem kwaad wordt gedaan?

5. ‹manl›, kendisine yap›lan kötülü€e karﬂ› intikam m› almal›?
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ONÜÇÜNCÜ DERS

DERTIENDE LES

— Krala ve hükümete tabi olmak —

—Je onderwerpen aan de koning en de overheid —

Tanr› krallar›n kral›d›r, fakat ne yaz›k ki, insanlar›n ço€unlu€u O'na
gerekti€i ﬂekilde itaat etmiyor. Bu bak›mdan Tanr›, kendi egemenli€inin
ne oldu€unu insanlar anlas›nlar diye dünyada krallar› ve hükümdarlar›
koydu. Gerçek imanl›lar her zaman krallar›na ve hükümetlerine
hürmet gösterip itaat etmelidir. “Herkese sayg› gösterin. ‹manl›
kardeﬂlerinize sevin, Tanr›’dan korkun, krala sayg› gösterin.” (1 Petrus
2:17), ayetlerinden de bunu ö€reniyoruz.

God is de koning der konigen, maar wat is het jammer dat de meeste
mensen Hem niet gehoorzamen op de vereiste manier. Daarom heeft
God op aarde koningen en overheden gesteld, opdat de mensen zullen
begrijpen wat Zijn eigen heerschappij inhoudt. Ware gelovigen moeten
koningen en overheden altijd respecteren en gehoorzamen. Dit leren we
ook uit 1 Petrus 2: 17: “Eert allen, hebt de broederschap lief, vreest God,
eert de keizer”.

ﬁimdi 13. bölümü okuduktan sonra asa€›daki sorular› cevapland›r›n›z :

Lees nu hoofdstuk 13 en beantwoord de volgende vragen:
1. Wie geeft de koningen der aarde macht?

1. Dünyan›n krallar›na yetki veren kimdir?
2. Kötülük yapmayan ve suç iﬂlemeyen kimselerin kraldan korkacak
bir ﬂeyi var m›?

2. Hebben mensen die geen slechte dingen doen of schuld begaan iets
te vrezen van de koning?
3. Wat zegt vers 4 over degene die regeert?

3. Dördüncü ayette yöneten kiﬂi için ne söyleniyor?
4. Tanr› taraf›ndan tayin edildi€ine göre yönetim baskan›na itaat
etmemek Tanr›'ya itaat etmemek demektir. Yönetim adamlar›na itaat
etmemiz için 5. ayette iki sebep veriliyor. Bu sebepler nelerdir?
5. Yönetim, hakk› olan borcumuzu vermeliyiz. 7. ayette yaz›l› olan ve
verilmesi gereken dört borcumuz nelerdir?

4. Omdat de overheid door God is ingesteld, betekent ongehoorzaamheid aan de overheid ongehoorzaamheid aan God. Vers 5 geeft
ons twee redenen waarom we de overheid moeten gehoorzamen.
Welke redenen zijn dat?
5. We moeten de overheid betalen wat we haar verschuldigd zijn. Wat
zijn de in vers 7 genoemde vier dingen die we verschuldigd zijn?

6. “Kötüler ödünç al›r, geri vermez.” der Tanr›'n›n Sözü (Mezmurlar
37:21). Gerçek imanl›lar asla öyle olmamal›d›rlar. Bu hususta bu
bölümün 8. ayette ne yaz›l›d›r?

6. 'De goddeloze vraagt te leen en geeft niet terug', zegt het woord van
God (Psalm 37:21). Echte gelovigen behoren niet zo te zijn. Wat staat
daarover in vers 8 van dit hoofdstuk?

7. Hangi emir ile Tanr›’n›n, daha önceki emirlerini yerine getirmiﬂ oluyoruz?

7. Door welk gebod vervullen we eerdere geboden van God?

8. Günahta devam edenler sanki günah› giyinmiﬂ oluyorlar. Fakat Rab
‹sa Mesih'i giyinenler Onun salâh›na (do€rulu€una, iyili€ine)
bürünürler. ‹sa Mesih'e tövbe ile s›€›n›p kalplerini Ona verenler
O'nun salâh›n› elbise gibi giymiﬂ oluyorlar. Bununla ilgili olarak 14.
ayette ne diyor?

8. Degenen die in de zonde volharden hebben als het ware de zonde
aangetrokken. Maar zij die Jezus Christus aandoen, trekken ook zijn
rechtvaardigheid aan. Zij die aan Jezus hun zonden belijden, bij hem
schuilen en hun hart aan hem geven, hebben het kleed der rechtvaardigheid aangetrokken. Wat zegt vers 14 hierover?
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ONDÖRDÜNCÜ DERS

VEERTIENDE LES

Yeni tövbe eden baz› imanl›lar günahtan, nefisten özgürlü€e
kavuﬂmada ve imanda yeni olduklar›ndan zay›f olabilirler. Fakat biliyoruz ki Tanr› bir kalpte çal›ﬂmaya baﬂlam›ﬂsa o, kalpteki iﬂini kesinlikle tamamlayacakt›r. ‹ncil’de yaz›ld›€› gibi: “Sizde iyi bir iﬂe baﬂlam›ﬂ
olan Tanr›’n›n bunu Mesih ‹sa'n›n gününe dek bitirece€ine güvenim
war.” (Filipililere 1:6).
Bu bölüm, iman› kuvvetli olan kiﬂinin, iman› daha zay›f, olan kardeﬂini
hor görmemesi, vicdan›n›n raz› olmad›€› ﬂeylerde (et yemek vs. gibi)
kardeﬂine hükmetmemesi, aksine onun , tökezlenmesine sebep olacak
hiç bir ﬂey yapmamaya dikkat etmesi gerekti€ini ö€retiyor. ‹sa Mesih
dedi ki : “Ama kim bana iman eden bu küçüklerden birini günaha
düﬂürürse, boynuna kocaman bir de€irmen taﬂ› as›l›p denizin dibine
at›lmas› kendisi için daha iyi olur.” (Matta l8:6).

Sommige gelovigen, kunnen zwak zijn, omdat ze nog jong zijn in het
geloof en nog maar pas vrij zijn van de lusten van het vlees. Maar we
weten dat God, als Hij in een hart begonnen is te werken, dat werk ook
zeker zal voleindigen. Zoals in de bijbel staat geschreven: “Hiervan toch
ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen,
dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus”
(Filippenzen 1:6). Dit hoofdstuk leert dat de sterke in het geloof een
zwakkere broeder in het geloof niet moet verachten, dat hij zijn broeder
niet moet veroordelen in zaken (bijvoorbeeld het eten van vlees) waar
diens geweten geen vrede mee heeft, en dat hij er juist op moet letten geen
dingen te doen die deze zwakkere broeder kunnen doen struikelen. Jezus
Christus zei: “Een ieder, die één dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde
verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was
gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee” (Matth.18:6)

ﬁimdi 14. bölümü okuduktan sonra asa€›daki sorulam cevapland›r›n›z :
1. Tanr› bir rüyada Elçi Petrus ’e ﬂöyle bir emir verdi: “Tanr›'n›n temiz
k›ld›klar›na sen baya€› deme” (Elçilerin ‹ﬂleri 10:15) ‹man› kuvvetli
olan kiﬂi, sadece sebze yiyen zay›f kardeﬂin› hor mu görmeli?
2. Tanr›’n›n Sözünde aç›kça belirtilmeyen konularda herkesin
Tanr›’dan ald›€› ayd›nl›€a göre davranmas› gerekir. Bu ayeti tamamlay›n›z: “Kimi bir günü baﬂka bir günden üstün sayar, kimi her günü
bir sayar. Herkesin ..................................................................... olsun.”
3. Elçilerin ‹ﬂleri 17:28'de “O'nda yaﬂ›yor ve hareket ediyoruz; O’nda
var›z.” diye okuyoruz. Bununla ilgili bu bölümün 14. ayetinde ne
yaz›l›d›r?

Lees nu hoofdstuk 14 en beantwoord de onderstaande vragen:
1. God gaf aan de apostel Petrus in een droom dit gebod: “Wat God rein
verklaard heeft, moogt gij niet voor onheilig houden” (Handelingen
10:15). Behoort iemand die sterk is in het geloof een zwakke broe-der,
die alleen groenten eet, te verachten?
2. In kwesties die niet heel duidelijk in Gods woord zijn beschreven
behoort een ieder zich te gedragen naar het inzicht dat hij van God
heeft ontvangen. Maak dit vers af: “Deze stelt de ene dag boven de
andere, gene stelt ze alle gelijk. Ieder zij ..............................................”
3. In Handelingen 17:28 lezen we: “Want in Hem leven wij, bewegen
wij ons en zijn wij”. Wat staat hierover in vers 14 van dit hoofdstuk?

4. Gerçek imanl›y› Tanr› asla mahkûm etmeyecektir. Öyle bir kiﬂi
yarg›lanmaz (Yuhanna 5:24). Fakat imanl›n›n iﬂleri Rab’bin hüküm
kürsüsü önünde hükmolunacakt›r. ‹manl› kiﬂi, iyi iﬂleri için karﬂ›l›k
alacak, boﬂ ve faydas›z iﬂleri için karﬂ›l›k almay›p ziyan çekecektir
(1 Korintliler’e 3:10-15, k›sm›n› da okuyunuz). Bununla ilgili olarak
bu bölümün 12. ayetinde ne yaz›l›d›r?

4. God zal een echte gelovige niet veroordelen. Zo iemand zal niet
worden berecht (Johannes 5:24). Maar de werken van de gelovige
zullen voor de rechterstoel van de Here worden beoordeeld. De
gelovige zal loon ontvangen voor zijn goede werken, maar voor zijn
ijdele en nutteloze werken zal hij geen loon ontvangen, maar schade
lijden (lees 1 Corinthiërs 3:10-15). Wat staat hierover in vers 12 van
dit hoofdstuk?
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5. Bu bölümün 17. ayetini okuyup Tanr›'n›n egemenli€inin ne
oldu€unu yaz›n›z.

5. Lees vers 17 van dit hoofdstuk en schrijf op wat het koninkrijk van
God is.

6. 1 Yuhanna 3:21'i okuduktan sonra, konumuz olan bölümün 22.
ayetinden ne anl›yorsunuz?

6. Hoe versta je vers 22, na het lezen van 1 Johannes 3:21?

7. Vicdan›m›z her hangi birﬂey hakk›nda bize yapaca€›m›z ﬂeyin
uygun olmad›€›n› söylüyorsa onu katiyen yapmamal›y›z. Bu ayeti
tamamlay›n›z: “‹mana dayanmayan her ﬂey günaht›r ........................”

ONBEﬁ‹NC‹ DERS
Ondördüncü bölümdeki konu bu bölümde devam ediyor.
Galatyal›lar’a 6:2'de, “Birbirinizin yükünü taﬂ›yan, böylece Mesih'in
Yasas›’n› yerine getirirsiniz.” der. Rab ‹sa’ya iman etmiﬂ kiﬂiler art›k
kendilirini hoﬂnut etme€e de€il baﬂkalar›na ruhça geliﬂtirme€e gayret
ederler. Gerçek imanl›, baﬂkalar›na hizmet eder, baﬂkalar›n›n iyili€ini
düﬂünür. Kardeﬂleriyle müﬂterek hayat› olur. Art›k kendi arzular›na göre
hareket etmez, Amos peygamber, “‹ki adam anlaﬂmadan birlikte yürürler mi?” der.
ﬁimdi 15. bölümü okuduktan sonra aﬂa€›daki sorular› cevapland›r›n›z:
1. ‹sa Mesih, kendisini hoﬂnut etmek için de€il, Baban›n istemini yerine
getirmek için dünyaya gelmiﬂti. Kendini insanlar›n kurtuluﬂuna o
derecede vermiﬂti ki, dünyada baﬂ›n› yaslayacak yeri yoktu.
Filipiler’e 2:5-7 ayetlerinde okuyoruz ki, “Mesih ‹sa'daki düﬂünce
sizde de olsun; Mesih, Tanr› özüne sahip oldu€u halde, Tanr›’ya
eﬂitli€i s›ms›k› sar›lacak bir hak saymad›. Ama kul özüne al›p insan
benzeyiﬂinde do€arak ululu€unu bir yana b›rakt›.” Bizler de öyleyse,
baﬂkalar› u€runa nas›l davranmal›y›z?
2. Bu ayeti bitiriniz: “Önceden ne yaz›ld›ysa, ..................................
verdi€i .....................................................................................................”
3. 5 ve 6. ayete göre imanl›lar birbirlerine karﬂ› ayr› fikirde mi
olmal›d›rlar?
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7. Als ons geweten zegt dat we iets niet moeten doen, dan behoren we
dat ook zeker niet te doen. Maak dit vers af: “En al wat niet uit geloof
is ...............................”

VIJFTIENDE LES
Het onderwerp van hoofdstuk 14 loopt door in dit hoofdstuk. Galaten
6:2 zegt: “Verdraagt elkanders moeilijkheden; zó zult gij de wet van
Christus vervullen”. Mensen die in Jezus Christus zijn gaan geloven spannen zich niet meer in om zichzelf te behagen, maar om anderen zich
geestelijk te doen ontwikkelen. Een echte gelovige dient anderen en denkt
aan hun welzijn. Hij leeft in gemeenschap met zijn broeders en zusters. Hij
handelt niet meer naar zijn eigen verlangens, maar, zo zegt de profeet
Amos: “Gaan er twee tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn?”
(Amos 3:3).
Lees nu hoofdstuk 15 en beantwoord de onderstaande vragen:
1. Jezus Christus was niet naar de wereld gekomen om zichzelf te behagen, maar om de wil van zijn Vader te volbrengen. Hij had zichzelf
zozeer gegeven ter verlossing van de mensen, dat Hij op aarde geen
plaats had om het hoofd neer te leggen. In Filippenzen 2:5-7 lezen
we: “Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,
die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof
heeft geacht, maar Zichzelf ontledigd heeft, en de gestalte van een
dienstknecht heeft aangenomen, en aan de mensen gelijk is geworden.” Hoe behoren wij ons dan te gedragen ter wille van anderen?
2. Maak dit vers af: “Al wat namelijk tevoren geschreven is ..............
...................., opdat wij ........................................................................”
3. Behoren gelovigen volgens vers 5 en 6 onderling verdeeld te zijn?
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4. ‹sa Mesih’e ‹ﬂay’n›n kökü denilirdi. Davut ‹ﬂay’n›n o€lu idi ve ‹sa
Mesih de bedene göre Davud'un soyundan gelmiﬂ oluyordu. Yeﬂaya
Peygamber 12. ayette milletlere kurtuluﬂ bereketinin kimin
arac›l›€›yla gelece€ini öngörüyor?

4. Jezus Christus werd ook wel 'wortel van Isaï' genoemd. David was
een zoon van Isaï en Jezus Christus stamde naar het lichaam uit het
geslacht van David. Van wie voorzegt Jesaja in vers 12 dat de zegen
der verlossing voor de volkeren door hem zal komen?

5. 13. ayeti ezberleyip bakmadan yaz›n›z.

5. Leer vers 13 uit het hoofd en schrijf het dan op.

6. 14. ayete göre Elçi Pavlus'un Roma'daki imanl›larda gördü€ü üç iyi
nitelik nelerdir?

6. Wat zijn volgens vers 14 drie goede eigenschappen die Paulus zag in
de gelovigen te Rome?

7. Pavlus Iﬂci ‹ncil'i duyanlara m› yoksa duymayanlara m› daha çok
yaymak istiyordu?

7. Wilde Paulus het evangelie verbreiden onder hen die het al gehoord
hadden of onder hen die het nog niet hadden gehoord?

8. Pavlus, Roma'dak› imanl› kardeﬂleri o derecede seviyor ve özlüyordu ki, onlara gidip teselli vermeyi ve onlardan doymay› hasretle
arzu ediyordu. Onun bu arzusunu belirten ayetler hangilerdir?

8. Paulus hield zoveel van de gelovigen te Rome en verlangde zozeer naar
hen, dat hij erg graag naar hen toe wilde gaan om hen te troosten en zich
bij hen te verkwikken. Welke verzen drukken dit verlangen uit?

ONALTINCI DERS

ZESTIENDE LES

Pavlus Iﬂci çok seyahat etti€i ve çok meﬂgul oldu€u halde Roma'da
bulunan imanl›lara asla ihmal etmedi. Bu bölümde Pavlus'un birçok
imanl›lara adlar›yla selâm söyledi€in› görüyoruz. Romal›lara 1.
bölümün 10. ayetinde “daima dualar›mda sizi nas›l durmadan
and›€›ma, O€lunun ‹ncilinde (O€luyla ilgili Müjde’de) ruhumla hizmet
etti€im Tanr› ﬂahidimdir” sözünü hiç unutmamal›y›z. Biz de böylece
birbirlerimiz için her zaman dua etmeliyiz.
ﬁimdi 16. bölümü
cevapland›r›n›z:

okuduktan

sonra

aﬂa€›daki

Hoewel de apostel Paulus erg veel reisde en het erg druk had, sloeg
hij de gelovigen te Rome niet over. In dit hoofdstuk zien we dat Paulus
vele gelovigen bij name groet. We moeten de woorden van Rom.1:9
nooit vergeten: 'Want God, die ik met mijn geest dien in het evangelie
van Zijn Zoon, is mijn getuige, hoe ik onophoudelijk te allen tijde bij
mijn gebeden uwer gedenk. Wij moeten ook voortdurend zo voor elkaar bidden.

sorular›
Lees nu hoofdstuk 16 en beantwoord de onderstaande vragen:

1. Pavlus, Fibiyi ne için övdü?

1. Waarom prees Paulus Febe?

2. Pavlus, Priska’y› ve Akvila'y› neden övdü?

2. Waarom prees Paulus Prisca en Aquila?

3. Pavlus'un, kardeﬂleri bir bir selâmlamas› ve düﬂünmesi onun ne çeﬂit
bir sevgisi oldu€unu gösterir?

3. Wat voor liefde had Paulus, gezien het feit dat hij zijn broeders en
zusters groet en aan hen denkt?
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4. Pavlus Iﬂci, Mesih'in ö€retisine ayk›r› olup, baz›lar›n›n “tökezlenmesine”
(imandan dönmesine) sebep olanlara karﬂ› nas›l davranmam›z› uyar›yor?
5. Bu ayeti tamamlay›n›z: “Sözdinlerli€ini herkes duydu, bu nedenle
sizin ad›n›za seviniyorum. Iyilik ............................................ isterim”
8. ﬁeytan çok kurnaz ve sinsidir. Bizi aldat›p yenebilir. Onu ancak Tanr›'n›n
kuvvetiyle yenebiliriz. (1 Petrus 5:8-9 k›sm›n› ile Efesliler’e 6:10-18 k›sm›n›
okuyunuz.) Pavlus bu bölümün 20. ayetinde ﬁeytanla ilgili ne söyledi?

Sorular cevapland›r›ld›ktan sonra aﬂag›daki
yere ad›n›z› ve adresinizi okunakl› bir ﬂekilde yaz›n›z.

Ad› ve soyad› :
Sokak:
ve No:
Posta Kodu:
ve ﬁehir:
Yaﬂ:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cevaplar›n›z› gözden geçirmek için bize gönderebilirsiniz. Cevaplar›n›z›n
do€ru olup olmad›€›n› size karﬂ›l›ks›z bildirece€iz. Ayr›ca sorular›n›z› ya da
düﬂüncelerinizi aﬂa€›daki adrese yazabilirsiniz. Size cevap vermeye
çal›ﬂaca€›z:

4. Hoe wil de apostel Paulus dat we ons gedragen ten opzichte van
mensen die anderen doen struikelen ( van het geloof doen afvallen)
en afwijken van de leer van Christus?
5. Maak dit vers af: 'Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend
geworden. Over u verblijd ik mij dus, doch ik wil, dat gij niet alleen
wijs zijt tot het goede, maar ...............................................................'
6. De satan is bijzonder slim en geniepig. Hij kan ons bedriegen en
overwinnen. We kunnen hem alleen met Gods kracht overwinnen.
(Lees ook 1 Petrus 5:8-9 en Efeziërs 6:10-18). Wat zegt Paulus in vers
20 van dit hoofdstuk over de satan?

Schrijft u, nadat u de vragen beantwoord heeft hieronder
in leesbaar schrift uw naam en adres op.

Naam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Woonplaats:
Leeftijd:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U kunt uw antwoorden ter correctie naar ons opsturen.
Ook als u vragen of opmerkingen heeft kunt u die sturen naar het onderstaande adres. Wij proberen u te antwoorden.

Info/Contact
Postbus 14169
3508 SG Utrecht - NL

Info/Contact
Postbus 14169
3508 SG Utrecht - NL
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