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Başlangıç

Bu kitap, iyi işler yaparak değil, İsa Mesih’e
kurtarıcınız olarak iman etmekle kurtulduğunuz
(günahlarınızın affedildiği) konusu anlatmaktadır.
Her bölüm yıldız (*) ile işaretlemiş hedefler ile
başlıyor. Bu hedefler size her bölümde öğreneceğiniz
konuları gösterecektir.
Romalılar mektubunu çalışırken, İsa Mesih’e iman
Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmekle günahlarınızın
bağışlandığını öğrenmeniz, İsa Mesih’in kurtuluşa
(cennete) götüren tek yol yol olduğu imanında
güçlenmeniz için Tanrı sizi bereketlesin diye dua
ediyoruz.
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İstefan’ın Taşlanması
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Bölüm – 1

Romalılar Mektubuna Giriş

Romalılar 1:1-17

1 İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın Müjdesi'ni yaymak üzere
seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selam!
2-4 Tanrı, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili bu Müjde'yi
peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılar'da önceden vaat
etti. Rabbimiz İsa Mesih beden açısından Davut'un
soyundandır; kutsallık ruhu açısından ise ölümden
dirilmekle Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. 5 Her
ulustan insanın iman edip söz dinlemesini sağlamak için
Mesih aracılığıyla ve O'nun adı uğruna Tanrı lütfuna ve
elçilik görevine sahip olduk. 6 İsa Mesih'in çağrılmışları
olan sizler de bu uluslardansınız. 7 Tanrı'nın Roma'da
bulunan, kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine,
Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve
esenlik olsun. 8 İlkin hepiniz için İsa Mesih aracılığıyla
Tanrım'a şükrediyorum. Çünkü imanınız bütün dünyada
duyuruluyor. 9-10 Oğlu'nun Müjdesi'ni yaymakta bütün
varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan, her zaman

4

dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda
bir yol bulup yanınıza gelmek için dua ediyorum. 11 Çünkü
ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağan ulaştırmak
üzere sizi görmeyi çok istiyorum. 12 Yani, ben
aranızdayken karşılıklı olarak birbirimizin imanıyla cesaret
buluruz demek istiyorum. 13 Kardeşler, öteki uluslar
arasında olduğu gibi, çalışmalarımın sizin aranızda da ürün
vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı,
ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum.
14 Grekler'e ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere
karşı sorumluluğum var. 15 Bu nedenle Roma'da bulunan
sizlere de Müjde'yi elimden geldiğince bildirmek için
sabırsızlanıyorum. 16 Çünkü Müjde'den utanmıyorum.
Müjde iman eden herkesin –önce Yahudiler'in, sonra
Yahudi olmayanların– kurtuluşu için Tanrı gücüdür.
17 Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma
yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, “İmanla aklanan
yaşayacaktır.”

Günümüzde mektup yazarken, adımızı mektubun
sonuna koymaktayız. Bununla birlikte elçi Pavlus
mektubundaki ilk kelimelerde bize, bu mektubu
Romalı Hristiyanlara yazan kişinin kendisi olduğunu
söylemektedir.
Bu bölümde şu konulara bakacağız:
* Elçi Pavlus kimdir;
* Mektubu yazılış tarihi ve nedeni;
* Pavlus’un mektubu yazdığı insanların kim
olduğu hakkında;
* Doğruluğun Tanrı’dan ne şekilde geldiği.
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Romalılar’a bu mektubu yazan elçi Pavlus, her
zaman İsa Mesih’in bir arkadaşı ve takipçisi değildi.
Yaşamının erken dönemlerinde İsa’nın ve Hristiyan
kilisesinin düşmanı idi.
Pavlus, günümüz Türkiye sınırları içinde bulunan
Tarsus şehrinde bir Yahudi olarak doğmuştu
(Elçilerin İşleri 21:39). Bununla birlikte Gamaliel
adlı bir öğretmen tarafından yetiştiği Kudüs
şehrinde büyümüştü (Elçilerin İşleri 22:3). Eski
Antlaşma’nın yasası altında sıkı bir eğitim aldığını
söylemektedir. Yaşamının erken dönemlerinde
imanlı bir Yahudi idi. Aynı zamanda bir Roma
vatandaşı idi (Elçilerin İşleri: 22:27).
Yaşamının ilk dönemlerinde Saul ismi ile
tanınmaktaydı. Saul, Mesih İsa’nın kilisesine zulüm
etmekteydi. Yahudiler tarafından Kudüs’te
öldürülen ilk Hristiyan İstefan’ın ölümünü
izlediğinde Hristiyanlara eziyet etme isteği ile
dolmuştu (Elçilerin İşleri 7:58-8:1). Daha sonraki
yazılarında Mesih İsa’nın kilisesine eziyet ettiğini
itiraf etmektedir. I.Timoteus 1:13’de “Bir zamanlar
O'na küfreden, zalim ve küstah biri olduğum halde
bana merhamet edildi” şeklinde yazmaktadır.
Tanrı, Saul’a merhametini ne şekilde gösterdi? Bu
olay, Hristiyanları tutuklamak ve kiliseyi yıldırmak

6

Saul Şam yolunda
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için Şam’a doğru seyahat ederken gerçekleşti.
Yolda Saul aninden yere yıkıldı. Yüksek bir ses ona
“Saul! Saul! Neden bana zulmediyorsun?” diye
seslendi. Işık gözlerini kör etmişti, İsa Saul’a
kendisini Şam’da beklemesini ve orada ne yapması
gerektiğinin kendisine bildirileceğini söyledi. Üç gün
sonra, Hananya adlı bir Hristiyan’ın yardımı ile
Saul, bir İsa Mesih inanlısı oldu (Elçilerin İşleri 9:131). Daha sonra Saul’un ismi Pavlus olarak değişti
(Elçilerin İşleri 13:9). Şimdi Pavlus bir havari,
özellikle İsa tarafından seçilen bir haberci olmuştu
ve Pavlus olarak “İsa Mesih’e hizmet edeceğini
söyledi.”
Pavlus Yeni Antlaşma’da bulunan bir çok mektubu
yazmıştır. Bunlardan bazıları Timoteos’a, Titus’a ve
Filimon’a mektup gibi kişilere yazılmıştır. Diğer
mektupları ise Galatyalılar veya Efesliler gibi
Hristiyan gruplara ve bir tanesi de bizim üzerinde
çalıştığımız Romalılar’a mektup olarak yazılmıştır.
Pavlus’un Romalılar’a mektubu, kendisi Korint’te
iken M.S. yaklaşık 57 yıllarında yazıldı. Roma’daki
Hristiyanları ziyaret etmek istiyordu. Romalı
Hristiyanlar ile “Tanrı’nın Oğlu hakkındaki İyi
Haber” konusunda paylamayı umut etmekteydi.
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Romalılar’a mektupta birinci bölümün ilk
ayetlerinde Pavlus, İsa’nın Kral Davut’un ailesinden
(soyundan) olduğunu belirtmektedir. İsa’nın aynı
zamanda Tanrı’nın Oğlu olduğunu, haç üzerinde
ölüme terk edildikten sonra İsa’nın ölümden
dirildiğini belirtmektir. “O, Rabbimiz olan İsa
Mesih’tir.”
Tanrı, Yahudi olmayanlara (öteki uluslara) Müjde’yi
iletmesi için Pavlus’un Mesih İsa’da imanlı olmasını
sağladı ve onu havari yaptı. Pavlus şimdi,
Roma’daki imanlıların Tanrı’nın hak edilmeyen
sevgisini ve sadece Tanrı’nın verebileceği esenliği
alabilmeleri için dua etmekteydi.
Pavlus’un bu mektubu yazdığı Romalı Hristiyan
topluluk kimlerden oluşmaktaydı; Roma’daki
tapınma grubu nasıl başlamıştı; bunlardan emin
değiliz. Belki de, Roma’daki imanlıların bir kısmı
Pentekost günü Kudüs’te bulunan kimselerden
meydana gelmekteydi. O zaman havari Petrus, tüm
Asya’dan, Avrupa’dan ve Afrika’dan gelen
ziyaretçilere Kudüs’te vaaz etmişti ve o gün 3000
kişi vaftiz olmuştu. Bu insanların bir kısmı
Roma’da, bir Hristiyan kilisesi başlatmak üzere
Roma’ya dönmüş olabilirdi. Ayrıca, dünyanın diğer
yerlerinde kiliseye karşı zulüm faaliyetleri

başladığında, işkenceye uğrayan Hristiyanlar
Roma’ya göç etmiş ve orada bir tapınma grubu
kurmuş da olabilirler.
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İsa’ya kendilerinin Kurtarıcısı olarak inanmış olan
Roma’daki Hristiyanların yaşamlarının coşku ile
dolu olduğunu biliyoruz. Pavlus sekizinci ayette
“İmanınız tüm dünyada duyuruluyor” demektedir.
Pavlus İsa’daki imanını paylaşmak ve onların
imanları hakkında bilgi almak için ziyarette
bulunmak istiyordu. Pavlus, “Roma’da İyi Haber’i”
vaaz etmek istiyordu.
Müjde, Hristiyan olan herkesin yüreğini
yumuşatmaktadır. Mesih İsa’nın İnsanoğlu ve Tanrı
Oğlu olarak bizim için yapmış olduğu şeyler
hakkındaki İyi Haber, inançlı yüreklerimizi ve
yaşamlarımızı coşku ile doldurmaktadır. İman
edenler, yaşamlarını dolduran ruhsal bereketlerden
dolayı mutlu insandırlar.
Mesih’in Müjdesi, aynı zamanda bizleri, Hristiyanlar
olarak imanımızı diğerleri ile paylaşmak ve tapınma
önderlerimiz tarafından bize vaaz edildiği gibi
Tanrı’nın Sözü’nü dinlemek üzere teşvik etmektedir.
Müjde’nin mesajı, yaşamlarımızdaki problemlere
göğüs germek için imanımızı güçlendirmektedir.
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Pavlus İyi Haber’i (Müjde’yi) vaaz ediyor

Müjde, Rabbimiz ve Kurtarıcımız Mesih İsa ile
cennetteki yaşamımız için geleceğe bakmamızı
teşvik etmektedir.
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1:16 ayetinde Pavlus, tüm Hristiyanlar’ın iyi
Haber’den (Müjde’den) dolayı utanmaması
gerektiğini hatırlatmaktadır. Bu İyi Haber, İsa’ya
inanan herkesi kurtarmaktadır. Bu İyi Haber, hem
Yahudiler ve hem de Yahudi olmayan öteki uluslar
içindir.
İsa mükemmel, günahsız bir yaşam sürerek ve
günahlarımızın bedelini ödemek üzere suçsuz bir
şekilde ölerek bizler için büyük işler yapmıştır.
Şimdi bizler, iman aracılığı ile aklanmış
bulunmaktayız. Tanrı artık günahlarımıza değil,
bunun yerine Mesih İsa’nın her birimiz için ne
yaptığına bakmaktadır. Kutsal Ruh’un gücü,
Tanrı’nın Kutsal Yazılar’daki bizler için olan mesajı
aracılığı ile çalıştığından dolayı İsa’ya iman
etmekteyiz. İman aracılığı ile kurtulmaktayız. Elçi
Pavlus’un Roma’daki Hristiyanlar ve sizler ile
paylaşmak istediği mesaj budur. İlerleyen
bölümlerde, Yahudi veya başka uluslardan olmanın
fark etmeden, herkesin iman aracılığı ile
kurtulduğunu ve Tanrı tarafından bağışlandığını
öğreneceğiz.
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Bölüm Özeti – 1

Elçi Pavlus her zaman İsa’ya inanan bir kişi değildi.
Yaşamının ilk dönemlerinde, Saul olarak tanındığı
zamanlarda Hristiyanlara zulüm etmekte hatta
onları öldürmekteydi. Fakat Tanrı Saul’a merhamet
etti. Pavlus Şam şehrine doğru seyahat ederken,
İsa ona seslenerek kendisini geçici olarak göremez
duruma getirdi ve Hristiyanlara zulüm etmekten
vazgeçmesini istedi; ve sonra onu Yahudi
olmayanlar için kendi elçisi yaptı.
Pavlus şimdi Kurtarıcı İsa’nın İyi Haber’ini Roma
halkına götürmek istiyordu. Tanrı, bu Müjde’yi
bizlere de iletmektedir. Pavlus bu mektubu
Korint’teyken (İ.S. 57) Romalı Hristiyanlar’a yazdı.
Roma’daki kilise topluluğunun ne şekilde
başladığını bilememekteyiz. Bu kilise topluluğu,
Pentekost yortusunda Kudüs’te bulunan ve havari
Petrus’un vaazını duymuş ve vaftiz olmuş kişilerce
başlamış olabileceği gibi, zulüm gören
Hristiyanlar’ın Roma’ya göç etmesiyle de başlamış
olabilir.
Pavlus Müjde’nin mesajını Roma halkı ile
paylaşmak istiyordu. Roma’daki bu Hristiyanlar’ın
imanı tüm dünyada bilinmekteydi. Müjde,
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inananların yüreklerine esenlik getirmekteydi.
İnananlar, Müjde’den dolayı utanmamalı fakat bunu
-İsa hakkında vaaz eden ve öğreten pastor ve
öğretmenlerden dinledikleri gibi- herkes ile
paylaşmalıydılar. Kutsal Ruh da bizleri,
Kurtarıcımız’da imanlı kılmak için Müjde’nin
mesajını kullanmaktadır.
— Saul başlangıçta İsa Mesih’in ve Hristiyan
kilisesinin düşmanı idi. Kiliseye zulmediyordu.
— Tanrı’nın lütfu ile Saul Şam’da Hananya adında
bir imanlı ile tanıştı ve İsa’ya iman etti. Böylece
Pavlus adını aldı.
— Pavlus, bir havari olarak İsa Mesih tarafından
atandı. Tanrı Oğlu hakkındaki İyi Haber’i
özellikle Yahudi olmayan uluslar ile paylaşan bir
haberci oldu.
— İsa Mesih’in Kral Davut soyundan gelen
İnsanoğlu ve Kurtarıcı olduğuna, İsa’nın
ölümden dirilmiş Tanrı Oğlu olduğuna tanıklık
etti.
— Hristiyanlar Müjde temelindeki imandan dolayı
ruhsal bereketler bağışlanan, göksel esenliği
olan kimselerdir.
— Müjde temelindeki Mesih imanı, her Hristiyan’ı
başkalarıyla Mesih’i paylaşmak için teşvik eder.
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— Müjde’nin mesajı imanımızı güçlendiren ve
İsa’ya iman edenleri kurtaran bir mesajdır.
— İsa Mesih’in bizler için yaptıklarından dolayı,
iman ile Tanrı’da aklanmış (doğru kabul edilmiş)
kimseler oluyoruz.

