
Romalýlar Birinci Bölüm1

Özel Aç2klama 1:1-7

Mesih ¤sa'n2n uþað2, haberci  olmaya çaðr2lan, Tanr2'n2n Sevindirici Haberi'ni yaymaya1:1 a

atanan Pavlos'tan.
Tanr2'n2n peygamberleri arac2l2ð2yla Kutsal Yaz2lar'da önceden vaat ettiði Sevindirici1:2

Haber'dir bu.
Bu Haber O'nun Oðlu Mesih'e iliþkindir.  O, beden aç2s2ndan Davut soyundan doðan,1:3

kutsall2k ruhu aç2s2ndan ölüler aras2ndan dirilerek yeterli güçle Tanr2'n2n Oðlu atanan1:4

Rabbimiz ¤sa Mesih'tir.

O'nun arac2l2ð2yla kayra ve habercilik görevini ald2m; O'nun ad2n2n yay2lmas2 için bütün1:5

uluslar aras2nda iman buyruðuna uymay2 tan2tay2m diye.
Sizler de bunlar2n aras2nda ¤sa Mesih'in çaðr2l2lar2s2n2z.1:6

Roma'da bulunan hepiniz, Tanr2'n2n sevdikleri, kutsal yaþam çaðr2l2lar2! Sizlere Babam2z1:7

Tanr2'dan ve Rab ¤sa Mesih'ten kayra ve esenlik gelsin.

Dua ve Teþekkür 1:8-12

Her þeyden önce, hepiniz için ¤sa Mesih arac2l2ð2yla Tanr2m'a teþekkür sunar2m.  Çünkü1:8

iman2n2z tüm dünyada yay2l2yor.
Oðlu'nun Sevindirici Haberi'nde tüm varl2ð2mla kendisine ruhsal hizmet sunduðum Tanr21:9

tan2ð2md2r.  Hiç ara vermeksizin sizleri an2yorum.
Tanr2 istemiyle bu dönemde herhangi bir yolla yan2n2za gelebilmek için sürekli dua1:10

ediyorum.
Bu isteðimin nedeni sizleri özlemiþ olmamd2r.  Destek bulas2n2z diye, sizlere ruhsal bir bað2þ1:11

saðlamak istiyorum. 
Öyle ki, karþ2l2kl2 olarak siz de, ben de iman2m2zda birbirimizi yüreklendirelim. 1:12

Özel Bilgi 1:13-15

Kardeþlerim, sizleri bilgisiz b2rakmak istemem.  Kaç kez yan2n2za gelmeyi tasarlad2m ama,1:13

hep karþ2ma bir tak2m engeller ç2kt2.  Öteki uluslar aras2nda olduðu gibi, aran2zda da ürün
toplamay2 amaçlad2m.

Yunanl2lar'a* da Barbarlar'a da, ak2ll2lara da akl2 k2t olanlara da borçluyum.1:14

Bu nedenle Roma'da bulunan sizlere de Sevindirici Haber'i müjdelemek için1:15

sab2rs2zlan2yorum.

Sevindirici Haber'in Gücü 1:16,17

Çünkü Sevindirici Haber'e baðl2l2ð2mdan utanç duymuyorum.  Çünkü her iman edene1:16

kurtuluþ saðlayan Tanr2 gücüdür; ilkin Yahudi'ye, hem de Yunanl2'ya.
Çünkü Sevindirici Haber'de Tanr2'n2n insan2 doðruluða eriþtirmesi aç2klan2r.  ¤mana1:17

dayanan, imana ulaþt2ran doðruluktur bu.  T2pk2 Kitap'ta yaz2l2 olduðu gibi, ‹Doðru kiþi imanla
yaþayacakt2r.›



Bak2n2z, Matta 5:1; Habercilerin ¤þleri 1:2.a

1:17 Habakkuk 2:4.
1:23 Mezmur 106:20; II.Yasa (Tesniye) 4:15-19.

DOÐRULUÐA GENEL GEREKS¤N¤M
¤nsanl2ð2n Suçluluðu 1:18-32

Kötü tutumlar2yla gerçeðe set çeken insanlar2n tüm tanr2saymazl2ð2na ve kötülüðüne karþ21:18

Tanr2'n2n öfkesi gökten aç2klan2r.
Çünkü Tanr2'ya iliþkin ne varsa onlara belirgindir; Tanr2 onlara aç2klam2þt2r.1:19

O'nun göze görünmeyen nitelikleri n baþlang2c2, sonu olmayan gücü ve tanr2l2ð2 n dünyan2n1:20

yarat2lmas2ndan bu yana yap2lan iþlerden anlaþ2lmakta ve aç2k aç2k görülmektedir.  Onun için,
hiç özürleri yoktur. 

Çünkü Tanr2'y2 bilmelerine karþ2n, O'nu Tanr2 olarak yüceltmediler, ne de teþekkür sundular. 1:21

Tam tersine, tasar2lar2nda boþ savlara kap2ld2lar ve anlay2þtan yoksun ak2llar2 kapkaranl2k oldu.
 Bilgelik taslarken ak2ls2zl2ða sürüklendiler.1:22

Ölümsüz Tanr2'n2n yüceliðini ölümlü insanla, kuþlarla, dört ayakl2 yarat2klarla ve1:23

sürüngenlere benzer þeylerle deðiþtirdiler.

1:23 Mezmur 106:20; II.Yasa (Tesniye) 4:15-19.

Bu nedenle, Tanr2 onlar2 yüreklerinin tutkusunda iðrençliðe teslim etti; bu iþlerle kendi1:24

aralar2nda bedenleri aþað2lans2n diye.
Onlar Tanr2'n2n gerçeðini yalanla deðiþtirdiler; Yaradan'dan çok yarat2ða tap2nd2lar, ona1:25

hizmet sundular. Tanr2 çaðlar boyunca kutlans2n.  Amin.

Bunun için Tanr2 onlar2 utanç verici isteklere teslim etti.  Kad2nlar2, doðal iliþkiyi doðala ters1:26

düþen iliþkiye dönüþtürdüler.
Bunun gibi, erkekleri de kad2nla doðal iliþkiyi b2rak2p tutkuyla birbirleri için yan2p tutuþtular.1:27

Erkekler erkeklerle utanmazl2k ettiler ve sap2kl2klar2na yaraþan karþ2l2ð2 kendi varl2klar2nda
buldular.

Tanr2'y2 bilme aþamas2na gelmeyi onaylamad2klar2ndan, Tanr2 onlar2 uygunsuz iþler1:28

yapmalar2 için onaylanmayan düþünceye teslim etti.
Onlar2n varl2ð2nda her tür bozukluk, aþað2l2k, açgözlülük, kötülük doldu taþt2. Çekememezlik,1:29

adam öldürücülük, kavgac2l2k, düzenbazl2k, bayað2l2k onlar2 tepeden t2rnaða dek sard2. 
Dedikoducular, 

baþkalar2n2 çekiþtirenler, Tanr2'y2 çekemeyenler, onu bunu aþað2 görenler, büyüklenenler,1:30

övünenler, uygunsuz iþler düzenleyenler, ana baba sözü dinlemeyenler,
düþüncesizler, sözünde durmayanlar, sevgi nedir bilmeyenler, sevecenlikten yoksun kiþiler.1:31

Bu iþleri yapanlara ölüm yaraþ2r diyen Tanr2 kural2n2 bilmelerine karþ2n, bunlar2 yaln2z1:32

yapmakla yetinmezler, üstelik yapanlar2 da onaylarlar.


