
Romalýlar Ýkinci Bölüm1

Tanr2'n2n Yans2z Yarg2lamas2 2:1-11

Bu nedenle, sen, ey yarg2 yürüten insan!  Kim olursan ol, özrün yoktur. Çünkü2:1

baþkas2n2 yarg2lamaya kalk2þmakla kendine karþ2 yarg2 yürütmektesin.  Çünkü yarg2
yürüten sen, ayn2 þeyleri yapmaktas2n.

Bunlar2 yapanlara karþ2 Tanr2 yarg2lamas2n2n gerçek kapsam2nda uyguland2ð2n22:2

biliyoruz.
Bunlar2 yapanlara karþ2 yarg2 yürüten, öte yandan ayn2s2n2 kendisi yapan insan! Tanr22:3

yarg2lamas2ndan kaç2p kurtulacað2n2 m2san2yorsun?
Yok, böyle deðilse, O'nun iyi yürekliliðinin, katlan2þ2n2n, sabr2n2n ululuðunu mu2:4

küçümsüyorsun? Tanr2'n2n iyi yürekliliðinin seni günahtan dönmeye yönelttiðini
bilmezlikten mi geliyorsun?

Tanr2 yarg2lamas2n2n doðrulukla evrene aç2klanacað2 öfkeli yarg2lama gününde,2:5

kat2l2ð2na ve günahtan dönmeye yanaþmayan yüreðine yaraþ2r biçimde kendine karþ2
öfke biriktiriyorsun sen.

Tanr2 herkese iþlerine göre karþ2l2k verecektir.2:6

Katlan2þ göstererek yararl2 iþlerle yücelik, onur ve ölümsüzlük arayanlara sonsuz2:7

yaþam;
sürtüþmecilere, gerçeði dinlemeyip kötülüðe uyanlara öfke ve k2zg2nl2k2:8

uygulanacakt2r.
Kötülük eden herkes ac2 ve üzüntü çekecektir: ¤lkin Yahudi, hem de Yunanl2.2:9

Yararl2 iþler yapan herkese ise yücelik, onur ve esenlik verilecektir; ilkin Yahudi'ye,2:10

hem de Yunanl2'ya.
Çünkü Tanr2 adam kay2rmaz.2:11

Tanr2 Yarg2lamas2 Saptanacakt2r 2:12-16

Ruhsal yasay2 bilmeden günah iþleyenlerin tümü* ruhsal yasa öneme al2nmaks2z2n2:12

mahvolacak.  Ruhsal yasa kapsam2nda günah iþleyenlerin tümü de ruhsal yasa yoluyla
yarg2lanacak.

Çünkü Tanr2 kat2nda doðru kiþiler ruhsal yasan2n duyucular2 deðildir.  Tersine,2:13

doðrulukla donat2lanlar ruhsal yasan2n uygulay2c2lar2d2r.
Çünkü ruhsal yasaya sahip olmayan uluslar , ruhsal yasaya iliþkin gerekleri2:14 a

kendiliklerinden uygulad2klar2nda, ruhsal yasaya sahip olmamalar2na karþ2n, kendi
kendilerine yasa görevi görürler.

Bu insanlar tutumlar2yla, ruhsal yasan2n buyurduklar2n2n yüreklerinde yaz2l2 olduðunu2:15

gösterirler.  Vicdanlar2 onlarla birlikte tan2kl2k eder.  Birbiriyle çeliþen düþünceleriyse ya
onlar2 suçlar, ya da savunur.

Tanr2 insanlar2n yaþam2ndaki gizli kapakl2 sorunlar2 O Gün ¤sa Mesih arac2l2ð2yla2:16

yarg2lar. Benim Sevindirici Haber'im iþte böyle diyor.

Yahudiler d2þ2nda kalan ve ruhsal yasas2 olmayan uluslar.a



Yahudiler d2þ2nda kalan ve ruhsal yasas2 olmayan uluslar.a

2:6 Mezmur 62:12; Meseller 24:12.
2:24 Yeþaya 52:5; Hezekiel 36:20.

Ruhsal Yasay2 Bilenlerin Yarg2lanmas2 2:17-24

Gelelim sana, Yahudi ad2n2 taþ2yana, ruhsal yasaya güvenene, Tanr2'y2 bilmekle2:17

övünene,
ruhsal yasan2n 2þ2ð2nda eðitildiðinden O'nun istemini tan2yana, üstün olan22:18

onaylayana. 
Görmeyenlerin yöneticisi olduðuna güvenene, karanl2kta yürüyenlere 2þ2k verene,2:19

ak2ls2zlar2n eðitmenine, bilgisizlerin öðretmenine.  Ruhsal yasada bilgi ve gerçeðin2:20

özüne sahip olana.
Baþkas2na öðreten sen, kendine öðretmez misin?  Çalmamak konusunda sözü2:21

yayan sen, kendin çalar m2s2n?
Zina etme diyen sen, zina eder misin?  Yalanc2 tanr2lardan iðrenen sen, tap2nak2:22

h2rs2zl2ð2 eder misin*?
Ruhsal yasayla övünen sen, ruhsal yasaya karþ2 suç iþleyerek Tanr2'y2 yerer misin?2:23

Çünkü kitapta yaz2l2 olduðu gibi, Tanr2'n2n ad2 uluslar aras2nda sizin yüzünüzden2:24

kötülenmektedir.

Yüzeysel Bilgi mi, Yürekten Uygulama m2? 2:25-29

Eðer ruhsal yasay2 uyguluyorsan, sünnet gerçekten yararl2d2r.  Ama ruhsal yasaya2:25

karþ2 suç iþleyen biriysen, sünnetli olman sünnetsizlikle eþit tutulur.
Çünkü ruhsal yasan2n kurallar2n2 uygulayan sünnetsiz kiþinin sünnetsizliði sünnetlilik2:26

say2lmaz m2?

Öyleyse, bedence sünnetsiz olan ama ruhsal yasay2 uygulayan kiþi, kitapta2:27

yaz2lanlar2 bilmene ve sünnetli olmana karþ2n, ruhsal yasa önünde suç iþleyen seni
yarg2layacakt2r. 

Çünkü d2þtan öyle görünmekle kiþi Yahudi olamaz, ne de bedence d2þtan sünnetli2:28

görünmekle sünnetli olabilir.
Tam tersine, gerçek Yahudi iç yaþamda böyle davranan, yüreði sünnet edilmiþ2:29

oland2r. Yasa'da yaz2lanlara deðil, Ruh'a uyand2r.  Onun övgüsü insanlardan deðil,
Tanr2'dand2r.


