
Romalýlar Üçüncü Bölüm1

Her Durumda Doðru Olan Tanr2 3:1-8

Öyleyse, Yahudiler'in taþ2d2ð2 özellik ne olabilir? Ya da sünnetliliðin yarar2 nedir?3:1

Her bak2mdan çoktur!  Her þeyden önce, tanr2sal bildiriler Yahudiler'e emanet3:2

edilmiþtir.
¤çlerinden baz2lar2 iman etmediyse, ne olmuþ?  Onlar2n imans2zl2ð2 Tanr2'n2n vermiþ3:3

olduðu sözü geçersiz mi k2lar?  Hiçbir zaman!
Herkes yalanc2 olsa bile, Tanr2 gerçek olmal2.  Kitapta yaz2l2 olduðu gibi:3:4

«Böylece sözlerinde doðru ç2kas2n.
Yarg2ya oturduðunda üstünlüðünü kan2tlayas2n.»

Ama bizim adaletsiz tutumumuz Tanr2 adaletini tan2tl2yorsa, buna ne demeli?  Öfkeli 3:5

yarg2s2n2 uygulayan Tanr2 adaletsiz mi davran2yor?  (¤nsan olarak konuþuyorum.)
Hiçbir zaman!  Böyle olsayd2, Tanr2 dünyay2 nas2l yarg2layabilirdi?3:6

Ama yalanc2l2ð2mdan ötürü Tanr2'n2n gerçekliði yüceliði yarar2na bollukla art2yorsa,3:7

neden þu ana dek bir günahl2 durumunda yarg2lan2yorum?
Öyleyse, «Kötülük yapal2m ki, bundan iyilik ç2ks2n» sav2n2 m2 savunacað2z?  Baz23:8

kimseler böyle as2ls2z sözler ettiðimizi ileri sürerek bize kara çal2yorlar.  Bunlar2
yayanlar hak ettikleri gibi yarg2lanacaklar.

Herkes Doðruluktan Yoksundur 3:9-20

Öyleyse, biz Yahudiler ötekilerden üstün kiþiler miyiz?  Kesinlikle hay2r!  Çünkü bütün3:9

insanlar2n n Yahudiler'in de, Yunanl2lar'2n da n günah egemenliðinde bulunduðunu
daha önce belgeledik.

Kitapta yaz2l2 olduðu gibi:3:10

«Doðru olan yok, tek kiþi bile...
Anlay2þla davranan yok,3:11

Tanr2'y2 arayan yok.
 Tümü yolu sap2tt2, hepsi yarars2z oldu.3:12

 ¤yilik yapan yok, tek kiþi bile.
Boðazlar2 aç2k mezard2r,3:13

Dilleriyle kand2r2rlar.
Dudaklar2n2n alt2nda engerek zehiri var.

Að2zlar2 ilenme ve ac2 sözle taþar.3:14

Ayaklar2 kan dökmeye koþar.3:15

Geçtikleri yollar y2k2m ve dert dolu.3:16

Bilmezler bar2þ yolunu.3:17

Gözlerinde yoktur Tanr2 korkusu.»3:18

Þimdi biliyoruz ki, ruhsal yasada söylenen her þey yasa alt2nda bulunan kiþilere3:19

söylenmiþtir; her að2z kapans2n ve tüm dünya Tanr2 önünde suçlans2n diye.
Çünkü hiçbir insan ruhsal yasada s2ralanan iþlerde Tanr2 kat2nda doðrulukla3:20

donat2lmayacakt2r.  Çünkü ruhsal yasa kiþiyi ancak günah2 bilme aþamas2na getirir.



3:4 Mezmur 116:11; 51:4.
3:10 Mezmur 14:1-3; 53:2-4.
3:13 Mezmur 5:9; 140:3. 
3:14 Mezmur 10:7.
3:15 Yeþaya 59:7,8.
3:18 Mezmur 36:1.
3:20 Mezmur 143:2.

Doðruluk Yolu Tektir 3:21-31

Ama þimdi ruhsal yasa d2þ2nda Tanr2'n2n insan2 doðruluða eriþtirmesi aç2klanm2þt2r;3:21

ruhsal yasa da, peygamberler de buna tan2kl2k ediyor. 
¤sa Mesih'e iman yoluyla iman aþamas2na varanlar2n tümünü Tanr2'n2n doðruluða3:22

eriþtirmesidir bu.  Çünkü hiçbir ayr2m yoktur.
Çünkü tümü günah iþledi ve Tanr2'n2n yüceliðinden yoksun kald2.3:23

Onlar karþ2l2k ödemeden Tanr2'n2n kayras2ndan yararlanarak, Mesih ¤sa'da saðlanan3:24

kurtulmal2k arac2l2ð2yla doðrulukla donat2l2rlar. 
Tanr2 ¤sa'y2 n kan2na iman edenlerin benimsemesi için n günahlar2 gideren3:25

bað2þlamal2k olarak sundu.  Bu, Tanr2 adaletinin kesinlikle aç2klanmas2 içindi.  Çünkü
katlan2þ2ndan ötürü Tanr2 daha önce iþlenmiþ günahlara göz yummuþtu. 

Böyle davranmas2n2n nedeni, adaletinin þimdiki dönemde aç2klanmas2 içindir: Hem3:26

kendi doðruluðu, hem de ¤sa'ya iman edeni doðrulukla donatt2ð2 kan2tlans2n diye.

Öyleyse övünmek neden?  Bu söz konusu bile olamaz!  Hangi ilke uyar2nca olamaz? 3:27

Yasada buyrulan iþler nedeniyle mi?  Hay2r, iman ilkesi uyar2nca.
Çünkü insan ruhsal yasan2n saptad2ð2 iþler olmaks2z2n, salt iman ederek doðrulukla3:28

donat2l2r düþüncesi üzerinde duruyoruz.

Yoksa Tanr2 yaln2z Yahudiler'in Tanr2s2 m2?  Uluslar2n da Tanr2s2 deðil mi?  Hiç3:29

kuþkusuz, uluslar2n da Tanr2s2'd2r.
Tanr2 bir olduðuna göre, sünnetlileri de, sünnetsizleri de imanlar2ndan ötürü3:30

doðrulukla donatacak.
Bu ne demektir?  ¤man yoluyla ruhsal yasay2 geçersiz mi k2l2yoruz?  Hiçbir zaman! 3:31

Tam tersine, ruhsal yasay2 pekiþtiriyoruz.


