Romalýlar, Dördüncü Bölüm1
¤brahim Doðruluðunu Nas2l Saðlad2? 4:1-8
4:1

Öyleyse, beden aç2s2ndan atam2z ¤brahim'e iliþkin ne dememiz gerekir?
Eðer ¤brahim yapt2ð2 iþlerden ötürü doðrulukla donat2ld2ysa, övünmek için bir
dayanað2 vard2r; ama Tanr2'n2n önünde övünmek için deðil!
4:3
Çünkü Kutsal Yaz2 ne buyuruyor? «¤brahim Tanr2'ya iman etti ve bu ona doðruluk
say2ld2.»
4:4
¤þ yapana yaraþan karþ2l2k armaðan deðil, ücret say2l2r.
4:5
Ne var ki, tanr2saymaz2 doðrulukla donatan Tanr2'ya iman eden kiþinin yapt2ð2 iþler
deðil, iman2 doðruluk yerine say2l2r.
4:6
Davut, iþlerini öneme almaks2z2n, Tanr2'n2n doðru sayd2ð2 insan2n mutluluðunu þöyle
anlat2r:
4:7
«Ne mutlu kötülükleri bað2þlanan, günahlar2 örtülen kiþilere!
4:8
Ne mutlu Rabbin kendisine günah saymad2ð2 adama!»
4:2

¤brahim'in Doðruluðu: Sünnetsiz Durumdayken 4:9-12
4:9

Öyleyse bu mutluluk yaln2z sünnetlileri mi, yoksa sünneti olmayanlar2 da m2 kapsar?
Çünkü ¤brahim'in iman2 kendisine doðruluk yerine say2ld2 diyoruz.
4:10
Nas2l oldu da bu böyle say2ld2? Sünnet olduktan sonra m2, yoksa sünnetsiz
durumdayken mi? Hay2r. Sünnet olduktan sonra deðil, tam tersine, sünnetsiz
durumdayken say2ld2.
4:11
¤brahim daha sünnetsizken, sünneti imandan doðan doðruluðun bir damgas2, bir
simgesi olarak ald2; sünnetsiz olmalar2na karþ2n iman edenlerin tümüne ruhsal baba
olsun diye. Böylelikle onlara doðruluk say2lmas2 amaçland2.
4:12
Bunun yan2s2ra sünnetlilere de baba oldu; yaln2z sünnetli olduklar2 için deðil,
babam2z ¤brahim'in sünnetsizken taþ2d2ð2 iman2n izlerinde yürüdükleri için.
¤brahim'in Doðruluðu: Ruhsal Yasadan Önce 4:13-17
4:13

¤brahim'e ya da soyuna, dünyan2n mirasç2lar2 olma vaadi ruhsal yasa arac2l2ð2yla
deðil, imandan doðan doðruluk arac2l2ð2yla saðland2.
4:14
Çünkü ruhsal yasa uyar2nca yaþayanlar Tanr2'dan miras alsayd2, iman boþa ç2kar,
vaat da geçersiz olurdu.
4:15
Çünkü ruhsal yasa tanr2sal öfkeye neden olur. Oysa ruhsal yasan2n olmad2ð2 yerde
ruhsal yasaya karþ2 suç da yoktur.
4:16
Bu nedenle tüm ¤brahim soyuna kayra arac2l2ð2yla saðlanmas2 için, vaat imana
dayanmaktad2r; yaln2z ruhsal yasaya baðl2 olanlara deðil, ¤brahim'in iman2na baðl2
olanlara da. Çünkü o hepimizin ruhsal babas2d2r.
4:17
Kitapta yaz2lm2þ olduðu gibi: «Seni birçok ulusun babas2 k2ld2m.» ¤brahim ölüleri
yaþama kavuþturan, var olmayan2 var eden Tanr2'n2n önünde iman etti.

¤man Edenlerin Parlak Örneði: ¤brahim 4:18-25
4:18

¤brahim umutsuzluða karþ2n umutla birçok ulusun babas2 olacað2na iman etti. Yaz2l2
olduðu gibi: «Senin soyun böyle olacakt2r.»
4:19
Bedeninin ölü denebilecek durumunu n yaklaþ2k yüz yaþ2ndayd2 n ve Sara'n2n çocuk
doðuramayacak durumda olduðunu düþündüðünde, iman2 sars2lmad2.
4:20
Tanr2'n2n vaadi konusunda imans2zl2k edip kuþkuya düþmedi. Tam tersine, imanda
güçlenerek Tanr2'ya yücelik sundu.
4:21
O'nun vaat ettiðini uygulamaya gücü yettiðine kesinlikle güvendi.
4:22
Bu nedenle, iman2 kendisine doðruluk say2ld2.
4:23

Kald2 ki, «kendisine say2ld2» sözleri yaln2z ¤brahim için yaz2lm2þ deðildir.
Bu sözler bizler için de yaz2lm2þt2r. Rabbimiz ¤sa'y2 ölüler aras2ndan diriltene iman
eden bizler için de iman doðruluk say2lacakt2r.
4:25
¤sa bizim suçlar2m2z için ölüme teslim edildi ve doðruluðumuz için ölümden dirildi.
4:24

4:3 Doðuþ (Tekvin) 15:6.
4:6 Mezmur 32:1,2.
4:9 Doðuþ (Tekvin) 15:6.
4:11 Doðuþ (Tekvin) 17:10,11.
4:17 Doðuþ (Tekvin) 17:5; Yeþaya 48:13.
4:18 Doðuþ (Tekvin) 15:5.
4:22 Doðuþ (Tekvin) 15:6.

