
Romalýlar Sekizince Bölüm1

Günah2 Alt Eden Mesih  8:1-11

Bundan böyle, Mesih ¤sa baðl2l2ð2nda olanlara suçlu ç2kar2lma yoktur. 8:1

Çünkü Mesih ¤sa baðl2l2ð2nda yaþam veren Ruh'un yasas2 beni günah ve ölüm8:2

yasas2ndan özgür k2ld2.
Çünkü bedenin gereksiz istekleri yüzünden, ruhsal yasan2n güçsüzlükten ötürü8:3

yapamad2ð2n2 Tanr2 yapt2.  Günahl2 insan bedeni benzerliðinde ve günaha karþ2 sunu
olarak kendi Oðlu'nu göndererek insan bedeninde günah2 yarg2lad2.

Öyle ki, bedenin gereksiz isteklerine göre deðil, Ruh'un isteðine göre yaþayan8:4

bizlerde ruhsal yasa hakça gereðini bulsun.
Çünkü bedenin gereksiz istekleri uyar2nca yaþayanlar bedenin gereksiz isteklerini8:5

düþünürler.  Ruh'un isteði uyar2nca yaþayanlarsa Ruh'a iliþkin konular2 düþünürler.
Çünkü bedenin gereksiz isteklerine baðl2 düþünce ölüme götürür.  Ruh'a baðl28:6

düþünce ise yaþama ve esenliðe götürür.
Çünkü bedenin gereksiz isteklerine baðl2 düþünce Tanr2'ya düþmanl2kt2r; Tanr2'n2n8:7

yasas2na boyun eðmez, eðemez.
Bedenin gereksiz isteklerine uyanlar Tanr2'y2 hoþnut edemezler.8:8

Ama Tanr2'n2n Ruhu gerçekten sizlerde konut kurmuþ bulunuyorsa, bedeninizin8:9

gereksiz isteklerine uyarak yaþam2yorsunuz.  Tersine, Ruh baðl2l2ð2ndas2n2z.  Mesih'in
Ruhu'nu taþ2mayan kiþi O'nun say2lamaz.

Ama Mesih sizde yaþ2yorsa, günahl2 olan bedeniniz ölü, doðrulukla donat2ld2ð2n2zdan8:10

ruh da diridir. 
Mesih ¤sa'y2 ölüler aras2ndan diriltenin Ruhu sizlerde konut kurduysa n içinizde konut8:11

kuran Ruhu arac2l2ð2yla n sizin ölümlü bedenlerinize de yaþam saðlayacakt2r. 

Tanr2 Babam2zd2r  8:12-17

Öyleyse, kardeþlerim, bedenin gereksiz isteklerine uyarak yaþamak için bedene8:12

borçlu deðiliz.
Çünkü bedenin gereksiz isteklerine uyarak yaþarsan2z öleceksiniz.  Ama Ruh8:13

arac2l2ð2yla bedenin iþlerini öldürürseniz yaþayacaks2n2z. 
Çünkü Tanr2 Ruhu'yla yöneltilenler Tanr2'n2n oðullar2d2r. 8:14

Sizleri yeni baþtan korkuya sürükleyecek olan uþakl2k ruhunu almad2n2z; sizi8:15

oðulluða yükselten Ruh'u ald2n2z.  Bu Ruh'la, ‹Abba Baba› diye sesleniriz.
Ruh kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanr2 çocuklar2 olduðumuza tan2kl2k eder.8:16

Eðer Tanr2'n2n çocuklar2ysak mirasç2lar2z da.  Tanr2'n2n mirasç2lar2, Mesih'in de miras8:17

ortaklar2y2z.  Madem Mesih'in çektiði s2k2nt2lar2 paylaþ2yoruz, O'nunla birlikte
yüceltilmemiz de gerekir. 

Aç2klanan Görkem  8:18-25

Öyle san2yorum ki, içinde bulunduðumuz þu dönemin s2k2nt2lar2 bize aç2klanacak8:18

olan yücelikle karþ2laþt2r2lamaz bile.
Çünkü yarad2l2þ Tanr2 oðullar2n2n aç2klan2þ2n2 büyük özlemle gözlüyor.8:19

Çünkü yarad2l2þ kendi istemiyle deðil, Tanr2'n2n istemiyle yozlaþmaya bað2ml2 k2l2nd2. 8:20

Ama yine de umut vard2r.
Çünkü yarad2l2þ çürüyüþ boyunduruðundan kurtulup Tanr2 çocuklar2n2n yüce8:21



8:33 Yeþaya 50:8.
8:36 Mezmur 44:22.

özgürlüðüne kavuþturulacakt2r.
Tüm yarad2l2þ2n þu ana dek birlikte inlediðini ve doðum sanc2s2 çekercesine birlikte8:22

k2vrand2ð2n2 biliyoruz.
Hem yaln2z yarad2l2þ deðil! Ruh'un ilk ürününe sahip olan bizler de oðulluða al2nmay28:23

ve bedenimizin kurtuluþ bulmas2n2 gözleyerek içimizden inliyoruz.
Çünkü bu umutla kurtuluþ bulduk.  Ama umut baðlanan þey görülseydi ona umut8:24

denemezdi.  Çünkü gördüðü þeye kim umut baðlar?
Oysa görmediðimiz þeye umut baðlarsak, onu katlan2þla gözleriz.8:25

Egemen Tanr2'n2n Þaþ2lacak Kayras2  8:26-30

T2pk2 bunun gibi, Ruh da biz güçsüzken yard2m elini uzat2r.  Çünkü nas2l dua8:26

etmemiz gerektiðini bilmeyiz.  Ama Ruh kendisi sözle anlat2lamaz iniltilerle bizim için
Tanr2'ya yakar2r.

Yürekleri araþt2ran Tanr2, Ruh'un düþüncesini bilir.  Çünkü Ruh kutsal yaþaml2lar8:27

yarar2na, Tanr2 istemi uyar2nca yakarmaktad2r. 
Tanr2'n2n kendisini sevenlerle, ereði uyar2nca çaðr2lanlarla birlikte her durumu yararl28:28

yönde iþlediðini biliriz.
Çünkü Tanr2 önceden bildiði kiþileri, Oðlu'nun benzerliðinde olsunlar diye önceden8:29

kararlaþt2rd2.  Öyle ki, Oðul birçok öbür kardeþin aras2nda ilkdoðan olsun.
Tanr2 önceden kararlaþt2rd2klar2n2 çað2rd2.  Çað2rd2ð2 kiþileri doðrulukla donatt2. 8:30

Doðrulukla donatt2klar2n2 yüceliðe kavuþturdu.

Mesih Baðl2l2ð2nda Aç2klanan Tanr2sal Sevgi  8:31-39

Bunlar karþ2s2nda ne dememiz gerekir?  Tanr2 bizimle birlikte olunca, kim bize karþ28:31

ç2kabilir?
O Tanr2 ki, Öz Oðlu'nu esirgemeyip O'nu hepimizin yarar2na sundu.  O'nunla birlikte8:32

bize her þeyi bað2þlamas2 beklenmez mi?
Tanr2'n2n seçilmiþlerini kim suçlayabilir?  Onlar2 doðrulukla donatan Tanr2'd2r.8:33

Öyleyse suçlu ç2karan kimdir?  Ölen, hem de dirilen Mesih ¤sa Tanr2'n2n sað2ndad2r8:34

ve O bizim için yakarmaktad2r.
Mesih'in sevgisinden bizleri kim ay2rabilir?  Ac2 m2, üzüntü mü, bask2 m2, açl2k m2,8:35

ç2plakl2k m2, tehlike mi, k2l2ç m2?
Kitapta yaz2l2 olduðu gibi:8:36

 «Gün boyunca Sen'in için öldürülüyoruz,
 Boðazlanacak koyun gibi görüyorlar bizi.»

Ama bizleri sevenin arac2l2ð2yla bütün bunlarda kesin yengi bizimdir.8:37

Þuna sars2lmaz inanc2m var: Ne ölüm, ne yaþam, ne melekler, ne baþkanl2klar, ne8:38

þimdiki ne gelecek durumlar, ne dünya yetkileri, 
ne üstümüzdeki ne alt2m2zdaki dünyan2n güçleri, ne de kurulu düzende baþka bir8:39

etken bizleri Rabbimiz Mesih ¤sa baðl2l2ð2nda aç2klanan Tanr2 sevgisinden ay2rabilir!


