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TANRI'NIN SEÇ¤LM¤Þ HALKI
Seçilmiþ Halk2n ¤mans2zl2ð2  9:1-5

Mesih baðl2l2ð2nda gerçeði söylüyorum, yalan konuþmuyorum.  Kutsal Ruh'un9:1

ayd2nlatt2ð2 vicdan2m bana tan2kl2k ediyor:
Derin üzüntü içindeyim, yüreðimdeki ac2 dinmek bilmiyor.9:2

Kardeþlerim ve soydaþlar2m için ben kendim lanetle Mesih'ten kopar2l2p at2lmay29:3

dileyecek hale geldim.
Onlar ¤srailliler'dir. Onlara her þey verilmiþtir: Tanr2 çocuklar2 olma yetkisi, yücelik,9:4

antlaþmalar, ruhsal yasa, ruhsal hizmet, vaatler.
Üstelik onlar atalar2n soyundand2r . Beden aç2s2ndan Mesih de onlardan geldi. O her9:5 a

þeyin üzerinde olan, sonsuz çaðlar boyunca kutlu olan Tanr2'd2r. Amin.

Tanr2 Vaadi Etkisiz B2rak2lamaz  9:6-13

Tanr2 Sözü boþa ç2kt2 demek deðildir bu.  Çünkü ¤srail soyundan gelenlerin tümü9:6

¤srailli  say2lmaz.b

Ne de ¤brahim soyundan olanlar2n tümü ¤brahim'in çocuklar2d2r.  Tanr2 ona, «¤shak'2n9:7

soyundan gelenler senin soyun say2lacak» demiþti.
Diyecek odur ki, Tanr2 çocuklar2 say2lanlar insansal baðdan doðmuþ olanlar deðildir. 9:8

Tam tersine, tanr2sal vaatten doðanlar soydan say2l2rlar.
Çünkü tanr2sal vaat bildirisi þöyledir: «Kararlaþt2r2lm2þ dönemde geleceðim ve9:9

Sara'n2n bir oðlu olacak.»
Hepsi bu kadar deðil!  Rebeka'n2n iki oðlu da ayn2 babadan, atam2z ¤shak'tand2.9:10

Çocuklar daha doðmam2þ, iyinkötü bir iþ yapmam2þlard2.  Öyle ki, seçimde Tanr29:11

ereðinin kal2c2 olduðu kan2tlanacakt2.
Bunun baþar2lan iþler uyar2nca deðil, tanr2sal çaðr2 uyar2nca saptand2ð2 görülsün9:12

diye, Tanr2 Rebeka'ya, «Büyüðü küçüðüne uþakl2k edecek» dedi.
Kitapta yaz2lm2þ olduðu gibi: «Ben Yakup'u  sevdim, Esav'dan ise tiksinti duydum.»9:13 c

Tanr2'n2n Amac2  9:14-18

Öyleyse ne diyelim?  Tanr2 adaletsizlik mi ediyor?  Hiçbir zaman!9:14

Çünkü Musa'ya þöyle demiþti: «Ben dilediðime ac2yacað2m, dilediðime de sevecenlik9:15

göstereceðim.»
Demek oluyor ki, insan2n kendi isteðine ya da çabas2na deðil, Tanr2'n2n ac2mas2na9:16

baðl2d2r bu.
Kutsal Yaz2'da Firavun'a þu söz bildiriliyor: «Seni bu amaçla yükselttim; senin9:17

üzerinde kendi gücümü göstereyim, böylelikle ad2m tüm yeryüzünde yay2ls2n diye.»
Demek oluyor ki, O dilediðine ac2r, dilediðinin de yüreðini kat2laþt2r2r.9:18

Tanr2'n2n Ac2mas2 ve Öfkesi  9:19-29

Þimdi bana, "Þu ana dek Tanr2 neden insana kusur buluyor?  Tanr2 istemine kim9:19
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karþ2 koyabilir ki?" diyeceksin.
Ey ademoðlu! Sen kim oluyorsun da Tanr2'y2 sorguya çekiyorsun? Kendisine biçim9:20

verilen biçim verene, "Beni neden böyle yapt2n?" diyebilir mi?
Öte yan2, çömlekçinin kili dilediði gibi kullanmaya hakk2 yok mu? Ayn2 topraktan, biri9:21

özel kullan2þ, biri s2radan kullan2þ için iki çömlek yapamaz m2?
Tanr2, öfkesini göstermek, gücünü belirtmek isteyince, kendilerine öfke yaraþanlara9:22

n mahva haz2rlananlara n karþ2 aþ2r2 sab2r göstermez mi?
Ac2ma gösterdiklerine ise, onlar2 önceden yüceliðe haz2rlayarak, yüceliðinin9:23

zenginliðini aç2klayamaz m2?
Yaln2z Yahudiler aras2ndan deðil, uluslar aras2ndan da çað2rd2ð2 bizler deðil miyiz?9:24

Tanr2, Hoþea Peygamber arac2l2ð2yla þöyle diyor:9:25

«Halk2m olmayana halk2m diyeceðim,
Sevgili olmayana ‹Sevgilim› diyeceðim.

Kendilerine, ‹Benim halk2m deðilsiniz›9:26

denilen yerde n tam bu yerde n diri Tanr2'n2n
oðullar2 diye adland2r2lacaklar.»

Yeþaya da ¤srail için þöyle sesleniyor: «¤srailoðullar2n2n say2s2 denizin kumu kadar9:27

olsa bile, ancak bir az2nl2k kurtulacak.
Çünkü Rab yeryüzünde yarg2s2n2 kesinlikle uygulayacak ve h2zla sonuçlayacak.»9:28

Yeþaya daha önce þöyle demiþti:9:29

«Ordular2n Rabbi* bizlere bir soy b2rakmam2þ olsayd2, Sodom gibi olur,
Gomorra'ya benzerdik.»

¤manla Doðruluða Kavuþanlar  9:30-33

Þimdi bu iþe ne dememiz gerekir? Doðruluðu aramayan uluslar doðruluða9:30

kavuþtular.  Bu doðruluða iman yoluyla ulaþt2lar.
Oysa ruhsal yasa arac2l2ð2yla doðruluðu arayan ¤srail bu doðruluk yasas2na9:31

eriþemedi.
Acaba neden?  Çünkü doðruluðu imana dayanarak deðil, baþard2klar2 iþlere9:32

dayanarak arad2lar.  Bunun sonucunda, Sendeleme Taþ2'na tak2l2p sendelediler.
Kitapta yaz2lm2þ olduðu gibi: 9:33

«¤þte Sion'a  Sendeleme Taþ2'n2, ç

Sürçtürüp düþüren Kaya'y2 koyuyorum. 
O'na iman eden hiçbir vakit utand2r2lmayacakt2r.»




