Romalýlar Onuncu Bölüm 1
Seçilmiþ Halkýn Yitirdiði Elveriþli Durum 10:1-4
10:1

Kardeþler, yüreðimin özlemi ve Tanr2'ya duam2n nedeni, ¤srailliler'in kurtuluþudur.
Kendileri için tan2kl2k ederim ki, Tanr2 önünde çabadan geri durmazlar. Ne var ki, bu
çaba gerçek bilgiye dayanm2yor.
10:3
Tanr2'n2n insan2 doðruluðuna eriþtirdiðini bilmeden kendi doðruluklar2n2 kendileri
çizmeye kalk2þ2yorlar. Çünkü Tanr2'n2n insan2 doðruluða erdirme ilkesine bað2ml2
olmad2lar.
10:4
Oysa Mesih ruhsal yasan2n son bulmas2d2r; iman eden herkes doðrulukla donat2ls2n
diye.
10:2

Herkesi Kapsayan Kurtuluþ 10:5-13
10:5

Musa þunlar2 yazar: «Ruhsal yasan2n buyruklar2n2 yerine getirerek doðruluk yapan
herkes onunla yaþam bulacakt2r.»
10:6
Öte yandan, iman arac2l2ð2yla ulaþ2lan doðruluða iliþkin þöyle deniyor: «Yüreðinin
içinden, göðe, yani Mesih'i yere indirmeye kim ç2kacak demeyesin.
10:7
Ne de derinlere, yani Mesih'i ölüler aras2ndan yukar2 getirmeye kim inecek diyesin.»
10:8
Demek istediði þudur: «Tanr2 sözü sana yak2nd2r; aðz2nda ve yüreðindedir.» ¤þte
yayd2ð2m2z iman sözü budur.
10:9

Eðer ¤SA RAB'dir diye aðz2nla aç2kça söyler, yüreðinle de Tanr2'n2n O'nu ölüler
aras2ndan dirilttiðine iman edersen kurtulacaks2n.
10:10
Çünkü doðrulukla donat2lmak için yürekle iman edilir, kurtuluþ için de að2zla
aç2klama yap2l2r.
10:11
Kutsal Yaz2 þöyle der: «Her kim O'na iman ederse, hiçbir vakit utand2r2lmayacakt2r.»
10:12

Çünkü Yahudiler'le uluslar aras2nda bir ayr2m yoktur. Çünkü O tümünün Rabbi'dir.
Kendisine seslenenlerin hepsini bollukla kutlar.
10:13
Bunun için, her kim Rabbin ad2n2 anarsa kurtulacakt2r.
¤srailliler'in ¤mans2zl2ð2n2n Nedeni 10:14-21
10:14

Ama iman etmedikleri kiþiyi nas2l çað2racaklar? ¤þitmedikleri kiþiye nas2l iman
edecekler? Sözü yayan olmazsa nas2l iþitecekler?
10:15
Gönderilmezlerse sözü nas2l yayacaklar? Kitapta yaz2lm2þ olduðu gibi:
«Sevindirici ¤yi Haber'i yayanlar2n ayaklar2 ne güzeldir!»
10:16

Ama yine de Sevindirici Haber'in buyruðunu herkes dinlemedi. Yeþaya buna iliþkin
þöyle der: «Ya Rab, Haberimiz'e kim inand2?»
10:17

Demek ki, iman Haber'i duymakla, Haber'i duymak da Mesih'in Sözü arac2l2ð2yla
olur.
10:18
Ama soruyorum: Gerçekten Haber'i duymad2lar m2? Hiç kuþkusuz duydular:
«Onlar2n sesi tüm yeryüzüne yay2ld2.
Sözleri de dünyan2n her köþesine ulaþt2.»

10:19

Yeniden soruyorum: ¤srail bunu bilmedi mi? ¤lkin Musa þöyle diyor:
«Sizleri ulus özelliði taþ2mayan bir ulus arac2l2ð2yla imrendireceðim.
Anlay2þs2z bir ulus arac2l2ð2yla sizleri k2zd2racað2m.»

10:20

10:21

Yeþaya da korkmadan þunu bildiriyor:
«Beni araþt2rmayanlarca bulundum,
Beni soruþturmayanlara aç2kland2m."

Öte yandan, ¤srail için de þöyle diyor:
«Tüm gün söz dinlemez, baþ kald2r2c2 bir halka ellerimi uzatt2m.»

10:5 Levililer 18:5.
10:6 II.Yasa (Tesniye) 30:12,13
10:8 II.Yasa (Tesniye) 30:14.
10:11 Yeþaya 28:16.
10:13 Yoel 2:32.
10:15 Yeþaya 52:7.
10:16 Yeþaya 53:1.
10:18 Mezmur 19:4.
10:19 II.Yasa (Tesniye) 32:21.
10:20 Yeþaya 65:1.
10:21 Yeþaya 65:2.

