Romalýlar On Birinci Bölüm1
Tanrýsal Kayraya Ýman Eden Ýsrailliler 11:1-12
11:1

Öyleyse soruyorum: "Tanr2 öz halk2ndan yüz mü çevirdi?" Hiçbir zaman! Ben de bir
¤srailli'yim: ¤brahim soyundan, Benyamin kuþað2ndan,
11:2
Tanr2 önceden bildiði öz halk2ndan yüz çevirmedi. Yoksa, ¤srail'e karþ2 Tanr2'ya yakaran
¤lyas için Kutsal Yaz2'n2n ne dediðini bilmiyor musunuz?
11:3

«Ya Rab, peygamberlerinin can2na k2yd2lar,
Sunaklar2n2 yerle bir ettiler,
Bir ben kald2m geriye.
Beni de öldürmeye çal2þ2yorlar.»

11:4

Tanr2'n2n ¤lyas'a verdiði yan2t nedir? «Baal'a* diz çökmemiþ yedi bin insan2 ben kendime
ay2rd2m.»
11:5
T2pk2 bunun gibi, þimdiki dönemde de Tanr2'n2n kayras2yla seçilmiþ bir az2nl2k vard2r.
11:6
Eðer bu az2nl2k kayrayla seçilmiþse, demek ki baþar2lan iþler uyar2nca seçilmemiþtir. Yoksa
kayra kayra olmaktan ç2kar.
11:7

Öyleyse sonuç nedir? ¤srail arad2ð2n2 bulamad2. Onun bulamad2ð2n2 seçilmiþ az2nl2k buldu.
Geriye kalanlar2n ise yürekleri kat2laþt2.
11:8
Kutsal Kitap'ta dendiði gibi:
«Tanr2 onlara uyuþukluk ruhu verdi;
«Bugüne dek görmeyen gözler,
«¤þitmeyen kulaklar verdi.»
11:9
Davut da þöyle der:
«Öz sofralar2 onlara tuzak ve að olsun.
Sürçüp düþsünler, cezalar2 neyse bulsunlar.
11:10
Gözleri görmemek üzere karars2n.
Bellerini sonsuza dek iki büklüm et*!»
11:11

Þimdi soruyorum: «Düþmek için mi yanl2þ ad2m att2lar?» Hiçbir zaman! ¤srailliler suç
iþlediði için uluslara kurtuluþ geldi. Öyle ki, ¤srailliler onlara imrensin.
11:12
Eðer ¤srailliler'in suç iþlemesi dünyan2n bollukla kutlanmas2na, ruhsal yenilgisi de uluslar2n
bollukla kutlanmas2na dönüþtüyse, onlar2n bütünlük bulmas2 ne denli kutluluk
saðlayacakt2r!
Kayradan Yararlananlara Uyar2 11:13-24
11:13

Þimdi siz, uluslara söylüyorum: Mademki, ben uluslara gönderilen bir haberciyim, bunu
yüce bir hizmet sayar2m.
11:14
Belki bir yoldan soyumdan olanlar2 imrendirip aralar2ndan baz2lar2n2 kurtar2r2m.
11:15
Çünkü onlar2n yoksun b2rak2lmas2 dünyan2n Tanr2'yla bar2þmas2na yol açt2ysa, kabul
edilmeleri ölülerin yaþam bulmas2 deðil de nedir?
11:16

Eðer ilk hamur kutsalsa, tüm hamur kutsald2r. Eðer kök kutsalsa dallar da kutsald2r.
Ama iyi cins zeytin aðac2n2na kimi dallar2 budand2ysa ve sen bir yaban zeytiniykenb onlar2n
aras2na aþ2lan2p onlarla birlikte aðac2n yaþam saðlayan özüne ortak oldunsa,
11:18
sak2n önceki dallara karþ2 böbürlenme! Eðer böbürleniyorsan þunu unutma: Kökü
destekleyen sen deðilsin; tam tersine, kök seni desteklemektedir.

11:17

11:19

Belki de, «Dallar ben oraya aþ2lanay2m diye budand2» diyeceksin.
Bu doðru. Onlar imans2zl2k nedeniyle budand2, sen ise iman nedeniyle durmaktas2n. Ama
sak2n böbürlenme, tersine kork!
11:21
Çünkü, Tanr2 iyi cins aðac2n dallar2n2 esirgemediyse, seni de esirgemeyecektir.
11:22
Tanr2'n2n iyiliðini de, sertliðini de tan2. O, düþenlere karþ2 sert, sana karþ2ysa tanr2sal
iyilikle davran2r. Bu iyiliðe baðl2 kalman gereðini de unutma; yoksa sen de kesilip at2l2rs2n.
11:23
Eðer imans2zl2kta direnmezlerse, ¤srailliler de aþ2lanacaklar. Çünkü Tanr2'n2n gücü onlar2
yeniden aþ2lamaya yeter.
11:24
Sen yaban2l zeytin aðac2ndan kesilip doðaya ayk2r2 olarak iyi cins zeytin aðac2na
aþ2land2nsa, iyi cins aðaçtan budanan dallar ne denli kolayl2kla kendi aðaçlar2na
aþ2lanacaklard2r!
11:20

Tanr2 Kayras2 Herkesi Kapsar 11:25-29
11:25

Bu nedenle, kardeþlerim, sizlere bu giz üzerinde bilgi vermek isterim. Öyle ki, kendinizi
bilgiç sanmayas2n2z. Yürek kat2l2ð2 ¤srail'e geçici bir süre için geldi; uluslar2n tümü Mesih'e
baðlan2ncaya dek.
11:26
Böylelikle tüm ¤srail kurtulacakt2r. Kitap'ta yaz2lm2þ olduðu gibi:
«Kurtar2c2 Sion'dana gelecek,
Yakup'un soyundanb tanr2saymazl2ð2 kald2racak.
11:27
Onlar2n günahlar2n2 kald2rd2ð2mda,
Kendileriyle yapacað2m antlaþma budur.»
11:28
Onlar Sevindirici Haber'i yads2d2klar2 için siz uluslar ç2kar2na Tanr2'ya düþman oldular.
Ama tanr2sal seçim aç2s2ndan atalar bak2m2ndan sevgilidirler.
11:29
Çünkü Tanr2'n2n bað2þlar2 ve çaðr2s2 geri al2nmaz.
Kayra Tanr2 Bilgisinin Ürünüdür 11:30-36
11:30

Size gelince: Siz uluslar bir vakitler Tanr2'ya söz dinlemezlikte bulundunuz. Ama þimdi
¤srailliler'in söz dinlemezliði yüzünden Tanr2'n2n ac2mas2na kavuþtunuz.
11:31
T2pk2 bunun gibi, onlar da þimdi söz dinlemezlik ediyorlar; sizin Tanr2'n2n ac2mas2na
kavuþtuðunuz gibi onlar da þimdi ac2nmaya kavuþsunlar diye.
11:32
Çünkü Tanr2 tüm insanl2ð2 söz dinlemezliðe tutsak etmiþtir. Öyle ki, tüm insanl2ða ac2s2n.
11:33
Tanr2'n2n zenginliði ne denli yücedir! Bilgeliði, bilgisi ne derindir! O'nun yarg2lar2na kimin
akl2 erebilir? O'nun yollar2n2 kim araþt2rabilir?
11:34
Çünkü,
«Rabbin düþüncesini kim bilebildi?
Kim O'nun öðütçüsü olabildi?
11:35
Kim O'na bir þey verebildi de karþ2l2ð2n2 alabildi?»
11:36
Çünkü her þey O'ndan, O'nun arac2l2ð2yla ve O'nun içindir. Yücelik sonsuzlara dek
O'nundur. Amin.
a
b
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