
Romalýlar On ¤kinci Bölüm1

¤MANLI YAÞAM2

Kayra ile Uyumlu Yaþam  12:1,2

Öyleyse, kardeþlerim, Tanr2'n2n sevecenliði ad2na size yalvar2r2m: Bedenlerinizi diri,12:1

kutsal, beðenilir sunu olarak Tanr2'ya sunun.  Sunman2z gereken saðl2kl2 ruhsal hizmet
budur. 

Þimdiki çað2n gidiþine uymay2n.  Tersine, anlay2þ2n2z2n tazelenmesiyle büsbütün12:2

deðiþtirilmiþ insanlar olun.  Öyle ki, Tanr2'n2n istemini, neyin yararl2, beðenilir, yetkin
olduðunu öðrenesiniz.

Tanr2 Baðl2l2ð2n2n Özellikleri 12:3-21

Tanr2'n2n bana saðlad2ð2 kayra arac2l2ð2yla hepinize söylüyorum: Hiç kimse kendini12:3

olduðundan daha ak2ll2 saymas2n.  Bunun yerine, Tanr2'n2n size verdiði iman oran2nda
akl2n2z2 kullanarak akl2 baþ2nda kiþiler olun.

Nas2l ki, bir bedende birçok parçam2z vard2r.  Hiç kuþkusuz, bütün parçalar2n görevi12:4

eþit deðildir.
T2pk2 bunun gibi, pek çok kiþi olan bizler de Mesih baðl2l2ð2nda tek bedeniz; hem de12:5

birbirimizin parçalar2y2z.

Bize verilen kayra oran2nda çeþitli ruhsal bað2þlar2m2z vard2r.  Bunlar gerektiði gibi12:6

kullan2ls2n: Peygamberlik etmek için bað2þ verildiyse, bunu iman2m2z oran2nda
yapmal2y2z.

Baþkalar2na hizmet etmemiz için bað2þ verildiyse, hizmet etmeliyiz.  Öðretmek içinse,12:7

öðretmeliyiz; 
öðüt vermek içinse, öðüt vermeliyiz.  Bað2þta bulunan bunu eliaç2kl2kla yaps2n. 12:8

Yöneticilik eden gayretle yönetsin.  Ac2ma gösteren bunu sevinçle yerine getirsin.

Sevgi ikiyüzlülükten uzak olmal2. Kötüden iðrenin, iyiye sar2l2n.12:9

Kardeþlik sevgisinde birbirinize içtenlikle baðlan2n. Birbirinizle yar2þ2rcas2na karþ2l2kl212:10

sayg2 gösterin.
Çabada aylak olmay2n, ruhta ateþli olun, Rabbe hizmet edin. 12:11

Taþ2d2ð2n2z umut sizlere sevinç versin. Çektiðiniz ac2da katlan2þ gösterin, dualar2n2z212:12

baðl2l2kla sürdürün.
Gereksinmesi bulunan kutsal yaþaml2lara yard2m elini uzat2n, konukseverlik12:13

gösterin. 
Sizlere sald2ranlara iyilik dileyin. Evet, iyilik dileyin, lanet etmeyin.12:14

Sevinenlerle birlikte siz de sevinin, aðlayanlarla birlikte siz de aðlay2n.12:15

Birbirinize karþ2 ayn2 düþüncede olun. Kurumlanmay2n; tersine, alçakgönüllülerle12:16

birlikte olun.  ‹Bilgiçlik taslamay2n.›



12:16 Meseller 3:7; Yeþaya 5:21.
12:17 Meseller 3:4.
12:19 II.Yasa (Tesniye) 32:35; Levililer 19:18.
12:20 Meseller 25:21,22.

Size kötülük edene kötülükle karþ2l2k vermeyin. Herkesin gözünde iyi olan2 yapmaya12:17

çal2þ2n. 
Herkesle bar2þ içinde yaþamak için elinizden geleni yap2n.12:18

Ey sevgililer, hiçbir zaman öç almay2n.  B2rak2n, Tanr2'n2n öfkesi als2n öcünüzü. 12:19

Çünkü Kutsal Kitap'ta þöyle yaz2lm2þt2r:
«Rab, ‹Öç alma hakk2 benimdir, karþ2l2ð2n2 ben vereceðim› buyuruyor.

Ama ‹Düþman2n ac2km2þsa onu doyur, susam2þsa ona içecek ver.12:20

Çünkü bunu yapmakla, onun baþ2 üstüne k2zg2n korlar y2ðm2þ olursun.›»

Kötülük seni alt etmesin; kötülüðü iyilikle alt et.12:21


