Romalýlar On dördüncü Bölüm1
Neden Kardeþini Yargýlýyorsun? 14:1-4
14:1

Ýmaný zayýf olan kiþiyi aranýza kabul edin, ama kiþisel düþünceleri üzerinde onunla tartýþmayýn.
Örneðin birinin inancý her tür yiyeceði yemesine izin verir. Öte yandan imaný zayýf birisiyse
yalnýz sebze yer.
14:3
Her þeyi yiyen yemeyeni aþaðý görmesin. Ne de salt sebze yiyen, yiyecek konusunda
sakýncasý olmayaný yargýlasýn! Çünkü Tanrý onu içten kabul etmiþtir.
14:4
Baþka birinin evinde çalýþan uþaðý yargýlamak için sen kim oluyorsun? Onun baþarýlý olup
olmadýðýna ancak efendisi karar verir. Kaldý ki, baþarýlý olacaktýr. Çünkü Rabbin onu baþarýlý
kýlmaya gücü vardýr.
14:2

Ýnanlýlarýn Ayrýmlarý, Benzerlikleri 14:5-12
14:5

Biri þu günü öteki günden üstün tutar, öbürü ise günlerin tümünü eþit tutar. Herkes kendi
saðduyusuna güvensin.
14:6
Belirli bir güne saygýsý olanýn bu saygýsý Rabbedir. Yemek yiyen de Rabbi yüceltmek için yer.
Çünkü Tanrý'ya teþekkür eder. Öte yandan, yiyecek konusunda çekingen davranan, Rabbi
düþünerek çekingen davranýr. Bunun için de Tanrý'ya teþekkür eder.
14:7
Ýçimizden hiç kimse kendisi için yaþamaz, kendisi için ölmez.
14:8
Çünkü yaþýyorsak Rab için yaþýyoruz. Ölüyorsak Rab için ölüyoruz. Öyleyse yaþasak da,
ölsek de Rabbiniz.
14:9
Mesih'in ölmesi, sonra da dirilmesi bunun içindir; hem yaþayanlarýn, hem de ölenlerin Rabbi
olsun diye.
14:10

Öyleyse neden kardeþini yargýlýyorsun? Neden kardeþini aþaðý görüyorsun? Çünkü hepimiz
Tanrý'nýn yargý kürsüsü önünde duracaðýz.
14:11
Çünkü Tanrý Sözü þudur:
«Rab buyuruyor: ‹Diriliðim uyarýnca,
Her diz önümde çökecek,
Her dil Tanrý olduðumu açýklayacak.›»
14:12
Demek ki, her birimiz Tanrý'ya hesap vereceðiz.
Göz önünde Tutulacak Gerekler 14:13-23
14:13

Bu nedenle, bundan böyle birbirimizi yargýlamayý býrakalým. Bunun yerine, yargýlarken
tutumumuz þu olsun: Bir kardeþin sendelemesine ya da suça sürüklenmesine yol açacak bir þey
yapmayýn.
14: 14
Rab Ýsa baðlýlýðýnda kesinlikle biliyorum ki, hiçbir þey kendiliðinden kirli deðildir. Ama bir þeyin
kirli olduðuna inanan için o þey kirli olur.
14:15
Eðer yediðin bir þey yüzünden kardeþin üzüntüye düþmüþse, artýk vaktini sevgi baðlýlýðýnda
geçirmiyorsun demektir. Mesih'in uðruna canýný verdiði kardeþine, yiyecek yüzünden yýkým
getirme.
14:16
Yararlý saydýðýnýz tutum, sonunda kötülenmesin.
14:17
Çünkü Tanrý'nýn hükümranlýðý yiyecek, içecek sorunu deðildir. Kutsal Ruh baðlýlýðýnda
gerçekleþen doðruluk, barýþ ve sevinçtir.
14:18
Bu yolda Mesih'e hizmet eden kiþi Tanrý tarafýndan beðenilir, insanlarca onaylanýr.
14:19

Öyleyse barýþýn ardýndan koþalým ve birbirimize karþý yapýcý olalým.

14:20

Yiyecek yüzünden Tanrý'nýn iþini baltalama. Gerçekte her yiyecek yenebilir. Ama yediðiyle
baþkasýný suça sürükleyen kiþi kötülük eder.
14:21
Et yememek, þarap içmemek ve kardeþini suça sürükleyecek herhangi bir þey yapmamak iyi
tutumdur.
14:22
Bu konudaki inancýn neyse, bunu Tanrý önünde kendine sakla. Onayladýðý iþi yapýp da kendi
kendini yargýlamayan insan mutludur.
14:23
Ama yediðinden kuþku duymasýna karþýn yiyen kiþi yargý giyer. Çünkü tutumu imana
dayanmamaktadýr. Ýmana dayanmayan her þey ise günahtýr.

14:11 Yeþaya 45:23; 49:18.

