
Romalýlar On beÕinci Bölüm1

Kendinizi Deðil, Baþkalarýný Hoþnut Edin  15:1-7

Ýmanda güçlü olan bizler, güçsüzlerin zayýflýklarýný yüklenmek zorundayýz.  Amacýmýz kendimizi15:1

hoþnut etmek deðildir. 
Her birimiz insan kardeþinin iyiliði için onu hoþnut etsin ve böylece geliþmesini saðlasýn.15:2

Çünkü Mesih de kendini hoþnut etmeyi düþünmedi.  Kitapta yazýlý olduðu gibi:15:3

«Seni aþaðýlayanlarýn aþaðýlamalarý üstüme indi.»

Önceden yazýlan her söz bizi eðitmek için yazýldý. Öyle ki, Kutsal Yazý'nýn saðladýðý katlanýþ ve15:4

yüreklilikle umudumuz olsun. 
Katlanýþ ve avuntu kaynaðý olan Tanrý, Mesih Ýsa'ya benzerlikte birbirinize karþý ayný düþüncede15:5

olmanýzý saðlasýn.
Öyle ki, hep birlikte, bir aðýzdan Rabbimiz Ýsa Mesih'in Tanrýsý'ný ve Babasý'ný yüceltesiniz.15:6

Bu nedenle birbirinizi içten kabul edin; týpký Mesih'in Tanrý yüceliði için bizleri içten kabul ettiði15:7

gibi. 

Mesih'in Ulu Hizmeti  15:8-13

Çünkü diyorum ki, sünnetli Yahudi soyuna Mesih Tanrý gerçeði yararýna Hizmet görücü oldu;15:8

atalara verilen sözleri yerine getirsin diye.
Bunun yaný sýra, uluslarýn Tanrý'yý yüceltmelerini saðladý; çünkü Tanrý acýyandýr.  Kitapta15:9

yazýlmýþ olduðu gibi:
«Bu nedenle, uluslar arasýnda
Sana þükür sunacaðým
ve adýna ilahiler söyleyeceðim.»

Yine þöyle diyor:15:10

«Ey uluslar,
O'nun halkýyla birlikte mutluluk bulun.»

Ve yine,15:11

«Bütün uluslar, Rabbi övün.
Tüm topluluklar O'nu övsün!»

Yeþaya peygamber de þöyle diyor:15:12

«Yesse'nin* kökünden biri gelecek.
Uluslara baþkanlýk etmek üzere yükselecek
ve uluslar O'na umut baðlayacak.»

Umut kaynaðý Tanrý sizleri imanýnýz aracýlýðýyla her tür sevinç ve esenlikle doldursun.  Öyle ki,15:13

Kutsal Ruh'un gücüyle umudunuz büyüyerek sürüp gitsin.

Evrensel Kayra Yayýlýyor  15:14-21

Kardeþlerim, sizlerin iyilikle dolu, her tür bilgiyle kuþanmýþ, birbirinize öðüt verecek güçte15:14

olduðunuza kesin inancým vardýr.
Yine de belirli durumlar üzerinde size yazma atýlganlýðýnda bulundum.  Böylece, Tanrý'nýn bana15:15

verdiði kayrayla anýnýzý tazelemek istedim.



15:3 Mezmur 69:9.
15:9 II.Samuel 22:50; Mezmur 18:49.
15:10 II.Yasa (Tesniye) 32:43.
15:11 Mezmur 117:1.
15:12 Yeþaya 11:10.
15:21 Yeþaya 52:15.

Ýllirya: Bugünkü Yugoslavya kýyýlarý.  Adriyatik Denizi'nin kýyý boyu.a

Bu kayra beni uluslar yararýna Mesih Ýsa'nýn görevlisi kýldý.  Aldýðým kutsal görev Tanrý'nýn15:16

Sevindirici Haberi'ni duyurmaktýr.  Öyle ki, uluslar Tanrý'ya sunulmasý uygun, Kutsal Ruh
aracýlýðýyla kutsanmýþ bir sunu olsun.

Bu nedenle, Mesih Ýsa baðlýlýðýnda Tanrý'ya hizmetimden övünç duyabilirim.15:17

Uluslarýn tanrýsal buyruða uymasý için, Mesih'in sözle ve iþle benim aracýlýðýmla gördüðü15:18

iþlerden baþka hiçbir konuda konuþma atýlganlýðýný göstermeyeceðim. 
Böylece, belirtiler ve göz kamaþtýrýcý iþler gücüyle, Kutsal Ruh yetkisiyle Yeruþalem'den Ýllirya15:19 a

dolaylarýna dek, Mesih'in Sevindirici Haberi'ni baþtan baþa yaydým.
Amacým, baþka birinin attýðý temel üzerine yapý kurmamaktý.  Bu nedenle, Mesih adýnýn15:20

bilinmediði yerlerde Sevindirici Haber'i yaymayý onur sorunu saydým:
Kitapta yazýlmýþ olaný uyguladým:15:21

‹Kendilerine haber verilmemiþ olanlar görecekler
O'na iliþkin bir þey duymamýþ olanlar anlayacaklar.›

Evrensel Kayra Yayýlacak  15:22-33

Bu yüzden size gelmem kaç kez engellendi. 15:22

Ama artýk bu bölgelerde hizmet yükümlülüðüm kalmadýðýndan ve yýllardýr size gelmeyi15:23

istediðimden, 
Ýspanya'ya giderken size uðramayý umuyorum.  Ýlkin sizlere bir süre doyduktan sonra beni15:24

oraya yolcu edeceðinizi umarým.
Ama þu anda, kutsal yaþamlýlara hizmet etmek üzere Yeruþalem'e gidiyorum.15:25

Çünkü Makedonya ve Ahaya'daki topluluklar, Yeruþalem'de kutsal yaþamlýlar arasýndaki15:26

yoksullar için yardým toplayarak paydaþlýk göstermekten hoþnut oldular. 
Bundan hoþnut oldular, çünkü onlara karþý gerçekten yükümlülük altýndadýrlar.  Madem uluslar15:27

Ýsrailliler'in ruhsal gerçeklerine paydaþ oldular, maddesel þeylerde onlara hizmet etmekle de
yükümlüdürler.

Bu iþi sona erdirip saðlanan yardýmý onlara verdikten sonra  size uðrayacaðým, sonra da15:28

Ýspanya'ya gideceðim.
Size geldiðimde Mesih kutluluðunun tüm doluluðuyla geleceðime inanýyorum.15:29

Size yalvarýrým, kardeþlerim!  Rabbimiz Ýsa Mesih ve Ruh'un esinlediði sevgi adýna, benimle15:30

birlikte çaba göstererek Tanrý'ya dua edin.
Öyle ki, Yahudiye'deki imansýzlardan kurtulayým ve Yeruþalem'deki hizmetim kutsal15:31

yaþamlýlarca kabul edilsin.
Böylece, Tanrý istiyorsa sevinçle size geleyim ve aranýzda rahatlýða kavuþayým.15:32

Barýþ kaynaðý Tanrý hepinizle birlikte olsun.  Amin.15:33


