Romalýlar On alt2nc2 Bölüm
Kardeþlere Selam 16:1-16
16:1

Kýz kardeþim* Fibi'yi sizlere tanýtýrým. Kendisi Kenhrea'daki kilise topluluðunun hizmet görücü
bir üyesidir.
16:2
Onu kutsal yaþamlýlara yaraþýr tutumla Rab baðlýlýðýnda kabul edin. Herhangi bir konuda size
gereksinmesi olursa karþýlayýn. Çünkü o birçoklarýna yardýmcý olmuþtur; baþkalarýnýn yaný sýra
bana da.
16:3

Mesih Ýsa baðlýlýðýnda iþ ortaklarým Priska ile Akila'ya selamlarýmý bildirin.
Onlar benim için kendilerini ölüm tehlikesine attýlar. Yalnýz ben deðil, uluslardan oluþan tüm
kilise topluluklarý da onlara teþekkür borçludur.
16:5
Onlarýn evinde bir araya gelen kilise topluluðuna da selamlarýmý iletin. Sevgili arkadaþým
Epenetos'a selam edin. O, Asya eyaletinde Mesih'e iman edenlerin ilkidir.
16:6
Sizler için çok çabaya katlanan Meryem'i selamlayýn.
16:7
Haberciler arasýnda ün yapmýþ olan soydaþým ve cezaevi arkadaþlarým Andronikos'la Yunia'ya
selamlarýmý bildirin. Mesih baðlýlýðýnda benden daha öncedir onlar.
16:4

16:8

Rab baðlýlýðýnda sevgili arkadaþým Ampliatos'a selamlarýmý bildirin.
Mesih baðlýlýðýnda iþ arkadaþýmýz Urbanos'a selam edin. Sevgili arkadaþým Stahis'e de
selamlarýmý iletin.
16:10
Mesih baðlýlýðýnda onaylanmýþ olan Apellis'e selamlarýmý bildirin. Aristovulos'un ev halkýndan
olanlara selam edin.
16:9

16:11

Soydaþým Herodias'a selamlarýmý iletin. Narkissos'un ailesinden Rab baðlýlýðýnda olanlara
selam edin.
16:12
Rab hizmetinde çalýþan Trifena ile Trifosa'yý selamlayýn. Rab hizmetinde çok emek çekmiþ
olan sevgili Persis'e selam edin.
16:13
Rab'bin seçilmiþi Rufus'a ve bana da analýk etmiþ olan anasýna selam edin.
16:14
Asinkritos'a, Flegon'a, Hermes'e, Patrovas'a, Hermas'a ve onlarla bir arada olan kardeþlere
selamlarýmý iletin.
16:15
Filologos'a, Yulia'ya, Nereos'a ve kýz kardeþine, Olimpos'a ve onlarla bir arada olan bütün
kutsal yaþamlýlara selamlarýmý iletin.
16:16
Birbirinizi kutsal öpüþle selamlayýn. Mesih'in bütün kilise topluluklarý sizlere selam ederler.
Son Uyarý 16:17-24
16:17

Kardeþlerim, size yalvarýrým: Eðitildiðiniz öðretiþe ters düþen, bölücülüðe yol açan ve suça
sürükleyen kiþilere karþý gözünüzü açýn; onlardan sakýnýn.
16:18
Çünkü bu insanlar Rabbimiz Ýsa Mesih'e deðil, kendi midelerine uþaklýk ediyorlar. Okþayýcý
güzel sözlerle saf insanlarýn yüreðini kandýrýyorlar.
16:19

Ama sizin buyruða uyduðunuzu herkes duydu. Bu nedenle sizin için seviniyorum. Bunun yaný
sýra yararlý iþlerde bilge, kötü iþlerde ise günahsýz olmanýzý dilerim.
16:20
Barýþ Tanrýsý yakýnda þeytaný ayaklarýnýz altýnda ezecektir. Rabbimiz Ýsa Mesih'in kayrasý
sizlerle birlikte olsun.
16:21

Ýþ ortaðým Timoteos ve soydaþlarým Lukios, Yason ve Sosipatros sizlere selam gönderirler.
Bu mektubu kaleme alan ben Tertios*, Rab baðlýlýðýnda sizlere selam ederim.

16:22

16:23

Beni ve tüm kilise topluluðunu evinde konuk eden Gaios sizlere selam eder. Bu kentin*
haznedarý Erastos sizlere selam eder. Kuartos kardeþ de selam eder.
16:24
(Rabbimiz Ýsa Mesih'in kayrasý hepinizle olsun. Amin.)
Dua ve Teþekkür 16:25-27
16:25

Yaymakta olduðum Sevindirici Haber ve Ýsa Mesih Sözü uyarýnca sizleri sarsýlmaz biçimde
desteklemeye gücü yeten Tanrý'ya yücelik olsun. Zamansýz çaðlar boyunca saklý tutulup
günümüzde açýklanan giz,
16:26
peygamberlerin kutsal yazýlarý ve öncesiz çaðlar Tanrýsý'nýn buyruðu uyarýnca þimdiki dönemde
açýklanmýþ bulunuyor. Öyle ki, tüm uluslar iman buyruðuna uysunlar.
16:27
Bilge olan tek Tanrý'ya Ýsa Mesih aracýlýðýyla sonsuza dek yücelik verilsin. Amin.

