
Romalılar Kitabı Çalışması  

1 Kurtuluş Müjdesi’nin Gücü 
Romalılar 1:1-17 
 
Açılım 
Kurtuluş Müjdesi’nin (İncil) gücüyle ilk defa ne zaman ve nasıl yüz yüze geldiniz? 
 
Çalışma 
Romalılar 1:1-7’yi okuyunuz.  

Mektup yazma geleneği kültürden kültüre değişir. Önce mektubu yazdığımız kişiye hitapla başlarız 
(Sevgili Pavlus..vb), sonra kendimizi mektubun sonunda tanıtırız. Eski zamanlarda bu düzen biraz 
daha farklıydı. Mektubu yazan kişi kim olduğunu mektubun başında belirtirdi. Pavlus da yaşadığı 
zamanın gerektirdiği gibi mektuplarında kendisini tanıtıyor. Fakat bu mektubun başında kendisi 
hakkında daha ayrıntılı bir açıklama yaparak sadece kimliğini belirtmenin biraz ötesine gitmiş oluyor.  
 
Bu ayetlerde Kurtuluş Müjdesiyle ilgili hangi bilgileri görüyorsunuz?  
 
Orijinal Grekçe’de Pavlus’un 6. ayette “İsa Mesih’e ait olmak üzere çağrılmış olan bu uluslardansınız” 
diyor. İsa Mesih’e ait olduğunuzu nasıl hissediyorsunuz? 
 
Pavlus 5. ayette “imandan gelen itaat” kavramından bahsediyor. İtaat (söz dinlerlik) ve iman nasıl 
birbirine bağlı? 
 
Romalılar 1:1-7’ye bakarak Pavlus hakkında neler öğreniyorsunuz? Romalılar hakkında neler 
öğreniyorsunuz? 
 
Romalılar 1:8-17’yi okuyunuz.  

Romalılara olan sevgisini hangi farklı yönlerle açıklıyor?  
 
Bu ayetler Pavlus’un Tanrı’yla ilişkisi hakkında ne gösteriyor? 
 
Pavlus Hıristiyan topluluğunun bir araya gelmesiyle ortaya çıkan bereketin farkındaydı. Mesih’in elçisi 
olduğu halde, gurur meselesi yapmadan, bu berekete ihtiyacı olduğunu söylüyor. 1:12’de “birbirimizin 
imanıyla cesaret buluruz” diyor. Karşılıklı cesaretlendirme/teşvik Hıristiyanlar için neden bu kadar 
önemli? 
 
Pavlus’un Romalılar 1:16-17’deki beyanına dikkat ediniz. Bu ayetler Kurtuluş Müjdesi’nin gücü 
konusunda ne gösteriyor?  
 
Bu ayetlerde bazı önemli kelimeler karşımıza çıkıyor: Müjde, kurtuluş, doğruluk ve iman. Bu kelimeler 
birbirine nasıl bağlı? 
 
Bu çalışmamızdaki son ayet “Doğru kişi imanla yaşayacaktır” ( ὁ δε δικαιος εκ πιστεως ζησεται.) diyor. 



Bu ne anlama geliyor? (Not: Türkçe baskısı farklı çevrilmiş).  
 
Uygulama 
Yaşamınızda Kurtuluş Müjdesi’nin gücünü nasıl yaşadınız? Müjdenin getirdiği hangi gücün 
yaşamınızda olmasını istersiniz? 
 
Pavlus, “Müjde’yi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum, çünkü Müjde’den utanmıyorum” 
diyor. İçinizde Mesih’in verdiği görevi yerine getirmek için aynı isteği uyandıracak neler yapabilirsiniz? 
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2 Tanrı’yı Bilenler  
Romalılar 1:18-32 
 
Bazı insanlara Tanrı’nın öfkesinden bahsettiğimiz zaman bazıları bunun kabul edilemez bir durum 
olduğunu, bazıları da öfkesiz Tanrı’nın olamayacağını söyler. Kutsal bir Tanrı nasıl olur da öfkeli bir 
Tanrı olabilir? Okuduğumuz bu bölümün ikinci kısmıyla birinci kısmı arasında bir bağlantı görüyoruz: 
Tanrı’nın Kurtuluş Müjdesi ve Tanrı’nın öfkesi. Pavlus’a bir kaç soru sorarak bu durumu biraz daha 
açığa kavuşturmaya çalışalım. 
 
Pavlus: Müjde’den utanmıyorum. 
Soru: Peki, neden böyle söylüyorsun Pavlus? (a. 16) 
Pavlus: Müjde iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı gücüdür. (a. 16) 
Soru: Bu nasıl olur Pavlus?  
Pavlus: Çünkü Müjde’de Tanrı’nın doğruluğu imandan imana açıklanmıştır. (Yani Tanrı’nın insanları 
aklama yolu). (a. 17) 
Soru: Fakat bu neden gerekli Pavlus? 
Pavlus: Haksızlıkla gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın 
gazabı gökten açıkça gösterilmektedir. (a. 18) 
Soru: İnsanlar gerçeğe nasıl engel oluyorlar Pavlus? 
Pavlus: Çünkü Tanrı'ya ilişkin bilinen ne varsa, gözlerinin önündedir; Tanrı hepsini gözlerinin önüne 
sermiştir. Tanrı'nın görünmeyen nitelikleri -sonsuz gücü ve Tanrılığı- dünya yaratılalı beri O'nun 
yaptıklarıyla anlaşılmakta, açıkça görülmektedir. (a. 19-20) 
Soru: Yani Tanrı kendisini yaptıklarıyla da mı açıkladı? 
Pavlus: Evet 
Soru: O zaman Tanrı herkese açıklandı mı? 
Pavlus: Evet 
Soru: Ama ellerinde Kutsal Kitap olmayanlar ne yapacak? 
Pavlus: Özürleri yoktur. (a.20) 
 
Açılım 
Tanrı’nın öfkesi kavramını düşündüğünüzde aklınıza ne geliyor? 
 
Çalışma 
Romalılar 1:18-23’ü okuyunuz.  

İnsanın öfkesi genellikle doğru sebeplerden dolayı değildir (bazen haklı öfkeler olsa da). İnsanın 
içinden gelen öfke genellikle mantıksız ve rahatsızlık veren bir duygudur. Bu öfke boş, düşmanca ve 
intikama yöneliktir. Tanrı’nın öfkesi insanın zehirli öfkesindeki içerikleri barındırmaz. Tanrı öfkesinden 
kendisini kaybedip intikam peşinde koşmaz. Ahlaki anlaşmazlıklarda/çatışmalarda öfkenin karşıtı 
sevgi değil, tarafsızlıktır. Tanrı tarafsız değildir. Tanrı’nın öfkesi kötülüğe karşı kutsal bir düşmanlıktır, 
günahı benimsememesidir ve kötülüğü yargılamasıdır.  
 
Romalılar 1:18: “Tanrı’nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir” diyor. Rom. 1:18-20’ye göre bunun 
nedenini açıklayın. 



 
Romalılar 1:20 “..Özürleri yoktur.”diyor. Romalılar 11:18-20’ye göre bunun nedenini açıklayın.  
 
Tanrı’nın gözlerimizin önüne sermiş olduğu yaradılışı, tabiatı düşünün. Aklınıza doğanın güzelliklerini 
getirin. Bunlar size ne gösteriyor? 
 
Romalılar 1:21’e göre, burada açıklanan halk Tanrı’yı biliyordu. Tanrı’yı bildiğiniz halde bu bilgiyi 
uygulamaya geçirmemenin tehlikeleri nelerdir? (21-23). 
 
Romalılar 1:21’de açıklandığı gibi yüreklerini karanlık bürüyen kişilere ne olacak? 
 
Romalılar 1:24-32’yi okuyunuz.  

Bu ayetlerde üç kez “Tanrı onları teslim etti” diyor. Tanrı onları neye teslim etti? 
 
Bu ayetlerde olanları aklınızda canlandırın. Bu üç ahlaki çöküntü hakkında aklınıza gelen ilk şeyler 
neler? 
 
Romalılar 1: 29-30 ayetlerinde şu günahları görüyoruz: “Her türlü haksızlık, kötülük, açgözlülük ve 
kinle doldular. Kıskançlık, öldürme hırsı, çekişme, hile, kötü niyetle doludurlar. Dedikoducu, yerici, 
Tanrı'dan nefret eden, küstah, kibirli, övüngen, kötülük üreten, anne baba sözü dinlemeyen, 
anlayışsız, sözünde durmaz, sevgiden yoksun, acımasız insanlardır.” Bu günah çeşitleri günahın 
doğası hakkında bize ne gösteriyor? 
 
Romalılar 1:18-32 ayetlerinde sizi rahatsız eden nedir? 
 
Romalılar 1:24, 26 ve 28. ayetlerde Tanrı insanlara istemiş olduklarını veriyor. Bu tür günahlar ve 
bunlara imrenmeler neden çok tehlikeli? 
 
Romalılar 1:32’de bu tür kişilerin ruhsal ölümü hakettiklerini okuyoruz. Neden?  
 
Uygulama 
 
Bu ayetlerde görmüş olduğunuz hangi günahlara ve hangi ahlaki çöküntülere karşı direnmeniz 
gerekiyor?  
 
Sizi bu günahların kontrolünden çıkaracak olan ve tekrar böyle bir ahlaki çöküntüye düşmemenizi 
sağlayacak olan Tanrı hakkında ne biliyorsunuz? Bunu neden yapsın? 
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3 Adil Tanrı  

Romalılar 2:1-16 
 
Açılım 
Vicdanınızın hiçbir şekilde sizi suçlamadığı ve hiç kimsenin sizi yargılamadığı bir yaşama sahip 
olabilmek ister miydiniz? Açıklayın. 
 
Çalışma 
Romalılar 2:1-11’i okuyunuz. 

Bu kısımda kendi kendilerini yargıç olarak atayanlara karşı Tanrı’nın yargısı açıklanmaktadır. Bu 
kısımdaki ayetleri iki kısıma ayırabiliriz. Romalılar 2:1-4 ve 5-11. Her iki kısımda da Tanrı’nın 
yargısının hangi niteliklerini görmektesiniz?  
 
Romalılar 2:1-4’e göre başka bir kişiyi yargılamak neden tehlikelidir? 
 
İnsanın yargısıyla Tanrı’nın yargısı arasındaki fark nedir(1-4)? 
 
Romalılar 2:1-4’ü daha dikkatli okuyunuz. Tanrı’nın yargısı nasıl olur da iyilik olur? 
 
Romalılar 2:5-11’i düşünün. Bu ayetler Tanrı’nın “gazap günü” hakkında bizlere ne gösteriyor? 
 
Romalılar 2:11: “Çünkü Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz.” Bu cümleden önceki sözleri göz 
önünde bulundurarak bu sözün ne anlama geldiğini açıklayın. 
 
Tanrı’nın insanlar arasında ayrım yapmaması sizin için kişisel olarak ne anlama geliyor? (Tanrı’yla ve 
diğer insanlarla olan ilişkilerinizi göz önünde bulundurun). 
 
Romalılar 2:12-16’i okuyunuz.  

Bu ayetlere göre Tanrı’nın yasasıyla yargısı arasındaki ilişki nedir? 
 
Yahudi olmayan milletler Tanrı’nın yasasına sahip değillerdi. Tanrı’nın Yahudi olmayan milletleri 
yargılaması konusunda, Tanrı’nın adil yargısıyla ilgili neler görüyorsunuz? 
 
Romalılar 2:15 vicdan kousundan bahsediyor. Bu durumda vicdan neden bu kadar önemli? 
 
Sağlıklı bir vicdan oluşturmak için ne yapabiliriz? 
 
Uygulama 
Bu ayetlerde birkaç kez Tanrı’nın Gazap Gününden bahsediliyor. Çevrenizdekilere bu güne 
hazırlanmalarını nasıl açıklayabilirsiniz? 
 



Bu ayetlerde sağlıklı bir vicdana sahip olmaktan bahsediliyor. Vicdanınızın şekillenmesine yardımcı 
olan etmenler nelerdi? 
 
Vicdanınızı sağlıklı bir yöne çevirmek için bugünlerde neler yapabilirsiniz? 
 
Tanrı insanlar arasında ayrım yapmaz. Siz insanlar arasında ayrım yapmadan kendi hareketlerinizde 
nasıl adil olabilirsiniz? 
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4 Yanlış Güvence  

Romalılar 2:17-3:8 
 
Açılım 
Bazı insanlar kendi işleriyle Tanrı’nın güvenini kazanabileceklerini zannederler. Bu sahte güvene 
neden olan bazı sebepler nelerdir? Bu kişiler hangi iyi işleriyle Tanrı’nın güvenini kazanacaklarını 
düşünürler? 
 
Çalışma 
Romalılar 2:17-29’u okuyunuz.  

Romalılar 2:17-24’teki ayetlerin konusu 2:1-3’teki konuyla ilke olarak aynıdır. Birinci yüzyıldaki kuralcı 
Yahudiler için nasıl geçerliyse bugün bizler için de geçerlidir. Eğer başkalarını yargılıyorsak, kendimizi 
de yargılayabilmeliyiz (1-3). Eğer başkalarına öğretiyorsak, kendimize de öğretebilmeliyiz (21-24). 
Kendimizi başkalarının öğretmeni veya yargıcı olarak atamışsak, kendimize birşey öğretmeme veya 
kendimizi yargılamama mazeretimiz olamaz. Bilmemek mazeret olamaz. İkiyüzlülüğümüze Tanrı’nın 
yargısını davet etmiş oluruz.  
 
Romalılar 2:17-29’da anlatılan insanlar Tanrı’yla iyi bir ilişkilerinin olduğunu zannediyorlardı. Tanrı’yla 
iyi bir ilişkiye sahip olduklarını düşünmelerine sebep olacak dayanaklar nelerdi? 
 
Romalılar 2:21-23’teki sorularla Pavlus okuyucularına ne göstermek istiyor? 
 
Pavlus 24. ayette şöyle diyor: “Sizin yüzünüzden uluslar arasında Tanrı’nın adına küfrediliyor.” Pavlus 
neden böyle söylüyor? 
 
Sünnetle yasayı yerine getirmek arasındaki ilişki nedir? (25-29) 
 
Sünnetli bir yüreğe sahip olmak ne anlama geliyor? (2:29) 
 
Yüreğinizde Kutsal Ruh’un işlemekte olduğunu nasıl biliyorsunuz? 
 
Romalılar 3:1-8’i okuyunuz. Pavlus; “Tanrı’nın sözleri Yahudilere emanet edilmiştir” derken ne demek 
istiyor? Tanrı’nın sözleri hangi yönlerden Yahudilere emanet edilmiştir? 
 
Romalılar 3:1-8’deki sorulara dikkat edin. Bu sorularda ne görüyoruz?  
 
“İyi ki bu kadar fazla hata yapmışım. Bu durum Tanrı’nın ne kadar iyi olduğunu ve benim de ne kadar 
bağışlanmış olduğumu gösteriyor” (5-8) diyen bir kişiye ne dersiniz? 
 
Pavlus 3:8’de, Böylelerinin yargılanması yerindedir derken ne demek istiyor? 
 
 



Uygulama 
 
Bu ayetleri okuyorsanız bir bakıma Tanrı’nın sözleri sizlere emanet edilmiştir. Bu sorumluluğunuzu 
nasıl kullanıyorsunuz? 
 
Pavlus’un mektubunun muhatabı olan Yahudiler Tanrı’yla olan ilişkileri konusunda sahte bir güvene 
sahiptiler. İsa Mesih’in lütfu dışında başka neye veya kime güveniyorsunuz? 
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5 Kutsal Olmayan Birliktelik  

Romalılar 3:9-20 
 
Açılım 
Hepimiz kendi arkadaş çevremizi belirleriz. Ne çeşit arkadaş çevreniz, birliktelikleriniz oldu? Neden? 
 
Çalışma 
Romalılar 3:9-20’yi okuyunuz.  

Pavlus burada uzun tartışmasını sonuca doğru götürüyor. Kendi kendisine açıklamaya çalıştığı 
konuyu nasıl toparlayacağını soruyor… şimdi ne diyelim? (3:9)… O zaman ne olacak?… (Ti oun)… 
Öteki milletlerin günahlılığını (1:18-32), Yahudi din adamlarının ikiyüzlü doğruluğunu (2:1-16) ve 
Yahudi halkının kimliklerine güvenerek Yasa’yı yerine getirmedikleri halde kendilerini doğru 
saymalarını (2:17-3:8) yüzlerine vuruyor. Bu şekilde bütün insanlığı suçlamış oluyor.  
 
Pavlus mektubunun bu kısmını Şimdi ne diyelim? sözleriyle açıyor. 3:9-12 ayetlerini göz önünde 
bulundurarak Pavlus’un buraya kadar söylediklerinin sonucu nedir? Pavlus hangi sonuca varıyor?  
 
Romalılar 3:13-18. ayetleri üzerinde odaklanın. Bu açıklamaları aklınızda nasıl canlandırıyorsunuz? 
Bu sözler aklınızda nasıl düşünceler oluşturuyor?  
 
Pavlus’un açıkladığı bedenin çeşitli parçalarına dikkat ediniz? Bu açıklamalar günah hakkındaki 
düşüncelerinizi nasıl etkiliyor?  
 
Romalılar 3:18 “Tanrı korkusundan” bahsediyor. Nasıl bir Tanrı korkusuna sahip olmamız gerekiyor? 
 
Birisi sizin kötü taraflarınızı yüzünüze vursa kendinizi nasıl hissederdiniz? Bu ayetlerde Tanrı bizi bize 
tanımlıyor. Günahımızı yüzümüze vuruyor. Ne düşünüyorsunuz?  
 
Günahları içerisinde ölü olan bir kişi Tanrı’ya neden gelemez? (Lazar örneği). 
 
Romalılar 3:19-20’yi okuyunuz. Bu ayetlere göre Yasa’ya verebileceğimiz en uygun karşılık nedir? 
 
Bir kişi şöyle diyebilir: “Madem Tanrı’nın Yasasına uyarak hiç kimse doğru sayılmayacaksa, o zaman 
bu yasaya neden önem vereyim ki? Bu soruya nasıl cevap verirdiniz?  
 
Luther şöyle diyor: Yasanın temelinde insanı iyi yapmak değil, daha da kötü duruma getirmek yatıyor. 
Çünkü Yasa insana günahını gösteriyor. Yasa’yı bilen kişiler kendilerini Rabbin önünde alçaltmak 
zorunda olduklarını anlayıp, yaralı, günahlı, aciz, Tanrısal lütfu haketmeyen kişiler olduklarını ve kendi 
kendilerine bu lütfu bulamayacaklarını anlıyorlar. (Martin Luther, Galatyalılar Yorumu, sayfa:316). 
 
Pavlus’un Romalılar’a mektubunun buraya kadar okuduğumuz ilk üç buçuk bölümü günah konusuyla 
ilgili. Buraya kadar kendiniz hakkında ve Tanrı hakkında neler öğrendiniz? 



 
Bu bölümler diğer insanlarla olan ilişkilerinizi nasıl etkileyebilir? 

Uygulama 
Bugün bir sürü kişi doğru, yanlış ve günah kelimelerini kullanmak istemiyor. Bunların göreceli 
kavramlar olduğunu, herkese göre değiştiğini söylüyorlar. Kişisel özgürlüklerine değer veriyorlar ve 
şartlar nasıl davranmalarını gerektirirse ona göre hareket edeceklerini söylüyorlar. Romalılar’ın ilk üç 
bölümünü göz önünde bulundurarak bu tür düşüncelere nasıl karşılı verirsiniz?  
 
Bazı insanlar devamlı bir şekilde yanlışlarından dolayı kendilerini suçlu hissederler. Bazıları da ne 
yaparlarsa yapsınlar hiç bir şekilde kendilerini suçlu hissetmezler. Bazıları da günahın günahlılığının 
farkına varmış olduklarından ne yapmaları gerektiğini bilirler. Siz günahlılığınız konusunda ne 
düşünüyorsunuz? 
 
Kendisini devamlı suçlu hisseden bir kişiyi nasıl teselli ederdiniz?  
 
Mesih’e iman eden bir kişi devamlı tekrar ettiği günahlarına karşı nasıl zafer kazanabilir? 
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6 Borçlarımızı Bağışla  

Romalılar 3:21-4:25 
 
Açılım 
Borçlarınızı aklınıza getirin. Geçmişte veya şu anda yaşamış olduğunuz en ağır borç hangisiydi? Bir 
bankaya minimum ödemeyi bile yapmakta zorlandığınız çok yüklü miktarda bir borcunuz olduğunu ve 
bir gün bankaya gittiğinizde ‘Bir kişi gelip tüm borcunuzu ödedi. Artık ödeme yapmanıza gerek yok’ 
cevabı aldığınızı düşünün. Ne yapardınız? 
 
Çalışma 
Romalılar 3:21-31’i okuyunuz. 
 
Pavlus Romalılar’daki bu kısımda yeni bir konuya ama şimdi sözleriyle giriyor. Ama şimdi kelimesi 
vurgudaki değişimi nasıl gösteriyor? 
 
Romalılar 3:21-26 ayetlerinde birçok teolojik konuya giriliyor. Bazı teologlar bu paragrafın Hristiyan 
teolojisini anlatma açısından en değerli paragraf olduğunu ileri sürerler. Şu terimleri en iyi şekilde 
açıklamaya çalışınız: doğruluk, aklanma, lütuf, kurtuluş, kefaret, adalet, iman.  
 
Romalılar 3:22, Hiç ayrım yoktur diyor. Romalılar 3:21-31 ayetlerinde insanlar arasında ayrım 
olmadığını gösteren açıklamaları bulunuz.  
 
Romalılar 3:27 hiçbir şeyle övünemeyeceğimizi söylüyor. Neden? 
 
Romalılar 3:24 insanların Tanrı’nın lütfuyla karşılıksız olarak aklandıklarını söylüyor. Bu gerçek 
günlük yaşamınızda sizi nasıl etkiliyor? 
 
Nasıl aklandığımızı açıklamak için ‘İmanla aklanıyoruz’ demek yeterli mi?  
 
Romalılar 4’ü okuyunuz.  

Bu bölümde size önemli, anlamlı görünen kelimeler hangileri? Neden? 
 
İbrahim işlerle mi, imanla mı aklanmıştı? (Romalılar 4’ü kullanarak cevaplayın) 
 
Romalılar 4:10 İbrahim’in ne zaman aklanmış sayıldığını soruyor. Sünnet olduktan sonra mı yoksa 
sünnet olmadan önce mi? Bu sorunun cevabı nedir? Bunun ne önemi var ki? (ayet 9-12) 
 
İbrahim hangi yönden hepimizin babası olabilir? (4:16) 
 
Romalılar 4:7-8’i (Mezmur 32:1-2) tekrar okuyun. Bu bereket sözlerini okurken nasıl bir anlam 
çıkarıyorsunuz? 
 



Pavlus’un 17. ayette ‘Ölülere yaşam veren, var olmayanı buyruğuyla var eden Tanrı’ açıklamasına 
4:18-25’ten örnekler verebilir misiniz? Bu açıklamayı seçilmişlik öğretisi için nasıl kullanabilirsiniz?  
 
Uygulama 
İsa yaşıyor! (4:23-25). Bu gerçeği bilmek sizi ve ilerideki amaçlarınızı nasıl etkiliyor?  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Romalılar Kitabı Çalışması  

7 Tanrı’yla Barış  

Romalılar 5:1-6:23 
 
Açılım 
Huzur veya barış denildiğinde aklınızda canlanan ilk şey nedir?  
 
Çalışma 
Romalılar 5:1-11’i okuyunuz. 
 
Bu ayetler arasında en sevdiğiniz ayet hangisidir? Neden? 
 
Pavlus’a göre Tanrı’yla nasıl barışmış sayıldık? 
 
Mesih’in lütfuna nasıl kavuştuk? 
 
Pavlus, Romalılar 5:3’te sıkıntılarla övündüğünü söylüyor. Neden? 
 
Romalılar 5:3-5 sıkıntılarla başlıyor ve umutla bitiyor. Siz kendi yaşamınızda veya başkasının 
yaşamında böyle bir sıralama gördünüz mü? 
 
Mesih’in Romalılar 5:6-11’de anlatılan işini açıklayın.  
 
Pavlus 11. ayette barıştırma kelimesini kullanıyor. Pavlus’un mektubunun buraya kadar olan kısmını 
düşünerek Pavlus’un ne demek istediğini açıklayın. 
 
Romalılar 5:12-21’i okuyunuz. 12-17 ayetler Adem ve İsa’dan bahsediyor. Bu iki kişinin insanlığa olan 
etkileri nelerdir?  
 
Adem ve İsa arasındaki benzerlikler ve farklar nelerdir? 
 
Romalılar 6’yı okuyunuz.  

Romalılar 6:1-14’te ölü ve diri kelimeleri hangi anlamlarda kullanılıyor?  
Bu iki terim Hristiyanların yaşam tecrübelerinde nasıl yer etmektedir? 
 
Pavlus beşinci ayette, İsa Mesih’in ölümüyle ve dirilişiyle birleşmiş olduğumuzu söylüyor. Bu neden 
bu kadar önemli? (6:5-7). 
 
Romalılar 6:15-23 kölelikten ve özgürlükten bahsediyor.Burada köleliğin ve özgürlüğün hangi türünü 
görüyorsunuz? 
 
Romalılar 6:23. ayeti düşünün. Bu ayeti 8 yaşındaki bir çocuğa nasıl açıklardınız?  
 



Uygulama 
 
Pavlus Romalılar 6:13’te bedenimizi doğruluk araçları olarak kullanmamızı istiyor. Bedeninizin 
parçalarını Tanrı’ya doğruluk amaçları olarak sunmak için ne yapmamız ve nasıl başlamamız 
gerekiyor?  
 
Sıkıntılı zamanlarınızda Romalılar 6:8-10 sizleri nasıl yönlendirmeli? 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Romalılar Kitabı Çalışması  

8 Günahla Mücadele  

Romalılar 7:1-25 
 
Açılım 
“Tanrı’nın Yasası” kelimesini duyduğunuzda ne anlıyorsunuz? 
 
Çalışma 
Romalılar 7:1-6’yı okuyunuz. 
 
Bir kadının kocası öldüğünde ne gibi yasal değişiklikler olur? (R. 7:1-3) 
 
Biz yasaya öldüğümüzde ne gibi benzer değişiklikler olur? (R.7:4-6) 
 
Hristiyanlar’ın yasaya ölmeleri ahlaki dayanaklarının olmadığına mı işaret eder? 
 
Romalılar 7:7-25’i okuyunuz.  

7-13 ayetlerinin üzerinde durun. Yasa’nın neresi iyi? Yasa’nın iyi olan her tarafını bulunuz. 
 
Bu ayetlerde, Yasa’nın yapabilecekleriyle ilgili hangi kısıtlamaları görüyorsunuz? 
 
Tanrı’nın Yasasının sizin üzerinizde ne gibi etkileri oldu? 
 
Romalılar 7:14-25 ayetlerinin üzerinde durun. Bu kişiyi zavallı bir insan yapan nedir? 
 
Kendi yaşamınızda buna benzer bir günahla mücadele örneği yaşadınız mı? 
 
Pavlus 18. ayette şöyle diyor: “İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum. İçimde iyiyi 
yapmaya istek var, ama güç yok.” Bu ayete bakarak kişinin Tanrı’yla olan ilişkisi hakkında neler 
söyleyebilirsiniz? 
 
İçindeki bu bocalamalara rağmen Pavlus neden hala Rab’be şükrediyor? (7:24-25) 
 
Kutsal Yasa Hristiyanları bağlayıcı mı? 
 
Uygulama 
Pavlus Tanrı’nın Yasası’na karşı üç yaklaşımdan bahsediyor. 1. Legalizm: uymak zorundasınız, 2. 
Anti-nomianizm: bizi bağlamaz. 3. Yasa’yı uygulayan özgürlük: Yasa bizi Tanrı’nın önünde doğru 
kılmaz, ama Tanrı’nın Yasası’nı sever ve Mesih’teki özgürlüğümüzle sevinçle uygularız. Bunlardan 
hangisi sizin Yasa’ya bakışınızı tanımlıyor? Daha önce farklı bir bakış açınız var mıydı? 
 
“Ne zavallı insanım! Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?” sorusunu ayetlerle 
cevaplayın.                                                                                                                                           



Romalılar Kitabı Çalışması  

9 Tanrı’nın Ruhu’yla Kurtulmak  

Romalılar 8:1-17 

Açılım 
Yaşamınızda Tanrı’nın iyiliğini ne zaman ve nasıl gördünüz? 
 
Çalışma 
Romalılar 8:1-8’i okuyunuz. 

İlk dört ayete göre, Tanrı’nın yaptıkları nelerdir?  
 
Tanrı’nın bu ayetlerde yaptıklarına insanlar hangi farklı şekillerde karşılık veriyor?  
 
Yaşamınızın çeşitli basamaklarında Tanrı’ya nasıl karşıklık verdiniz? 
 
Bu mektubun ilk yedi bölümü boyunca günahtan ve yasayı yerine getiremeyeceğimizden bahseden 
Pavlus sekizinci bölümde söze şöyle başlıyor: “Böylece Mesih İsa’ya ait olanlara artık hiçbir 
mahkumiyet yoktur.” Neden? 
 
Romalılar 8:5-8 ayetlerinin üzerinde durun. Neden benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh’a uyanlarsa 
Ruh’la ilgili işleri düşünür? 
 
Romalılar 8:9-17’yi okuyunuz. 9-11 ayetlerinde verilen bilgilere göre Kutsal Ruh hakkında neler 
öğreniyorsunuz? 
 
Aynı ayetler Üçlübirlik hakkında ne öğretiyor? 

Bedenlerimizin kaderi ölüm değil, diriliş... Pavlus bu gerçeği 11. ayette gösteriyor. Bedenlerimiz henüz 
kurtulmadı (a.23), ama kurtulacak ve biz bu anı bekliyoruz. Bundan nasıl bu kadar emin olabiliriz? 

İçimizde yaşayan Kutsal Ruh’un doğasını bildiğimizden bu kadar eminiz...Kutsal Ruh sadece “yaşam 
veren Ruh” değil (a.2), fakat aynı zamanda diriliş veren Ruhtur.  
 
Romalılar 8:12-17 ayetlerinin üzerinde durun. Bu ayetlerde hoşunuza giden nedir? Neden? 
 
Bu ayetlerde Kutsal Ruh’un hangi işlerini görüyorsunuz? 
 
Bu ayetlerde, Tanrı’ya “Baba” diyerek konuşmanıza sebep olan etkiler neler? 
 
Uygulama 

Tanrı bizi evlat edindi. Tanrı’nın ailesine evlat olarak alındığınıza ne kadar minnettar olduğunuzu nasıl 
gösterirsiniz? 



 
Her Hristiyan Kutsal Ruh’la yaşar. İçinizdeki Kutsal Ruh’u kederlendirmeden nasıl yaşamalısınız? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Romalılar Kitabı Çalışması  

10 Bu Anın Acıları, Gelcekteki Görkem  

Romalılar 8:18-39 
 
Açılım 

Hristiyan teologlar içinde bulunduğumuz durumu şu kavramlarla açıklıyorlar: “Zaten gelmiş olan, ve 
gelecekte tamamlanacak olan.” Tanrı’nın gelecek olan krallığı hakkında ne düşünüyorsunuz? 
 
Çalışma 
Romalılar 8:18-27’yi okuyunuz.  

18-27 ayetlerinde şu zamanda çekilen acılar hakkında neler görüyorsunuz?  
 
Gelecekteki görkem nasıl tanımlanıyor? 
 
R.8:24-25 umudumuzdan bahsediyor. Burada açıklanan umut nedir? 
Böyle bir umudu pratik örneklerle nasıl ifade edersiniz? 
 
Bu kısımda üç kere kullanılan inleme kelimesine dikkat ediniz. Bu kelime, bebek doğuran bir kadının 
inlemesi anlamında da kullanılıyor. Yeni bir şeyin doğacağı beklentisini yaratıyor. Bu kısımdaki inleme 
kelimesinin kullanımları acı ve umut konularında bize neler öğretiyot? 
 
R.8:26-27 ayetlerinin üzerinde durun. Burada Kutsal Ruh’un yaptığı işler neler? Bu gerçeği bilerek 
yaşamak sizde nasıl bir değişiklikler yapıyor? 
 
Romalılar 8:28-39’u okuyunuz. 28-30. ayetlerin üzerinde durun. Tanrı, halkı için 5 şey yapıyor. Bunlar 
neler? Hepsini teker teker tanımlayın. 
 
Tanrı’nın bu işlerini düşünerek, 28. ayetten nasıl teşvik alıyorsunuz?  
 
R.8:31-39 ayetlerindeki 6 soruyu çıkarın. Bu soruların amacı ve etkisi nedir? 
 
Bu ayetler bize Tanrı hakkında neler öğretiyor?  
 
Bu ayetlerde görmüş olduğumuz Tanrı’nın sevgisi, bu zamanlardaki acılarınızı dindirmeye nasıl 
yardımcı olur? Tanrı’nın sevgisi bu zamanlarda yaşadığınız acılara bakış açınızı nasıl değiştiriyor? 
 
Uygulama 
“Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz.” Yaradılışın hangi 
inlemeleri size acı veriyor? 
 
Gelecekteki görkemimize bakarak kendi yetersizliğinizi nasıl görüyorsunuz?  
 



Tanrı’nın sevgisi, sizi gelecekteki görkeme nasıl hazırlıyor? 
 
Dua: 26-27’yi tekrar okuyun. Kutsal Ruh’un dua etmenize yardımcı olmasını isteyin. Kutsal Ruh’un 
nasıl dua edeceğinizi, Tanrı’yı nasıl övmeniz gerektiğini göstermesini isteyin. Baba, Oğul ve Kutsal 
Ruh’un adıyla dua edin.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Romalılar Kitabı Çalışması  

11 Tanrı’nın Amaçlarını Anlamak 
Romalılar 9 
 
Açılım 
Bir kişinin size şöyle bir şey söylediğini varsayın: “Hristiyanlar kendi inançlarının tek yol olduğunu 
söylüyorlar. Bence Hristiyanlık sadece kendi içerisindekilere özel bir grup. İnsanlar bir çok ruhsal 
seyahatten ve inançlardan geçiyor ve bence Tanrı bütün bu tecrübeleri kabul ediyor.” Bu kişiye nasıl 
cevap verirdiniz? 

Çalışma 
Romalılar 9:1-18’i okuyunuz.     

Pavlus bu ayetlerde Yahudilere olan sevgisini nasıl anlatıyor? Yahudiler için neden bu kadar 
endişeleniyor? (1-3).Tanrı Yahudilere ne gibi ayrıcalıklar tanımıştı? (4-5). 

Bu bölüm dört soruyla özetleniyor. (6 (ifade), 14, 19/20, 30) Bu soruları aynı anlama gelecek şekilde 
farklı şekilde sorun? 

Siz de Pavlus’un sorularına benzer sorular sordunuz mu? Kime? Ne zaman? Nerede? 

R.9:6-13 ayetlerinin üzerinde durun. İbrahim’in soyundan gelmek Tanrı’nın ailesinde bir yer garantisi 
anlamına mı geliyor? Neden? 

Musa, Firavun ve Çömlekçi örnekleri, Pavlus’un Tanrı’nın adaletini anlatmasına nasıl yardımcı 
oluyor? 

R.9:22-24 ayetlerinde Tanrı’nın gazabı ve merhametiyle ilgili ne gibi örnekler görüyorsunuz? 

Hoşea ve Yeşaya peygamber, Tanrı’nın ailesine ait olma olasılığının biyolojik soy ağacına bağlı 
olmakla olmadığını nasıl açıklamışlardı? (R.9:25-29) 

R.9:30-33 ayetlerinin üzerinde durun. Bu ayetlerde iman, eylem, Yahudiler ve diğer milletler arasında 
hangi ilişkileri görüyorsunuz? 

Otuz üçüncü ayete bakarak İsa Mesih hakkında neler öğreniyorsunuz? 

Sadece bu bölüme bakarak Tanrı’nın Kurtuluş Müjdesini verebilir misiniz? 

Romalılar 9’u kullanarak, Tanrı’nın “seçilmişlik öğretisinin” adil olmadığını söyleyen bir kişiyi nasıl 
teselli edersiniz?  



Kutsal Kitap’taki seçilmişlik öğretisinin haksızlık olduğunu söyleyen ve bu öğretiden dolayı Tanrı’yı 
sorgulayan bir kişiye ne derdiniz? (M.Çıkış 3:5; Eyüp 40:4; 42:3,6 ayetlerini kullanarak cevap verin).  
 

Seçilmişliğin olması ya da olmaması Tanrı’nın amaçlarına nasıl hizmet eder? 

Uygulama 

Bu bölüm de birkaç yerde Tanrı’nın merhametinden bahsediliyor. Tanrı’nın merhametini yaşamınızda 
ne zaman ve nasıl gördünüz?  

Pavlus, bazılarının imanla değil, iyi işlerle kurtulacaklarını zannederek sürçme taşına takıldıklarını 
söylüyor(32-34). Bu hataya düşen bir kişiyi tanıyor musunuz? 

Kendi seçimleriyle, iyi işleriyle kurtulacaklarını zanneden bir kişiyi düşünün. Hristiyanlığı o kişinin 
bakış açısından görmeye çalışın. Bu kişinin Hristiyanlığı nasıl bir inanç acaba? 

Dua: Mesih’i tanımayan yakınlarınızı düşünün. Tanrı’nın merhametini onlara da göstermesi ve onları 
kendisine çekmesi için dua edin. Seçilmişliği haksızlık olarak görenlerin zihinlerinin ve yüreklerinin 
açılması için dua edin. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 Tanrı’nın Üzüntüsü 
 
Romalılar 10 
 
Açılım 
İlişkileri bozulduğu için üzüntüden depresyona giren kişiler tanıyor musunuz? 
 

Çalışma 
Romalılar 10:1-13’i  okuyunuz.  

R.10:1-4 ayetlerinin üzerinde durun. Pavlus Yahudilere karşı nasıl davranıyor? Yahudiliğin güçlü ve 
zayıf tarafları nelerdi? 

Pavlus Musa’nın yasa hakındaki öğretilerinden bahsediyor ve bu öğretileri Mesih’e uyguluyor. İmana 
dayanan doğruluğun çekici tarafı nedir? 

Romalılar 10:9-13 ayetlerinde Hristiyanlığın en eski inanç açıklamasını görüyoruz. Bu ayetlere göre 
Hristiyanı Hristiyan yapan nedir? 

R.10:9-13 ayetlerinde insanları Mesih’e davet eden sözler hangileridir?  

Kurtuluş için gerekli olan şeyler nelerdir? 

Diriliş neden 

Romalılar 10’un vermiş olduğu mesaj diğer Hristiyanlarla olan ilişkilerimizi nasıl etkiler? Mesih’e iman 
etmemiş olanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiler? 

Tanrı'nın İsa Mesih’i ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulur musun? 

İsa’nın ölümden dirilmiş olması Kurtuluş Müjdesini nasıl etkiliyor? Siz müjdeyi verirken İsa’nın dirilişini 
nasıl anlatıyorsunuz? 

Romalılar 10:14-21’i  okuyunuz. 14-15 ayetlerindeki sorulara ve 16-19 ayetlerindeki cevaplara bakın. 
Bu ayetlere göre Hristiyan olmanın şartları nelerdir? 

Pavlus 15. ayette Yeşaya’dan bir alıntı yapıyor. Bu alıntının konuyla olan bağlantısı nedir? 

Pavlus 19-21 ayetlerinde Musa’dan ve Yeşaya’dan alıntı yapıyor. Bu ayetler Tanrı’nın insanlara karşı 
olan davranışını ve insanların cevabını nasıl gösteriyor? 



Bu ayetlere göre Tanrı’nın Yahudilerle olan ilişkisi hakkında ne diyebiliriz? 
 
 

Uygulama 

Romalılar 10:9’a göre Hristiyanlar İsa Rabdir derler. Bu sadece sözlerimize değil, davranışlarımıza da 
yansıyan bir gerçektir. Geçen hafta içerisinde davranışlarınızla İsa’nın Rab olduğunu nasıl 
gösterdiniz.  

R.10:14-18 Kurtuluş Müjdesini inanmayanlarla paylaşmaktan bahsediyor. Bu görevi yerine getirmek 
için ne yapabilirsiniz?  

Dua: Eğer Rab Yahudiler için üzülüyorsa, bizler de üzülmeliyiz. Tanıdığınız bir Yahudi’yi aklınıza 
getirin ve o kişi için dua edin. Rabbe gelmesini istediğiniz yakınlarınızı düşünün ve onlar için dua edin.  
 
Ezber Ayetleri: Romalılar 10:9-13 
 
“İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman 
edersen, kurtulacaksın. Çünkü insan yürekten iman ederek aklanır, imanını ağzıyla açıklayarak 
kurtulur. Kutsal Yazı, “O'na iman eden utandırılmayacak” diyor. Çünkü Yahudi Grek ayrımı yoktur, 
aynı Rab hepsinin Rabbi'dir. Kendisine yakaranların tümüne eliaçıktır.“Rab'be yakaran1 herkes 
kurtulacak.” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 Kökleri Derin Bir Ağaç 
 
Romalılar 11 
 
Açılım 
Mesih’e olan imanınızda sizin kişisel kökleriniz neler?  

Tanrı bazı insanların kendisine inanmamasını nasıl sağlayabilir? Bu haksızlık değil mi? (Bkz. 
Romalılar 11:7-8, 11:25, 9:18) 
  
Çalışma 
Romalılar 11:1-24’ü  okuyunuz.  

Pavlus 11:1 ve 11:11’de bu bölümü özetleyen iki soru soruyor. Pavlus’un buraya kadar söylediklerine 
bakarak Pavlus neden böyle mantıklı sorular soruyor? 

R.11:1-10 ayetlerinin üzerinde durun. İlyas’ın yaşadıkları Hristiyan olan Yahudiler için nasıl teselli 
kaynağı olur? (2-5). 

Lütuf ve eylemler arasındaki ince ayarı nasıl açıklarsınız? (5-6). 

R.11:7-10 ayetlerinde sizi rahatsız eden şey nedir?  

R.11:11-24 ayetlerinin üzerinde durun. Üzerine çeşitli dallar aşılanmış ağaç Tanrı, Yahudiler ve diğer 
milletleri nasıl temsil ediyor? 

11:22 diyor ki: “Onun için Tanrı'nın iyiliğini de sertliğini de gör.” Bugün Tanrı’nın hangi özelliğinin 
üzerinde daha çok duruluyor? Siz hangi özelliğini daha çok düşünüyorsunuz? Dengeli düşünmenin 
faydaları nelerdir? 

Bütün İsrail kurtulacak mı? Bütün İsrail ne anlama geliyor? 

R.11:25-32 ayetlerinin üzerinde durun. Bu ayetlerde umut için ne gibi sebepler görüyorsunuz? 

Bu ayetlerde birkaç kere Tanrı’nın merhametinden bahsediliyor. Yahudiler ve diğer milletler nasıl 
Tanrı’nın merhametinin hedefi oluyorlar? 

Yaşamınızda Tanrı’nın merhametini hiç tecrübe ettiniz mi? 

R.11:33-36 ayetlerine doksoloji (bir konunun sonunda söylenen övgü ilahisi) adını veriyorlar. Bu övgü 
ilahisinde Tanrı’nın karakteri nasıl yansıtılıyor? 

Romalılar 9-11 bölümleri yorumlanması en zor bölümler olarak biliniyor. Pavlus’un mektubunun bu 
kısmını böyle bir doksolojiyle tamamlaması uygun mu sizce? Neden? 



 
 

Uygulama 
 
Romalılar 11:20: “Böbürlenme, kork!” diyor. Tanrı’yla olan ilişkiniz konusunda kendinizi nasıl 
“doğrulukla” alçaltabilirsiniz?  

R. 11:11-21 ayetleri, kesilmiş bir dalı olan ve yaşamını derin köklerine borçlu olan bir zeytin ağacı 
imajı çiziyor. Kökleri derinlere kadar giden bu İbrani inacından ne gibi teşvik alıyorsunuz? Nasıl? 

Dua: R.11:33-36 ayetlerini ezberleyin ve her gün dualarınızda bu kelimeleri düşünerek dua edin.  
 
Ezber Ayetleri: Romalılar 11:33-36 
 
“Tanrı'nın zenginliği ne büyük, bilgeliği ve bilgisi ne derindir! O'nun yargıları ne denli akıl ermez, 
yolları ne denli anlaşılmazdır! “Rab'bin düşüncesini kim bilebildi? Ya da kim O'nun öğütçüsü olabildi?” 
“Kim Tanrı'ya bir şey verdi ki, Karşılığını O'ndan isteyebilsin?” Her şeyin kaynağı O'dur; her şey O'nun 
aracılığıyla ve O'nun için var oldu. O'na sonsuza dek yücelik olsun! Amin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

14 Uygulama 
 
Romalılar 12:1-8 
 
Açılım 
İman konusunda kendinizi teorilere dayanan bir kişi oalrak mı, yoksa pratik (uygulayan) bir kişi olarak 
mı görüyorsunuz? 

Çalışma                                                                                                                                      
Romalılar 12:1-2’yi okuyunuz. Pavlus, doğru doktrinin kişiyi göreve yönlendirdiğini ve doğru inancın 
kişiyi davranışlarını değiştirmeye yönlendirdiğini söylüyor.  

Romalılar 12:1-2’yi düşünerek Tanrı’nın merhametine vermemiz gereken karşılığın nasıl olması 
gerektiğini açıklayınız. 

Bu ayetler beden ve akıldan (Grekçe: νοος {nus}) bahsediyor. Tanrı’yla olan ilişkilerimizde beden ve 
akıl (düşünce olarak çevrilmiş) neden bu kadar önemlidir? 

Bedeninizi Tanrı’ya yaşayan kurbanlar olarak nasıl sunabilirsiniz? Örnekler verin. 

Aklınızın (düşüncelerinizin) yenilenmesi için atmış olduğunuz veya atmanız gereken bazı yeni adımlar 
nelerdir? 

Romalılar 12:3-8’i okuyunuz. Üçüncü ayetin üzerinde durun. Bu ayette, kendinizi doğru bir şekilde 
değerlendirmenize yardımcı olan bilgiler nelerdir? 

Bu ayette düşünme fiili iki kere kullanılıyor (μη ὑπερφρονειν παρ᾽ὁ δει φρονειν αλλα φρονειν εις το 
σωφρονειν, ἑκαστω ὡς ὁ θεος εμερισεν μετρον πιστεως.). Akıl, kendimiz hakkında sağlıklı ya da 
sağlıksız düşünmemize nasıl katkıda bulunabilir? (yenilenmiş bir akıl için örnek olarak bkz. Filipililer 
2:5-11).  

Bir Hristiyan topluluğu nasıl ve hangi yönlerden tek beden olur? (R12:1,4,5’teki beden kelimelerini 
karşılaştırın).   

R12:6-8’daki armağanları düşünün. Bu armağanların kaynağı, amacı ve çeşitleri hakkında ne 
söyleyebilirsiniz? 

Korintliler 12, Efesliler 4:11 ve Romalılar 12:6-8’deki armağanların benzerlikleri ve farklılıkları 
nelerdir? 

Bu armağanlar diğer Hristiyanların yararı için nasıl kullanılabilir? 
 
 



 

Uygulama 
 
Tanrı tüm Hristiyanlara diğer inananların iyiliği için kullanılmak üzere özel yetenekler vermiştir. 
Üçüncü ayette belirtilen iman ölçünüzü düşünün. Gurura ve sahte alçak gönüllülüğe kapılmadan 
Tanrı’nın size vermiş olduğu özel yeteneklerin veya armağanların neler olduğunu açıklayın.  

Bu yeteneklerin ve armağanların Tanrı’dan gelmiş olduğunu bilmeniz gurura kapılmanızı nasıl 
engeller? 

Yeteneklerinizi diğer Hristiyanlara hizmet etmek için nasıl kullanabilirsiniz? 

Dua: Tanrı’nın size vermiş olduğu yetenekleri ve armağanları kendi Egemenlik sahasını genişletmek 
için kullansın diye dua edin. Yaşayan kurbanlar olarak Tanrı’ya hergün hamdedin.  
 
Ezber Ayetleri: Romalılar 12:1-2 
 
Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım: Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı 
hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsaltapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın; bunun 
yerine, Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin 
yenilenmesiyle değişin. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 Sevgi Göstermek 
 
Romalılar 12:9-21 
 
Açılım 
Sevgi göstermekte zorlanıyor musunuz? Çevrenizdeki kişiler size sevgi göstermekte zorlanıyor mu? 
Onlara soracak olursak ne derler? 
 

Çalışma 
Romalılar 12:9-16’yı okuyunuz.  

R12:9-16’da hangi sevgi ifadelerini görüyorsunuz? 

Nasıl sevgi göstermemiz gerektiğini belirten birçok ifade aynı zamanda ne yapmamamız gerektiğini 
de söyler. Burada ne yapmamız gerektiği konusunda söylenenler neler?  

Burada açıklanan sevgi ifadeleri, gerçek yaşamda size gösterildiğinde sizin üzerinizde nasıl bir etki 
yarattı?  

Kilisemizi düşünelim. Kendi kilisemizde bu sevgi ifadelerinin hangilerini görüyoruz? (Bu ayetlerdeki 
sevgiyi kim nasıl gösteriyor?).  

Bu sevgi ifadelerinden hangisinin daha çok gelişmesi gerekiyor? Bu konuda topluluk olarak ne 
yapabiliriz? 

Romalılar 12:17-21’i okuyunuz.  

17-21 ayetlerinde birkaç kere “yapmayın, etmeyin” gibi sözler söylüyor. Yapmamamız gereken 
konular neler?  

Pavlus bir şeyi “yapmayın” derken, hemen sonra ne yapmamız gerektiğini söylüyor. Pavlus’un bu 
önerilerine bakarak düşmanlarımıza karşı nasıl davranmamız gerekir? 

“Kötülüğe yenilmek” çok kolay. Çevremizde olan olaylara katılmamız yeterli olacaktır. Bu bölümdeki 
prensiler “kötülüğü yenmemize” nasıl yardımcı olur? 

R.12:18’i düşünün. Bu ayetteki gerçekçilik yaşamınızdaki kötü ilişkiler konusunda size nasıl teşvik 
olur?  

Luka 6:27: “Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: Düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere 
iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.” Romalılar 12:17-
21’deki ayetler İsa’nın emrini yerine getirmemize nasıl yardımcı olur? 
  
 



Uygulama 
 
Gerçekçi olmak gerekirse düşmanımız olduğunu söyleyebileceğimiz çok az kişi var. Ama bizden çok 
farklı insanlar var çevremizde. Yaptıkları herşeyle göze batan ve kabul edemeyeceğimiz kişileri yakın 
dostumuz olarak görmeyiz doğal olarak.  

Yeteneklerinizi diğer Hristiyanlara hizmet etmek için nasıl kullanabilirsiniz? 
  
Dua: Tanrı’nın size vermiş olduğu yetenekleri ve armağanları kendi Egemenlik sahasını genişletmek 
için kullansın diye dua edin. Yaşayan kurbanlar olarak Tanrı’ya hergün hamdedin. Yaşamızı 
zorlaştıran bu kişilerden bazılarını düşünün. Romalılar 12:9-21’i tekrar gözden geçirip bu kişiyi 
aklınıza getirin. Bu ayetlere göre barış içinde yaşamanızı gerektirecek ne görüyorsunuz? Ne 
yapmanız gerekiyor?   

Ezber Ayetleri: Romalılar 12:1-2 
 
Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı 
olun. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk 
edin. Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. İhtiyaç içinde olan kutsallara 
yardım edin. Konuksever olmayı amaç edinin. Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet 
etmeyin. Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 Bilinçli Vatandaşlık 
 
Romalılar 13 
 
Açılım 
Büyürken ailenizin ve sizin hükümete karşı olan tavrınız nasıldı?  

Çalışma 
Romalılar 13:1-7’yi okuyunuz.  

R13:1 yönetime itaat etmemizi söylüyor. Neden? (13:1-7’den sebepler veriniz.) 

R13:6-7 bütün borçlarımızı ödememiz gerektiğini söylüyor. Bu ayetlere göre hükümete olan 
borçlarımız nelerdir? 

R13:1-7 ayetleri, bir seçim dönemi sırasında davranışlarınızı nasıl düzenler? 

Kilise ile devlet arasındaki ilişkide ortaya çıkan dört şekil: Erastianizm (Devlet kontrolü), Teokrasi 
(Kilise kontrolü), Konstantinizm (devlet kiliseyi kilise devleti kayırır… güç dengesi kurulur) ve Ortaklık 
Sistemi (Devlet kilisenin kilise devletin görevlerinin Tanrı tarafından verildiğini benimser ve ortaklaşa 
çalışır). Sizce Pavlus bu ayetlerde hangisini öğretiyor, neden? 

Hiçbir hükümet mükemmel değildir. Bazı hükümetler zalim ve rüşvetçi olabilir. Böyle bir hükümetin 
yönetiminde olsaydınız Romalılar 13’teki prensipleri nasıl uygulardınız ve doğru olanı nasıl yerine 
getirirdiniz? 

Yuhanna 19:11 hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

R13:8-14’ü okuyunuz. Bazen yasanın sert ve tavizsiz olduğunu, sevginin ise yumuşak ve affedici 
olduğunu düşünürüz. Pavlus aynı paragrafta hem yasadan hem de sevgiden bahsediyor (8-10). Sevgi 
ile yasa arasında nasıl bir bağ görüyorsunuz?  

Bu ayetlerde belirtilen yasalar, pratik yönlerden sevgimizi göstermemiz için bize nasıl yardımcı 
oluyor? Bu yasaların sizleri sevgiye yönlendirdiği oldu mu? 

Hiçbir sevgi mükemmel olamaz. Kendimizi bile mükemmel bir şekilde sevemeyiz. O halde “Komşunu 
kendin gibi seveceksin ” buyruğuyla çevremizdekileri Tanrı’nın bizleri sevdiği gibi nasıl seveceğiz? 

R13:11-14’e göre, kendimizi Mesih’in dönüşüne nasıl hazırlamalıyız?  

“… şu anda kurtuluşumuz ilk iman ettiğimiz zamankinden daha yakındır” cümlesi ne anlama geliyor? 

“Rab İsa Mesih'i kuşanın” buyruğunu nasıl yerine getirebilirsiniz? 
 



Uygulama 
 
R13:12 “Gece ilerledi, gündüz yaklaştı” diyor. Mesih’in kesin olarak geleceği günü bilmiyoruz. 
Mesih’in geldiği gün nasıl birisiyle karşılaşmasını istersiniz?  

“Komşunu kendin gibi seveceksin” buyruğunu düşünün. Kendinize nasıl baktığınızı ve kendinizi nasıl 
savunup kolladığınızı düşünün. Daha çok sevmeniz gereken bir kişiyi düşünün. Bu kişiye nasıl sevgi 
gösterebilirsiniz? 

Dua: Bilinçli bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak için dua edin. Hükümette sorumluluğu olan bir 
kişi için bir hafta boyunca dua edin. 
 
Ezber Ayetleri: Romalılar 13:8-10 
 
Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal 
Yasa'yı yerine getirmiş olur. “Zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının 
malına göz dikmeyeceksin” buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenmiştir: 
“Komşunu kendin gibi seveceksin.” Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek Kutsal 
Yasa'yı yerine getirmektir. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 Başkalarının Kurallarıyla Yaşamak 
 
Romalılar 14 
 
Açılım 
İnancımızın temelini oluşturmayan sebeplerden dolayı birçok tartışma oluyor. Bu tartışma konuları 
nelerdir? Tartışmaların sonuçları nelerdir? 

Çalışma 
Romalılar 14:1-12’yi okuyunuz.  

Roma’daki Hristiyanları bölebilecek ne gibi tartışmalı konular vardı?(1-8). 

İmanımızın temeli olmayan konularda bizimle fikirbirliği olmayan Hristiyanlarla birlikte 
tapınabilmemize hangi prensipler yardımcı olur? 

Bir Hristiyanın Rabbe saygısından dolayı et yememesinin doğru olduğunu ve bir diğer Hristiyanın et 
yiyip Rabbe şükretmesinin de doğru olduğunu nasıl açıklarsınız? (6-8) 

Hristiyan bir arkadaşınızla birlikte “yaşasak da ölsek de Rabbe aitiz” diyebiliyorsanız, aranızdaki 
anlaşmazlıkları bu prensibe göre nasıl giderirsiniz? (R.14:7-11’deki bilgilere göre cevaplayın) 

Pavlus, “hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız”(7) diyor, fakat 12. ayette, “böylece her birimiz kendi 
adına Tanrı'ya hesap verecektir” diyor. Pavlus’un söylediği gibi çevrenizdekilerle hem birlik içinde, 
hem de bir birey olarak nasıl yaşayabilirsiniz?  

Romalılar 14:13-23’ü okuyunuz. Bir Hristiyan neden başka bir kişinin kurallarını izler?  

Bu ayetlere göre, imanda güçlü bir kişi temel olmayan konularda taviz vermeyi reddederse ne gibi 
sorunlarla karşılaşır?  

Önemsiz konularda fikir çatışmasına giren kişiler nasıl zarar görür? 

17. ayete bkz. Başka bir Hristiyanla fikir çatışmasına girdiğinizde bu ayet size nasıl yardımcı olur? 

R.14:22-23. ayetler hem özgürlük, hem de imandan bahsediyor. Bir Hristiyan olarak, yaşam 
tecrübenizde özgürlüğünüzü ve imanınızı nasıl yaşıyorsunuz? 

Uygulama 
 
Sizin diğer kardeşlerle olan tartışmalı konularınız neler? Bu konuda ne yapabilirsiniz?  

Kilisemizin diğer kiliselerle olan tartışmalı konuları neledir? Ne yapabiliriz? Bu durumu Romalılar 14’ü 
kullanarak nasıl değiştirebiliriz? 

Diğer Hristiyanları kendinize benzetmeye çalışıyor musunuz? Ne yapmanız gerekiyor? 



Dua: Rab yüreklerimizi aydınlatsın ve bize anlayış versin. Rab diğer Hristiyanları anlayabilmemizi 
sağlasın. Rab Hristiyan inancının temellerini ve temel olmayan konularını bizlere göstersin. 
 
Ezber Ayetleri: Romalılar 14:17-18 
 
Çünkü Tanrı'nın Egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir. 
Mesih'e bu yolda hizmet eden, Tanrı'yı hoşnut eder, insanların da beğenisini kazanır. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 Birlik, İmanda Özgürlük ve Sevgi 
 
Romalılar 15:1-13 
 
Açılım 
Kilisenizdeki birliği, imanda özgürlüğü ve sevgiyi anlatınız.  

Çalışma 
Romalılar 15:1-7’yi okuyunuz.  

R.15:1 “İmanı güçlü olan bizler” cümlesiyle başlıyor. İmanda güçlü Hristiyanların imanda güçsüz 
kardeşlerine karşı ne gibi sorumlulukları vardır? (1-7). 

Bu ayetlere göre, kendimizi değil, komşumuzu hoşnut etmeliyiz. Neden? (1-7) 

4. ayete göre Kutsal Yazıların bazı nitelikleri nelerdir?  

Pavlus, 5-6 ayetlerinde Romalı Hristiyanlar için dua ediyor ve daha sonra 7. ayette öğüt veriyor. Bu 
ayetlere göre sağlıklı bir kilise nasıl olmalı? 

Sağlıklı insan ilişkileri ile tapınma arasında nasıl bir bağlantı görüyorsunuz? 

Pavlus, 5-7 ayetlerinde sabır, cesaret, birlik ruhu, tek yürek, tek ses ve Tanrı’yı yüceltmek gibi 
kelimeleri kullanıyor. Siz bunları diğer kardeşlerle yaşadınız mı?  

Romalılar 15:8-13’ü okuyunuz. 8-11 ayetlerinde Pavlus kaç kez uluslar/Yahudi olmayanlar 
(etney/laos) kelimelerini kullanıyor. Pavlus’un buradaki amacı ne olabilir? 

Pavlus’un Eski Antlaşma’dan yapmış olduğu dört alıntı Yahudi ve Yahudi olmayanların bir arada 
tapınmalarına nasıl yardımcı ve teşvik oluyor? 

Pavlus’un 13. ayetteki duasının üzerinde durun. Pavlus, zayıf ve güçlü Hristiyanlarla ilgili söylemiş 
olduklarını bu duasında nasıl pekiştiriyor? 

Pavlus’un bu duasında kendiniz için arzuladığınız bir şey var mı? 

Uygulama 
 
Temel konularda birlik, Temel olmayan konularda özgürlük, her konuda sevgi prensibini uygulamaya 
koymanız gereken kişiler var mı? 

Dua: Rabbin Sözünü kullanarak dua etmek çok güzel bir şey. Pavlus mektubunun bu kısmında iki 
dua örneği veriyor: Romalı Hristiyanlar için dua (5-6) ve bireyler için dua (13) Siz de, bu ayetlerdeki 
duaya ihtiyacı olan bazı gruplar için ve bireyler için Kutsal Yazıları kullanarak dua edin. Dua ederken 
Tanrı’nın Sözlerini okuyun ve dua ettiğiniz kişilerin isimlerini okumanız sırasında uygun bir şekilde 
duanıza ekleyin. 



 
Ezber Ayetleri: Romalılar 15:13 
 
“Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda 
sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 Misyonu Paylaşmak 
 
Romalılar 15:14-33 
 
Açılım 
Yalnız başınıza yapamayacağınız büyük bir işin küçük bir kısmını yapma sorumluluğunuz oldu mu? 

Çalışma 
Romalılar 15:14-22’yi okuyunuz.  

R.15:14-16’ya göre, Pavlus bu mektubu Romalılara neden yazdı?  

Tanrı’nın Pavlus’a vermiş olduğu görevi açıklayın. (R.15:15-16). 

Pavlus’un yaptığı işin bazı özellikleri nelerdi? (R.15:17-21). 

Pavlus’un hizmetinde Tanrı’nın gücü nasıl kendisini gösteriyordu? 

Pavlus’un Tanrı’ya olan hizmetinde, kendi hizmetinizde olmasını istediğiniz bir şeyler var mı? 
(Pavlus’un Tanrı hizmetindeki tavrını ve başarılarını düşünün). 

Romalılar 15:23-33’ü okuyunuz.  

Pavlus’un Romalılar’a yazdığı bu mektubun İ.S. 55-57 senesinde Korint’ten yazıldığı tahmin ediliyor. 
Bu ayetler Pavlus’un seyahat planlarıyla ilgili bir şeyler gösteriyor mu? 

Pavlus neden Yeruşalim’e gidiyordu? (26-29). 

Pavlus’un Yeruşalim’e gidecek olmasının sebebi coğrafi, sosyal veya etnik sebeplerden değil, dini ve 
teolojik sebeplerden dolayıydı. Pavlus’un buradaki seyahat çabaları Hristiyanlar arasındaki ilişkileri 
nasıl tanımlıyor? 

Pavlus, Romalı okuyucularından nasıl dua etmelerini istiyor? (30-33). 

Pavlus’un dua hakkındaki sözlerinden, dua konsunda ne gibi prensipler öğreniyoruz? 
  
Uygulama 
 
Dua etme alışkanlığınız var mı? Dua ediyor musunuz? Dua ederken, alçakgönüllü bir şekilde nasıl 
dua edebilirsiniz?  

R.15:24’te Pavlus Romalı Hristiyanların kendisine yardımcı olacağını düşünüyor. Siz Mesih’in işini 
yapanlara nasıl yardımcı olabilirsiniz?  

Dua: “Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve Ruh'un sevgisi adına size yalvarıyorum, benim için Tanrı'ya 
dua ederek uğraşıma katılın.” Bugün Mesih’in işini yapan bir kişi için dua ederek o kişinin uğraşısına 



katılın.   
 
Ezber Ayetleri: Romalılar 15:21 
 
“O'ndan habersiz olanlar görecekler. Duymamış olanlar anlayacaklar.”  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 Arkadaş Olmak 
 
Romalılar 16 
 
Açılım 
En uzun arkadaşlıklarınızdan birisini anlatınız.  

Çalışma 
Romalılar 16:1-16’yı okuyunuz.  

Buradaki 26 kişilik listeyi inceleyiniz. Buradaki liste Pavlus’un insan ilişkilerinde nasıl bir kişi olduğunu 
gösteriyor? 

Pavlus’un arkadaşlarından bahsederken kullanmış olduğu ifadelere dikkat edin. Pavlus arkadaşlarına 
selam söylerken bile onları nasıl onurlandırıyor? 

Pavlus’un yakın olduğu kişilerin toplumdaki farklı yerleri konusunda neler gözlemliyorsunuz? 

Pavlus’un selam söylediği kişilerin farklı konumlarda olduklarını biliyoruz.Pavlus bu kişilerin birlik 
içerisinde olduğunu hangi kavramlarla gösteriyor?   

Pavlus’un arkadaşlık ilişkilerinde sizde de olmasını istediğiniz özellikler var mı? 

Romalılar 16:17-27’yi okuyun.  

Pavlus’un 17-19’daki son dakika uyarıları neler? 

“İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmak” pratikte ne anlama geliyor? Bu 
bilgeliğe ve saflığa nasıl ulaşabiliriz? 

Pavlus sadece Romadakilere selam söylemekle kalmıyor, aynı zamanda yanındaki sekiz kişinin 
selamlarını da yolluyor. Burada edinmiş olduğumuz bilgiler ışığında Pavlus’un arkadaş çevresi 
konusunda neler söyleyebilirsiniz? (21-23) 

Pavlus’un 25-27 ayetlerindeki son duasını inceleyin. Pavlus’un bu duada kullanmış olduğu kelimelerin 
hangileri bu mektupta daha önce kullanmış olduğu ifadelere benziyor? 

Pavlus’un duası, ‘Tanrı’nın temelimizi Kurtuluş Müjdesi’yle attığını’ söyleyerek başlıyor. Romalılar 
kitabı hangi yönlerden imanınızın temelini atmış oluyor? 

Uygulama 
 
Size en yakın olan on arkadaşınızı düşünün. Pavlus’un yapmış olduğu gibi, arkadaşlarınızın 
hoşlandığınız özelliklerini bir kağıda yazın. Arkadaşlarınızla konuşma fırsatınız olduğu zaman, onlara 
bu özellikleri anlatmayı deneyin. 



Pavlus mektubunu Tanrı’nın görkemine ve bilgeliğine övgüler sunarak bitiriyor. Tanrı’nın görkeminin 
Hristiyan arkadaşlarınızda nasıl görülmesini istersiniz? 

Dua: Pavlus’un R.16:25-27 ayetlerindeki duasında kullandığı cümleleri kullanarak dua edin.  
 
Ezber Ayetleri: Romalılar 16:25-27 
 
“Tanrı, duyurduğum Müjde ve İsa Mesih'le ilgili bildiri uyarınca, sonsuz çağlardan beri saklı tutulan 
sırrı açıklayan vahiy uyarınca sizi ruhça pekiştirecek güçtedir. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve 
öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek 
söz dinlemesi için bildirilmiştir. Bilge olan tek Tanrı'ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik 
olsun! Amin.” 
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