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BU DERSLERİ NASIL ÖĞRENMELİ

Bu derslerin söz konusu olan konular üzerinde deneyimli ve önceden hazırlanmış bir öğretmen 
tarafından öğretilmesi planlandı. Ancak her öğrenci sadece öğrenmek istediği kadar öğrenebile-
cektir. Her dersten olabildiği kadar yararlanmak için aşağıdaki talimatlara uymak gerekmekte:

1. Okuyun :

Bu ders bir ay süresince Romalılar Mektubu’nun 16 bölümünü kapsar. Eğer öğrenci her 
gün Romalılar Mektubu’ndan 1 bölümü okursa, bir ay içinde Romalılar Mektubu’nu yaklaşık 2 
defa okumuş olur. Ders süresince Kutsal Ruh’un sana ne öğretmek istediğini anlamak için kişisel 
okuma zamanı ve derin düşünme gereklidir. Öğretmen, Tanrı’nın sana kendi Sözü ve içindeki 
Kutsal Ruh aracılığıyla öğretmek istediği şeylere olanak sağlamak için vardır.

2. Derse Katılın

Ders süresince, Öğretmen boşluklar doldurulmak için ayet ayete dolaşırken kendi 
kendine yorumlamaya izin verir. Kutsal Ruh’un esinlemesiyle yazan yazarının asıl anlatımını 
çıkarmaya çalışın ve kendi görüşleri ile yerleşmiş fikirlerini bir kenara itmeye çalışın. Şunu 
sormayı hatırlayın: ¨Kutsal Kitap ne diyor?¨

3. Yorumlamak

Kutsal Yazılar’ın her paragrafının bir ana konusu vardır. Okuyucunun işi, küçük ayrıntılar 
ve  fikirlerde kaybolmamak için, her paragrafının ana konusunu bulmaktadır. Öğretmenin tavsiye 
edeceği bir ana konu olacak , ama öğrenciden de her paragrafta bulduğu ana konuyu yazması rica 
edilecek. Kendi kişisel Kutsal Kitap çalışmanız için çok iyi alıştırma olacaktır.

4. Paylaşın

Öğrendiğiniz şeyleri başka biriyle paylaşmayı amaçlayın. Dinlemeye hazır olan kişiyi bulun ve 
ona kurtuluş ve bağışlama gerçekleri anlatın. Bunlar dünyanın en önemli gerçekleridir ve kişi 
bunu kendine saklamamalı. Başkalarıyla paylaştıkça daha çok öğrenirsiniz. 
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Romalılar Mektubu’nun Taslağı

Giriş (1:1-17)

A. Selamlama: Pavlus ve Müjde (1:1-7)

B. Açıklama (1:8-17)

1. Pavlus ve Romalılar (1:8-13)

2. Pavlus ve müjdecilik (1:14-17)

I. Günah: Tüm İnsanlığın Kötülüğü (1:18-3:20--Doğruluk Gerekir)

A. Diğer Uluslar Günah Altında (1:18-32)

B. Yahudiler Günah Altında (2:1-3:8)

C. Tüm insanlar günah altında (3:9-20)

II. Kurtuluş: (3:21-5:21--Verilen Doğruluk)

A. Aklanmanın açıklanması (3:21-31)

B. Aklanmanın tanımlanması: İbrahim’nin örneği (4:1-25)

C. Aklanma görülür/yaşanır (5:1-21)

III. Kutsallaşma (6-8--Bildirilen Doğruluk)

A. İsa’da yeni mevkimiz (6)

B. Benlikte yeni sorunumuz (7)

C. Ruh’ta yeni gücümüz (8)

IV. Tanrı’nın Egemenliği (9-11--Doğruluk reddidilir)

A. İsrail’in düşüşü: Tanrı’nın seçimindeki amaç (9:1-33)

B. İsrail’in hatası: Tanrı’nın, İsrail’in söz dinlemeyişinden duyduğu üzüntü (10:1-21)

C. İsrail’in geleceği: Tanrı’nın uzun vadeli tasarısı (11:1-32)
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V. Hizmet (12:1-15:13--Doğruluğun Uygulanması)

A. Tanrı’ya adanmak (12)

B. Yönetime boyun eğme (13)

C. Zayıf olanlarla ilişkimiz (14:1-15:33)

VI. Sonuç (15:14-16:27)

A. Pavlus’un elçilik hizmeti (15:14-22--sadakatlık)

B. Pavlus’un yolculuk planları (15:23-33)

C. Pavlus’un öğütleri ve selamları (16:1-16)

D. 1Pavlus’un uyarıları, mesajları, hamd ve şükran duası (16:17-27)

1. Gün

 Giriş ve İnsanın Müjdeye İhtiyacı

Romalılar 1:1-3:20

Günün Amaçları: 

Bugünkü çalışmanın sonunda, öğrenci aşağıdakileri yapabilecek olmalıdır:

1. Bir kaç cümleyle Müjde’nin ne olduğunu anlatabilecek

2. Sahte müjdelerin farkında olacak

3. Müjde’nin temel önemini anlayabilecek

Müjde Nedir: 

İyi haberdir- Markos 1:14-15

Aşağıdaki her sınıfın başında sınıf olarak okunacak: 

Tanrı evreni yarattı. O’nun süretin taşıyıcısı olarak bizi dahil etti. Bizim acımız isyanımızdan, 
Tanrı’ya yabanılaşmamızdan kaynaklanır. Bunlar, Tanrı merhametli olmasına rağmen O’nun 
yatıştırılmaz gazabını çekiyor. Fakat Tanrı bizi seviyor ve bir halk yani Yahudiler’i yetiştirerek 
kendi oğlunun dünyaya gelmesine ortam hazırladı. Bu halka Tanrı hakkında ve Tanrı’nın 

1   Wiersbe, W. W. (1992). Wiersbe’s expository outlines on the New Testament (359). Wheaton, 
IL: Victor Books.
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beklentileri ve neler planladığını öğretildi. Zaman dolunca Tanrı’nın oğlu insan şeklinde bu 
dünyaya gelir. İlk gelişinin nedeni insanları yargılamak değil, onları kurtarmaktır: O halkının 
yerine onların ölümünü ölür, mezardan dirilir, ve Babaya dönerek Kutsal Ruh'u onlara miras 
olarak bırakır. Kutsal Ruh'un bize verilmesiyle, Oğlu’nun halkına sağladığı en büyük armağan 
(Doğruluğun evi olan yeni yeryüzünde yeni cennette sonsuzluklar boyunca sonsuz mutlulukta 
Tanrı’nın huzurunda olmak) garantilendi. Başka tek seçenek cehennemdeki azapta sonsuzluklar 
boyunca Tanrı’nın huzurundan kovulmaktır. Geç olmadan insanlar tövbe edip İsa’ya iman etmeli. 
Diğer seçenek zaten müjdeye itaat etmemektir.

Kutsal Yazılar’da Müjde ile ilgili anahtar ayetleri:

Yuhanna 3:16- Çünkü  Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlu’nu verdi. Öyle ki, 
O’na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.

Elçilerin İşleri 4:12- Başka hiç kimsede kuruluş yoktur. Bu göğün altında insanlara 
bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başak hiçbir ad yoktur.

1.Korintliler 15:1-4- Şimdi, kardeşler, size bildirdiğim, sizin de kabul edip bağlı 
kaldığınız Müjde’yi anımsatmak istiyorum. Size müjdelediğim söze sımsıkı sarılırsanız, onun 
aracılığıyla kurtulursunuz. Yoksa boşuna iman etmiş olursunuz. Aldığım bilgiyi size öncelikle 
ilettim: Kutsal Yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar 
uyarınca üçünücü gün dirild.

2.Timoteos 1:9-10- Tanrı bizi yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre 
kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize zamanın başlangıcından önce Mesih İsa’da 
bağışlanmış, şimdi de O’nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz 
kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.

Müjdeyi anlamak için anahtar ifadeler:

Yeniden doğma- İmanlı kişinin hayatında Ruhun yeniden doğma

Tanrı’yla barıştırma- İsa’nın aracılığıyla Tanrı’yla doğru ilişki

Atfetme- Tanrı imanlı kişinin günahlarını Mesih’e atfeder ve Mesih’in doğruluğunu imanlı kişiye 
atfeder.

Gazabı Yatıştırma- İsa, günahkarların hak ettiği Tanrının gazabını kendisine yüklendi. 

Kurtuluş- İsa günahkarı günaha köleliğinden tekrar satın almak için kendi kanıyla bedeli ödedi.

Aklanma- İmanlı kişi Tanrı’nın önünde Mesih’in doğruluğunda aklanır

Lütuf- Tanrı'nın insana hak etmediğini vermesi.

Merhamet- Tanrı'nın insana hak ettiğini vermemesi.

Müjde ne değildir:

Aynı ada sahip olan başka ‘müjdeler’den’ sakının!
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2.Korintliler 11:3-4- Ne var ki, yılanın Havva’yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin 
Mesih’e olan içten ve pak adnmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. Çünkü size gelen ve bizim 
tanıttığımızdan değişik bir İsa’yı tanıtanları pekala hoş görüyorsunuz. Ayrıca, aldığınız ruhtan 
farklı bir ruhu ve kabul ettiğinizden farklı bir müjdeyi kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz.

1. Müjde ne bir kitap ne de dört kitap. 

a. ¨Müjdeler¨ İsa’nın duyurduğu mesajının sadık kayıtlarıdır.

b. Sadece tek bir Müjde vardır.

c. Matta, Markos, Luka, ve Yuhanna Müjdeyi anlatır.

d. Bir insan Kutsal Yazılar’ı iyi derecede bilerek kurtulmamaktadır.

2. Müjde dua değildir

a. Bir insan dua ederek ve doğru kelimeleri söyleyerek kurtulduğuna inanmak 
gayet yaygındır. Kutsal Yazılar yürekte tövbe ve iman olması gerektiğini öğretiyor.

3. Müjde İsa Mesih’i entelekt/akli kabulü değildir

a. Çoğu insan akıllarında kurtuluşun gerçeklerini kabul ederdi, fakat onların 
yürekleri hayatlarını etkileyecek kadar şekilde Mesih’i sevmez.

4. Müjde yeni bir din için yeni kural listesi değildir

a. Dünyadaki bütün dinlerin kural listesi vardır.

b. Bu kural listesi dini oluşturur.

c. Din insanın Tanrı’ya ulaşmaya çalışmasıdır.

d. Müjde Tanrı'nın insana geldiği andır.

5. Müjde insandan değil Tanrı’dandır (Markos 1:1)

a. Kutsal Yazılar dediğini ve sadece onu anlamak gayret göstermeliyiz 
(Galatyalılar 1:11).

6. Müjde bedava ama ucuz değildir

a. Müjde büyük değerle satın alındı. (1.Kor. 6:20)

b. Müjde İsa’yı izleyen hayatın herşeyine mal olur. (Markos 8:35)

7.  Müjde Tanrı’ya giden yollardan biri değildir

a. Müjde tek yoldur (Elç. İş. 4:12)

b. İsa ve mesajı hakkında çelişkili iddialar Tanrı’dan değildir. (1.Yuh. 2:22-23, 
4:1-5)
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Bu ders neden ilk sırada?

1. İsa’nın mesajı baştan sona kadar müjdeydi. (Mat. 4:23, Mar. 16:15)

2. İsa Müjde’yi duyurmamızı buyurur. (Markos 16:15)

3. Müjde Kutsal Yazılar’ın tümünün ana konusudur.

4. Başlangıçtan beri, İblis inanlılar topluluğunu başka bir müjdeyle kandırmaya 
çalışmıştır. (Gal. 1:6-8)

5. Müjde dünyadaki her kişinin tek gerçek ihtiyacıdır. (Efes. 1:13)

6. Müjde inanlılar topluluğunun paydaşlığının temelidir. (Elç. 2:41-47, Filipililer 1:5)
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2.Ders: Romalılar Mektubu’na Giriş

Romalılar 1:1-17

Romalılar Mektubu üzerinde çalışma neden Müjde çalışmasıdır?

Romalılar Mektubu Yeni Antlaşma’da Hristiyanlığın gerçeğinin en mantıksal ve en 
kapsamlı açıklaması. 2Bu kitabı anlamak tüm Kutsal Yazılar’ı anlamak için anahtar niteliğinde 
dir. 

PARAGRAF 1- 1-7 ayetler

Yazar kimdir? Pavlus.

Yazış Tarihi: İ.S. 56-58 Korint’ten yazıldı.

Yazar kendisi hakkında ne diyor?

1. İsa Mesih’in kulu

2. Elçi olmaya çağrıldı.

a. Bir elçi olduğu neden önemli? Cevap: İnancımızın temelli elçiler denilen şah-
sen İsa’yı görüp tanıyan erkekler tarafından yazıldı. Onların sözleri gerçek 
tanıklık olarak bize geldi. Bu günlerde ve İsa’ya gelene kadar ilk elçiler gibi 
elçi olmaya çağrılan yoktur. (Vahiy 1:18-19) 

3. Tanrı’nın Müjdesi’ni yaymak üzere seçilip çağrıldı.

b. Neden ayırıldı? Cevap: Dünyadan

c. Ne için ayırıldı? Cevap: Müjde için

1-6 ayetlerinde tanıtıldığı gibi bu mektubun konusu nedir ? Cevap : Müjde 

2  Wiersbe, W. W. (1992). Wiersbe’s expository outlines on the New Testament (360). Wheaton, 
IL: Victor Books.
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Söz öbeklere dikkat ederek Romalılar Mektubu’nun konusu için bir taslak yapmaya yardımcı 
olabilir.

Bu mektubun alıcıları kimdir? Cevap: Roma’daki imanlılar

Ana Konu: Pavlus’tan Roma’daki imanlılara selamlama.

PARAGRAF 2- 8-15 ayetler

Roma’daki imanlıların imanı neden bütün dünyada duyuruluyor?

1. Roma Roma İmparatorluğunun yolculuk merkeziydi.

2. İmanları için Sezar tarafından çok zulme uğradılar

3. Zulüme karşı yerlerinde durdular.

Pavlus'un onlara vermek istediği ruhsal armağan nedir? Cevap: Bu armağan bilinmeyen diller 
değildi. İnanlılar topluluğu’nu geliştirebilen öğretici sözleri öğretmek kutsamaydı. (1.Kor. 14:19)
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Peygamberler 
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lütfuna elçilik
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insanın...
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sınız

Mesih (vaat 
edilen olan)

Rabbimiz



Pavlus’un neden hem Grekler’e hem de Grek olmayanlara karşı sorumluluğu vardı? (14.ayet) 
Cevap: Bütün insanlarda bulunan hastalıktan kurtarıldı ve bütün insanın ihtiyacı olan çözüme 
sahipti.

Neden Grekler ve Grekler olmayan yazıldı? Cevap: Bir insanın statüsü, ırkı, ya da eğitimini vb.. 
düşünmeden biz herkesin kölesi olduk. 

Bu paragrafın ana konusu: Pavlus Roma'daki imanlılara gelmek istiyor.

PARAGRAF 3- 16-17 ayetler

Tanrı gücü nedir? Cevap: Müjde 

Müjde nasıl güçlüdür? 

1. İsa insanın en güçlü düşmanını yendi: Ölüm; dirilişiyle ölümü yendi. 
(4.ayet)

2. Kabul ettiğinde, Müjde imanlı kişiye gücü verir ve hiçbir insan onlardan 
alamaz. 

3. Bu güç belli bir halka ya da bir kaç insana sınırlandırılamaz. Bu güç dünya 
çapında güçtür.

Roma'daki imanlıların neden Müjde'den çekinebilirlerdi ?

1. Güçlü Roma İmparatorluğ'u onlara zulmedebilirdi.

2. “Bilge” Grekler onlarla alay edebilirdi.

3. Dindar Yahudiler onlara sövebilirdi.

“İmanla aklanan yaşayacaktır” sözleri ne demek?

İman etmeden önce neyle yaşıyordun? Cevap: kendi bilgen, kendi gücün, kendi öfken 
vb... ile yaşıyordun.

Ana Konu: Müjde'nin Gücü
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3.Ders: Diğer Uluslar Günah Altında

Romalılar 1:18-32

Pavlus Tanrı'nın gazabı ve insanın kötülüğünü anlatarak başlıyor.

İnsanlık Tarihi'nde kötüleşen davranışlara dikkat edin:Tanrı'yı bildiler-(18-20)

I. Tanrı kendisini yaratılışla (genel vahiy) ve Sözü'yle (spesifik/özel vahiy) gösteriyor.

Yaratılış insanı makum etmek için yeterince Tanrı'yı göstermektedir ama onları kurtarmak 
için yeterli  değildir. Yani insan Tanrı'nın yaratıklarına bakarak Tanrı'nın onlara olan iyiliğini 
görebilir ama gelecek olan gazaptan kurtulabilk için yeterince idrak edemez.

II. Tanrı olarak yüceltmediler. (21-23)

Nankörlük Tanrı'yan isyanının başlangıcıdır.

III. Tanrı'yla ilgili gerçeği değiştirdiler (24-25)

1. Tanrı'nın yüceliği yerine başka şeyler koydular. (23)

2. Tanrı'yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular. (25)

3. Bendenlerin doğal kullanımını değiştirdiler. (26)

Günah sapıklık ve sapkınlıktır, Tanrı'nın yarattığı iyi şeylerin değiştirilmesidir.

İnsanlar Tanrı'nın yarattığı iyi şeyleri nasıl yanlış kullanıyorlar?

IV. Tanrı'yı tanımayı yararlı görmediler. (26-32)

Düşmanımız olan Şeytan bu çarpıtmada nasıl bir rol oynar?

Gerçeği anlamasınlar diye onların zihinlerini kör eder.

İnsanların kendi çarpıtmaları konusunda onları yaratan Tanrı'yı suçlamaya hakkı var 
mıdır ? Cevap: İnsanın özrü yoktur. (20)

Tanrı'nın karşılığına dikkat edin.

A. O'nun gazabı, insanların BÜTÜN tanrısızlığına ve haksızlığına karşı olan doğruluğunun 
tepkisidir.

B. Tanrı insanı ahlaksızlığa ve putperestliğe teslim etti.(24-25)

C. Tanrı insanı utanç verici tutkulara teslim etti. (26-27)

D. Tanrı insanı yararsız düşüncelere, yakışıksız davranışlara teslim etti. (28)

Tanrı insana bir zaman için kendi günahlarına uymaya izin verir mi ? Cevap: Evet
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Bu tam bozukluk hangi şeylere yol açar ? Tecavüz, eşcinsellik, intihar, savaş, cinayet, 
putperestlik, yoksullara ve zayıflara zülum, sahte dinler vb. şeylere yol açar.

Ana konu: Tanrı'nın gazabı, tamamen günahla dolu ve özürsüz olan insana karşıdır.(29)

4.Ders: Yahudiler Günah Altında

Romalılar 2:1-3:8

Yaratılış diğer ulusları özürsüz bırakmıştır. (20)

Kutsal Yasa Yahudiler özürsüz bırakmıştır. (2:1)

Romalılar'ın 2. bölümünde kaç defa yargı kelimesi ya da yargı kelimesine dair kelimeler 
kullanıldı ?

İşte bu kelimeleri defalarca görerek bölümün ana konusuna varıyoruz: Tanrı'nın yargısı

PARAGRAF 1- 2:1-11

I. Yargı gerçeğe göre ;

Yahudiler gibi dindar insanlar Tanrı'nın olanları yargılamayacağını düşünüyorlar çünkü:

1. “Diğer insanlardan daha iyi yapıyorum.” (1-3)

2. “Tanrı bana iyilik yaptı. Mutluka beni mahkum etmeyecek.”

a. Tanrı'nın iyiliğini onları tövbeye yönelttiğini düşümek yerine gurura yönelip 
Tanrı'nın iyiliğini hak ettiklerini düşünüyorlar. (4.ayet)

İnsan gazap günü için kendine karşı gazap biriktiriyor. Onlar farz ettikleri gibi 
bağışlanma ve yargı aralarında değiller. Aslında her gün Tanrı'nın gazabına 
uğrayarak gazap gününde teslim edilmeyi bekliyorlar. 

II. Yargı bir insanın yaptıklarına göre. (6-16)

Burada (6-11) kastettiği bazı insanlar yaptıklarıyla aklanacağı değildir; kastettiği şu: 
yaptıklarıyla aklanmak için bir insan her zaman iyi işlerde sabırlı olmalı ve hiçbir zaman 
haksızlığa itaat etmemeli. O zaman kim yaptıklarıyla aklanacak?

11. ayet- Tanrı hiçbir kişiye onun dini ya da ailesinden ötürü geçit vermez.

Ana konu: Tanrı'nın doğru yargısı

PARAGRAF 2- 2:12-16

III. Yargı bir insanın bilgiliğine göre

Bir insan Kutsal Yasa'yı bilirse, Kutsal Yasa'yla yargılanacak. 
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Bir insan Kutsal Yasa'yı bilmezyorsa, Tanrı onun yüreğine bu yasayı koymuştur ve kendi 
vicdanına karşı günah işlemiştir. İşlediği günahlara göre yargılanacaktır. 

İnsan gizlice yaptıkları şeylerden ötürü yargılanacak.

Ana konu: Her insan günahkar olduğunu bilir.

PARAGRAF 3- 2:17-29

IV. Yargı Mesih'in müjdesine göre

16. ayet'e göre İsa'nın ikinci gelişinde kendisi bizzat gelip yargıç olacak. O insanın 
gizemlediklerini yargılayacak.

Yahudiler Yahudi olmayanların (1.bölümde bahsedildi) kör, aptal, ve çocuk gibi 
olduklarını düşündüler. 

Onlara Tanrı Sözü verildi ve onlar ışık öğretmenleriydiler.

Fakat onların dini sözde kaldı ve törenleri gösteriş olarak yapıldı. Gizlice, Yahudi 
olmayanlar gibi onlar da günahla doluydular. 

Mesih'in müjdesi içsel bir değişim gerektirir. Bu değişim 'yüreğin sünnetti' ya da 'tövbe' 
olarak bilinir. İsa: “Yeniden doğmalısın.” diye söyledi (Yuh. 3:7). Yahudi olanlar akıllarında Yasa 
vardı ve sünnetliydiler ama hala günahın yargısı altındaydılar.

İşte burada insanın derin içsel çarpıtmasında, insanın en derin ihtiyacı olan lütuf görülür.

Ana konu: Tanrı içsel doğruluğu gerektirir.
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5.Ders: Tüm İnsanlar Günah Altında 

Romalılar 3:9-20

Bağlam: Bu bölüm kötü haberle iyi haber arasında köprüyü oluşturur. Bu derste, Pavlus: 
“Herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı.” diye açıklayarak kötü haberin 
tamamlanmasını ele alınacak.

Pavlus'un soru sormak , cevap vermek için kullandığı yazma tekniği bu bölümden başlar ve kitap 
boyunca bu tekniği görürüz. Hem soruları hem de cevapları anlamak çok önemli.

PARAGRAF 1- 3:1-4

Soru 1- Yahudiler makum ise bir Yahudi olmakta avantaj var mı? (1-2)

Cevap: Evet! Onlara Tanrı Sözü verildi. Tanrı Sözü Mesih'e giden yolu bize gösterir. 
Tanrı Sözü olmadan hiç kimse kurtuluşun ne olduğunu bilemez. Yahudiler kurtuluşa diğer 
insanlardan daha yakın eğer Tanrı Sözü'nde gösterildiği gibi İsa'yı görüp O'na iman ederlerse. 
Fakat sırf Tanrı Sözü onların akıllarında ve ellerinde olduğu için kurtuluşa kavuştukları 
söylenemez.

Soru 2- İsrail'in imansızlığı Tanrı Sözü'nü geçersiz kılar mı?

Cevap: Hayır! Biz sadık olmadığımız zaman Tanrı her zaman sadıktır. Pavlus Mezmur 
51:4'ten alıntı yaptı.

Ana Konu: İnsan sadık olmayınca da Tanrı sözlerine sadık kalır.

PARAGRAF 2- 3:5-8

Soru 3- Eğer Tanrı kendi amaçlarını gerçekleştirmek için Yahudilerin günahını (İsa'nın cinayeti) 
kullandıysa, o zaman Tanrı onları yargılamaya hakklı mı?

Cevap: Evet! Onların mahkumiyeti adildir. Tanrı kötü insanların kötü işlerini kendi 
amaçlarını yerine getirmek için kullanabilir (İsa'nın cinayeti, savaşta günahkarların yargısı, 
kutsallaşmaları için imanlılara karşı zulüm) ama bu O'nun yargısını iptal etmez. Tanrı, isyanda 
kendisine karşı işlenen her kötü işi yargılayacak. 

Örneği: Karate'de saldıran kişi saldıran kişiyi yenmek için saldıran kişinin haraketliliğini 
kullanır. Saldıran kişi, haraketliliğini saldırılan kişinin aleyhine kullanıldığı halde, yine de 
saldıran kişi yaptığı saldırının sonuçlarını uğrayacak. 

Ana konu: Tanrı günahkarların mahvolmaları konusunda doğrudur.

PARAGRAF 3- 3:9-20

Soru 4- Yahudiler Yahudi olmayanlardan daha iyi mi?

Cevap: Hayır! Her ikisi günah altındadır. 
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Pavlus sonuç olarak ilk noktayı tanıtır: Doğru kimse yok (4.ders paragraf 1'i hatırlayın). 
HERKES nasıldır diye bir liste yapın!

*Anlayan kimse yok

*Tanrı'yı arayan yok

*Hepsi saptı

*Tümü yararsız oldu 

*İyilik eden yok, tek kişi bile

Romalılar 1:18-3:20 aralarıyla ilgili son düşünce: Hiç kimse yargı gününde yaptıklarıyla 
aklanmayacak. İşte bu kötü haberdir.

Ana konu: Tüm insanlar umutsuz günahkarlardır.
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6.Ders: Sorular Tekrarlama ve Tartışma

Birinci bölümden sorular: 

Romalılar 1. bölümde gösterildiği gibi insan, günahları ve Tanrı'nın gazabı ile ilgili 
Tanrı'yla aynı fikirde mi?

Müjdeyi duymayanlar İsa'ya güvenmedikleri için mahkum edilecek mi?

“Genel vahiy” ile “Özel vahiy” arasında farklılıkları anlatın. 

Tanrı'nın olmadığı insan hayatını anlatın.

Dünyada neden bu kadar acı vaar ? Cevap: İnsanın günahından ötürü

Dünyada neden bu kadar din var? Cevap: Tanrı'ya karşı olan insanın isyanından ötürü

İkinci bölümden sorular: 

İsa'ya iman etmeden önce diğer insanlardan daha iyi olduğun için bağışlanacağını 
düşünüyor muydun? İsa'ya iman etmeden önce doğru toplulukta olduğun için bağışlanacağını 
düşünüyor muydun? Romalılar 2. bölüm bunula ilgili neler diyor?

İsa'ya gelmeden önce içsel bir çarpıtma durumu hissettin mi?

Üçüncü bölümden sorular: 

Romalılar 3:10-19'daki herkesin ne kadar kötü olduğuna dair açıklamaları düşünün. Bu 
senin için yeni bir düşünce mi?

Sence Pavlus neden insanlar kayıp olduğunda Müjde'ye varıyor demekte ?  Cevap: 
Çünkü insanlar ne kadar kayıp olduklarını farkedinceye kadar bir kurtarcıya ihtiyaçları olduğunu 
bilmezler.

İnsan günahlarının çirkinliğini anlayıncaya kadar kurtarıcının güzelliğini görmezler.

İnsan doğasının karanlığını görünceye kadar İsa'nın ışığını görmezler.

İnsan kedisine karşı olan Tanrı'nın gazabı hissedinceye kadar kurtuluşun tesellini 
hissetmez. 

O zaman bunlar biz Müjde'yi duyurduğumuz şekli nasıl etkileyecek? Cevap: İlk başta bir 
kişinin durumunun ne kadar umutsuz olduğunu anlamasına yardım etmeliyiz.

Romalılar 1-3 bölümler insanın kayıplığına el alırken neden Şeytan'dan bahsetmiyor, 
neden?
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2.Gün

Müjde'nin Tanımı: İmanla Aklanma 

Romalılar 3:21-5:21

1.Ders: İman , Doğruluk

Romalılar 3:21-31

 Bağlam- Pavulus ilk yazdığı kısımda (Rom.1:18-3:20) istisnasız hem Yahudiler hem de 
Yahudi olmayanların günahkarlar ve yargı altında olduklarını kanıtlamak için yazdı. Bu temel 
öğreti Kutsal Yazılar'ı insan yanlış yaptığını ama iyi işleri yaparak doğru yola tekrar gidebildiğini 
öğreten diğer tüm dini sistemlerden ya da dini düşüncelerden ayırır. Pavlus ikinci yazdığı 
kısımda insanın ölümcül hastalığının yüce çözümünü anlatıyor.

PARAGRAF 1- 3:21-26

Bu kısmın ilk iki ayetlerinin önemi nedir? Cevap: “ama şimdi” sözleri İsa'da Eski 
Antlaşma ile Yeni Antlaşma arasındaki farkı gösterir. Ben kişisel olarak günahım yüzünden 
mahkum olduğum zaman ile şimdi İsa Mesih'te Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklandığım 
zaman arasındaki farkı gösterir.

*Pavlus Müjde'nin doğru olduğuna dair ikinci verdiği kanıt Kutsal Yasa'nın ve 
peygamberlerin tanıklıklarıyla anlatır. Başlangıçtan Mesih'in müjdesi Tanrı'nın planıydı. 
Pavlus'un ilk bahsettiği kanıt nedir? Mesih'in dirilişi. (Rom. 1:4)

Her şehir kurtuluştaki bizim için olan Tanrı'nın sevgisinden bir örnektir. 

Her şehirde var olanlar...

1. Mahkeme- Mesih'in bizi akladığı yer.

*Bu kısımdaki (21-31) aklanmak (dikai) sözcüğünde kaç defa bahsedilir? Cevap: 8 defa

* “Yasa'dan bağımsız olarak” İsa Mesih'ten ve çarmıhta yaptığı işinden söz eder. Tanrı 
olarak, İsa kendi özünde doğrudur, oysa insan doğru olmak yani aklanmak için Yasa'ya uymak 
zorundalar.

* 21. ayet İsa Tanrı'nın doğruluğu olduğu gerçeğini tespit eder. 22. ayet bizim nasıl doğru 
olabildiğimiz gerçeğini tespit eder: doğru Olana iman ederek

* Mesih'te kim aklanabilir? Cevap: İman eden herkes.

*Sözcük çalışması: 'Yoksun kalmak'- herkes Tanrı'nın standartlarına ulaşmaya çalıştığı 
halde, hiçbiri bunlara ulaşamaz dememektedir. Örnek: Herkes New York'tan İstanbul'a yüzmeye 
çalışabilir ama ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar yeterince güçten yoksun kalacak. 
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2. Pazar- Mesih'in bizi satın aldığı yer. (24)

*Kurtuluş- tekrar satın almak

*Tarih'in en büyük satın alması: Mesih bizi satın aldığı zaman , kanıyla bizi arındırdı.

3. Tapınak (Tanrı'nın evi)- Mesih günahlarımızı bağışladığı yer. (25)

*Günahı bağışlatma ya da gazabı yatıştırma- kabul edilir sunu sunarak Tanrı'nın gazabı 
yatıştırmak dememektedir. (1.Yuh.2:1)

*Bu kurbanın nedeni neydi? Tanrı'nın kendi doğruluğunu göstermek istemesiydi.

*Bu kurbanın sonucu neydi? Günahların bağışlanmasıydı.

4. Ev- Mesih bizi Tanrı'yla barıştırdığı yer (5:10)

*Barıştırma- yanlış ilişkiyi doğru yapmak

Ana Konu: İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla Tanrı'nın lüftuyla, karşılıksız olarak 
aklanır.

Kurtuluş:

Aklanma

Hukuki anlamda

Kurtarma

İktisadi anlamda

Günahı Bağışlatma

Dini anlamda

Barıştırma

Samimi anlamda

  PARAGRAF 2- 3:27-31

*Hristiyanın bir yasası yok mu? Var! Hristiyan yeni bir yasa, yani iman yasası tarafından 
yönetilir.

*İyi işlerin, Tanrı tarafından aklanmak konusunda hangi rol oynadı? Hiçbir! (28)

*İşte herkes lütuf yoluyla kurtulduğuna göre herkes eşittir. (29-30)

* İnsanlar İsa yüzüden neden Yasa'nın  geçersiz kılındığını  varsayıyorlar? Çünkü şimdi 
Yasa'ya ihtiyacımız yok diye görüyorlar.

*FAKAT Yasa'yı doğruluyoruz ne demek? Cevap: İsa insanlara kendi günahlarını ve 
Kurtarıcı'ya olan ihtiyaçlarını göstermek olan Yasa'nın amacını doğruladı. 

Ana Konu: İmanla aklanmada övünmeye yer yoktur. 
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2.Ders: İman Yoluyla Lütufla Aklanma

Romalılar 4:1-22

Önsöz- Pavlus 3. bölümde insanın iyi işler ve Kutsal Yasa olmadan , armağan olarak 
Tanrı tarafından aklandığını ilan etti. Şimdi Pavlus bunun yeni bir gerçek değil aslında bu 
gerçeğin Kutsal Yazılar kadar eski olduğunu gösterecek.

PARAGRAF 1- 4:1-8

İki önemli kişi: İbrahim ve Davut

Pavlus bunları neden seçti?

1. Yahudiler, babaları olan İbrahim'in doğruluk işleri aracılığıyla aklandığını kabul 
ederlerdi.

2. İbrahim'nin Tanrı'nın vaatlerine imanı, onu bir örnek yaptı.

3. Mesih Davut'un tahtına oturacaktı. 

Anahtar cümle (Üç defa tekrarlanıyor): “İbrahim Tanrı'ya iman etti, böylece aklanmış 
sayıldı. (bkz. 3. 5. ve 22. ayetler) Yaratılış 15:6

İman nedir? (3) İman...

1. Tanrı'nın sana vaat ettiği gerçeği bilmek.

a. İbrahim Tanrı'nın ona bir ülke ve bir oğul vaat ettiğini biliyordu. (Yar. 12:1-3)

b. Biz Tanrı'nın İbrahim'nin soyundan gelen Oğlu'nu gönderdiğini biliyoruz. 

2. Kendimize güvenmek Tanrı'ya güvenmek.

3. Tanrı'nın vaatlerine göre yaşamak.

a. İbrahim Ur Kenti'nde putları bırakıp hiç görmediği bir yere doğru Tanrı'yı takip 
etti. (Yar. 12:4)

b. Biz de putları ve günahı bırakp Mesih'i takip ediyoruz.

Örneği: İman Tanrı'nın armağanı , kabul eden eldir.

Kurtuluşum imanımın ne kadar iyi olduğuna dayalı değil, imanım kimde olduğu ve onun 
vaatlerinin güvencesine dayalıdır. 

Bu bölümde iman sözcüğü kaç defa kullanıldı? (10)

İmana sahip olan kişi günahsız olacak mı? Hayır! Fakat Tanrı her zaman imanla 
çocuklarını düzeltip terbiye eder.

1. İbrahim Hacer'le günah işledi. (Yar. 16:1-4)
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2. Davut zina ve cinayet işledi. (2.Samuel 11) 

Vaat nedir? Tanrı bize söylediği için olacağını kesin olarak bildiğimiz şeydir.

Bu bölümde vaat sözcüğü kaç defa kullanıldı? (5)

Bir insan sonsuz yaşama sahip oluduğun BİLEBİLİR mi? (1.Yuh. 5:13)

İşler nedir? (4) İşler....

1. İnsanın kendi gücüyle ve bizzat yasaya göre Tanrı'yı hoşnut etmeye çalışmasıdır.

2. Verilen ücret olarak sayılır.

a. Örneği: Kurallar itaat eden kişiyi ödüllendirmek değil, kötü kişiyi 
cezalandırmak için vardır. Hiçbir trafik polis trafik kurallarına uyan sürücüyü yol 
kenarına alıp ödüllendirmez. Fakat trafik kurallarına uymayan sürücüyü yol 
kenarına alıp cezalandırır.

Lütuf nedir? (5-8) Lütuf , Tanrı'nın insana hak etmediğini vermesidir: Doğruluk (Mezmur 
32:1-2)

*Davut Yasa'ya göre yazdı ve insanın doğru olması için tek yol: Tanrı'nın onlara 
doğruluğu vermesidir diye yazmıştır. 

Ana Konu: Aklanma işlerle değil imanla olur. 

PARAGRAF 2- 4:9-17

O zaman Yasa ve sünnet'e ne oldu? Bunlar değersiz mi?

İbrahim'in aklanmış sayılma zamanı bize Yasa'nın ve Sünnet'in değerlerini gösterir. 
Onların değeri aklanmada değildir. 
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righteousness

 

Anahtar kelime: 11. ayet- İşaret- Sünnet içte iman olduğunu göstermek için dışta 
görülsün diye verildi. 

O zaman sünnetli ama imansız kişiye ne oluyor? Sünnet boştur.

O zaman imanlı sünnetsiz kişiye ne oluyur? Tanrı'nın önünde aklanmış sayılır.

Anahtar ayet: 15. ayet- Yasa Tanrı'nın gazabına yol açar. Yasa, Tanrı'nın insanların 
günahlarından ötürü onlara karşı olduğunu göstermek için verilmiştir.

Ana Konu: Aklanma Yasa'dan değil, lütuftandır.

PARAGRAF 3- 4:18-25

Düşündüğümüz imkansız şeyleri Tanrı'nın yapabileceğine inanmak imanın temelidir.   
(18-21)

İbrahim 99 yaşındayken ve Sara 90 yaşındayken İshak doğdu. 

İbrahim'in babası olacağı uluslar kimler? (18) Cevap: Bütün uluslardan İsa'ya iman eden 
kişiler.  
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İbrahim Tanrı 
tarafından aklanmış 
sayılır. (Yar. 15:6)

İbrahim Tanrı 
tarafından aklanmış 
sayılır. (Yar. 15:6)

Tanrı İbrahim'e 
sünnet işaretini verir. 

(Yar. 17:10)

Tanrı İbrahim'e 
sünnet işaretini verir. 

(Yar. 17:10)

Tanrı Musa'ya Yasa'yı 
verir. (Mısır'dan 

Çıkış 20)

Tanrı Musa'ya Yasa'yı 
verir. (Mısır'dan 

Çıkış 20)

Davut doğruluk iman 
yoluyla olduğunu 

yazar. (Mz. 32:1-2) 

Davut doğruluk iman 
yoluyla olduğunu 

yazar. (Mz. 32:1-2) 



Ana konu: Aklanma insanın çabasıyla değil, dirilişin gücüyle olur.
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3. Ders: Eski Antlaşma’daki Vaatler

Romalılar 4:23-25

Anahtar Cümle: “bizler için de yazıldı” Tanrı'nın insanlarla nasıl ilgilendiği Eski 
Antlaşma'da yazılı. Tanrı İbrahim'le nasıl ilgilendiyse bizimle de aynı şekilde ilgilenecektir.Tanrı, 
İbrahim O'nun vaatlerine iman ettiği için İbrahim'le ilgilendi. Tanrı, biz İsa'ya iman ettiğimize 
göre bizimle de ilgileniyor.

 Eski Antlaşma Müjde'yle ilgili işaretler ve vaatlerle doludur. İsa'dan önceki Müjde'yle 
ilgili  8 önemli peygamberlik şöyledir: 

1. Adem- Müjde'ye dair ilk vaat 

a.Yaratılış 3:14-15

b. Vaat: Kadın soyundan gelen kişi düşmanımız olan Şeytan'ı yenecek. 

c. Vaatin Gerçekleşmesi: Luka 1:31-35, Gal. 4:4, Matta 4:1-10

2. Nuh- Kurtuluş Gemisi

a. Yaratılış 6-8

b. Vaat: Günahın cezasından kurtuluş 

c. Vaatin Gerçekleşmesi: Luka 17:27

3. İbrahim- Bütün ulusları kutsayacak soy

a. Yaratılış 12:1-4

b. Vaat: Bütün ulusları kutsayan İbrahim'in soyu

c. Vaatin Gerçekleşmesi: Matta 1:1, Galatyalılar 3:8

4. Musa- Musa'nın kardeşlerini kurtaran peygamber 

a. Yasa'nın Tekrarı 18:15-19

b. Vaat: Musa'nın kardeşlerinden gelen bir peygamber Rabb'in O'na 
buyurduklarının tümünü yapacak. 

c. Vaatin Gerçekleşmesi: Yuh.1:1-14, Yuh. 8:28, 12:49, 15:15

5. Davut- Davut'un soyundan gelen ebedi kral

a. 2.Samuel 7:12-17

b. Vaat: Tanrı'nın Oğlu denilen, tapınağı inşa eden, doğrulukla hükümet süren ve 
halkın doğruluğu olan ebedi kral gelecek. (Yeremya 23:5-7)
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c. Vaatin Gerçekleşmesi: : Matta 1:1,  Luka 1:31-33, Matta 3:17, Luka 23:38,   
Elç. İş 2:30,

6. Kuzu- Dünya'nın günahını taşıyan kuzu

a. Yeşaya 53

b. Vaat: İnsanın günahı için kurban olan Tanrı Kuzusu

c. Vaatin Gerçekleşmesi: Yuh. 1:29,  Matta 20:28,  II Kor. 5:21

7. Yeremya- İçimizde yaşayan Ruh olan Yeni Antlaşma

a. Yeremya 31:31-34

b. Vaat: Yeni yürek, Tanrı'yla ebedi bir ilişki, ve günah bağışlanmayı içeren Yeni 
Antlaşma.

c. Vaatin Gerçekleşmesi: Yuh. 3:1-18

8. Hezekiel-  İyi Çoban

a. Hezekiel 34:11-19

b. Vaat: Tanrı kendisi İyi Çobandır. O kendi koyunlarını her ülkeden toplayıp, 
güdüp, düşmanlarından koruyacak.

c. Vaatin Gerçekleşmesi: Yuh. 10:11-14

 Bunların hepsini artı olarak  baha başka peygamberlikler de bir insana ve bir olaya işaret 
ediyor:

Kurtuluşumuz için İsa Mesih'e işaret ediyor; O'nun ölümü, gömülemesi, ve dirilişi..

25



4.Ders: Aklanmanın Yararları

Romalılar 5:1-11

Martin Luther bu bölüm hakkında şöyle diyor “Kutsal Yazılar'ın tümünde bu yüce bölümün bire 
bir benzerine rastlamak çok zordur.” 

Bağlam: 

“Böylece”- Bu kelimeyi her gördüğünüzde, okuduğunuz kısmıın okuyacağınız kısımla 
birleştireceğini hatırlayın. 

Bu durumda “böylece” aşağıdaki iki şeyi birliştiriyor

1. 3. ve 4. bölümler İsa'ya imanla aklandığımızı kanıtlıyor

“Böylece”

2. 5. bölüm, aklanmanın zaferinde yaşayalım diye aklanmanın yararlarını anlatıyor.

Aklanma ile Kutsallaşma arasındaki fark:

Aklanma:

Tanrı bunu ilan eder.

• Karşılıksız olarak hesabımıza 
yatırılır.

• Tanrı'nın önünde durumumuzu 
değişmez. 

Kutsallaşma:                                    
Tanrı, Kutsal Ruh aracılığıyla bunu 
gerçekleştirir. 

• Doğruluk hayatımıza sokulur.

• Yeryüzünde başkaların önünde 
durumumuz her zaman değişir.
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1. Barışmış oluruz (1)

a. Bu Tanrı'yla barışmış olun diye bir buyruk değildir. Bu İsa Mesih sayesinde 
Tanrı'yla barışmış oluruz diye bir ilandır.

b. Barış savaşın zıddi (10)

c. Günahlarımızdan ötürü ruhsal savaşta yanlış tarafı tuttuk.

2. Tanrı'nın yüçeliğine erişmek umudumuz var. (2b)

Tanrı'nın önündeki durumumuz:

Aklanmadan Önce:

Adem'de: 

• İmansız

• Yargı altında

• Günahlarımızda

• Dualarımız ve kurbanlarımız 
reddedildiler. (Mısır'dan Çık. 26:33)

Aklandıktan Sonra:

Mesih'te:

• İmanla

• Lütuf altında

• Mesih'in doğruluğunda

• Mesih canını kurban ederek dualarımızı 
kabul edilir kılmıştır. (Matta 27:51, İbr. 
10:19-23)

Müjde'de duruyoruz. (1.Kor. 15:1)

Not: Bu durum kalıcıdır. Sadece kiliseye gittiğimiz zaman ya da dua ettiğimiz 
zaman, her zaman Tanrı'nın önündeyiz. 

3. Umudumuz var. (2b.)

a. Bu yeryüzündeki umudumuzla nasıl övünüyoruz? Cevap: Umutsuz olanlara 
bizde olan umudumuzdan bahsederek Tanrı'yı yüceltiriz.

b. Efesliler 2:11-12

c. İmanlı kişi kendi işleriyle değil, Tanrı'nın işleriyle övünür. (Yeremya 9:23-
24)

4. Günlük Güvenimiz Var. (3-4)

a. Aklanma, bize sadece gelecek Tanrı'da olan  ruhsal güveni vermez. Aynı 
zamanda şu an Tanrı'nın hayatımızda çalışmasında olan dünyevi güveni verir.

b. Sıkıntı kelimesinin tanımı: günah yüzünden bozulmuş dünya'nın yol açtığı 
sorun, acı, ve kötülük.
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c. Sıkıntılar Hristiyanda nasıl daha çok sevinci ve umudu yaratır:

d. Hristiyanla imanlı olmayanlar arasında görülebilen fark. Sıkıntılarla 
övünüyoruz.

5. Yüreğimizde Tanrı'nın sevgisi var. (5-8)

a. Pavlus'un anlatmak istediği: Tanrı'nın düşmanlarıyken Tanrı bizi ölecek kadar 
sevdiyse, şimdi O'nun çocukları olarak O'nun sevgisi daha da çok yüreklerimize 
dökülecektir.

b.  Bu sevgi bizi nasıl başkalarını sevebilmeye muktedir kılar ? (1.Yuh. 4:20-21) 

6. Tanrı'nın gazabından kurtuluşumuz var. (9)

a. Şimdiki aklanma bizi kesin olarak gazap korkusunda özgür kılar.

b. Tanrı'dan vaadimiz var ve geleceği bize gösterdi. (Vahiy 20:11-15)

7. Tanrı'yla tamamen barıştırmış ilişkimiz var. (10-11)

a. Aklanmanın nihai amacı barıştırma.

b. Tanrı bizi sevdiği için bizi akladı. O bizi aklamadan aramızda bir ilişki 
olamazdı yoksa adil olmayacaktı.

 Örneği: Bir babanın makum bir oğlu var. Baba oğlunu hapishaneden çıkarmadan 
ona yakın olamaz. Baba bir şekilde oğlunun suçuna karşı adil ödeme yapmadan, 
oğlunu hapishaneden çıkaramaz. 

 Ana Konu: Aklanmanın övünecek kadar yararları vardır.
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5. Ders: Aklanmanın Temeli

Romalılar 5:12-21

Önsöz: 

*Bu kısmı birkaç defa okuyarak en çok tekrarlanan kelimeleri bulun. 

Tek- 13 defa

Bu bölümde 'tek' kelimesi acaba neden bahsediyor?

Cevap: Tek kişi Adem ve tek kişi Mesih'ten bahsedier. Adem'in tek yaptığı 
günah hareketinden ve Mesih'in tek yaptığı itaat haraketinden bahseder. 

Egemenlik- 5 defa

Bu bölümde 'egemenlik' kelimesi acaba neden bahsediyor?

Cevap: Tek adam (Adem) aracılığıyla ölüm bütün insanların üzerinde 
egemenlik sürüyor; tek adam (Mesih) sayesinde sonsuz yaşam bütün insanların üzerinde 
egemenlik sürüyor.

O zaman Yasa'nın amacı neydi?

1. İnsan, günahları çok olduğunu fark etsin diye bir amacı vardı (5:20). Asıl günah 
artmadı, fakat insanın günahla ilgili bilgiliği arttı.

2. İnsan, lütfa olan ihtiyacını anlasın ve Mesih'teki lütfun büyüklüğünü görsün diye 
amaçları vardı. (5:20b)
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İlk Adem: 
1. Topraktan yaratıldı.
2. Eski yaratıkların kralı. (Yar. 1:26-27)
3. Mükemmel bahçede sınandı ve itaat
etmedi. (Rom.5:12)
4. Onun itaatsizlik bedenden doğan 
çocuklara ölümü getirdi. (Rom. 5:12) 
5. Ölüm, Yasa'dan önce bile Adem'in 
soyundan olanlar üzerinde egemendi.
(Rom.5:14,21)
6. Mahkumiyet getirdi. (5:16-18)
7. Birçoğu günahkar kılındı. (5:19)

İkinci Adem:
1. Cenneten geldi. (1.Kor.15:47)
2. Yeni yaratıkların kral. (2.Kor.5:17)
3. Korkunç bahçede/çölde sınandı ve 
itaat etti. (Markos 14:32)
4. Onun itaati ruhtan doğan çocuklara
doğruluğu, kurtuluşu, ve hayatı 
getirdi. (Fili.2:8)
5. Yasa olmadan imalıların hayatlarında
yaşam ve lütuf egemen sürür.(5:15,21)
6. Aklanma getirdi.(5:16-18)
7. Birçoğu doğru kılındı.
 (5:9,2.Kor.5:17)



Ana Konu: Dünyada sadece iki çeşit insan var: günahın ile ölümün gücü altında olanlar ve 
Mesih'in ile yaşamın gücü altında olanlar.
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Eski Antlaşma:
“Adem soyunun öyküsü” 

(Yaratlış 5:1)
Lanetle bitirir. (Malaki 4:6) 

Eski Antlaşma:
“Adem soyunun öyküsü” 

(Yaratlış 5:1)
Lanetle bitirir. (Malaki 4:6) 

Yeni Antlaşma:
Mesih'in soyunun öyküsü

(Matta 1:1)
Hiçbir lanet kalmayacak. 

(Vahiy 22:3)

Yeni Antlaşma:
Mesih'in soyunun öyküsü

(Matta 1:1)
Hiçbir lanet kalmayacak. 

(Vahiy 22:3)



6. Ders: Sorular Tekrarlama ve Tartışma

3. bölümden sorular:

Eski Antlaşma'daki imanlı kişi nasıl kurtulur? (3:25)

İsa'ya iman etmek Yasa'yı nasıl doğrular? (3:31)3

İsa Mesih'in bizim için ne yaptığını hatırlatan şehirde 4 yer nerelerdir?

Aşağıdaki kelimeleri tanımlayabilir misiniz ?:

Aklanma, Kurtarma/Kurtuluş, Günahı yatıştırma, Barıştırma

İmanlı bir kişi neden hiçbir şeyle övünemez?

4. bölümden sorular:

Pavlus neden İbrahim ve Davut'u örnek olarak kullandı?

İman nedir?

Yahudiler için neden sünnet çok önemliydi?

13 ve 16 ayetlerinde 'soy' kelimesi kimden söz eder?

Müjde'ye dair Eski Antlaşma'da bulunan 8 vaati (refransları dahil) yazın.

5. bölümden sorular:

Biz Tanrı'yla barışmış olduk. Bu nasıl oldu?

Bu barışı sağlama örneği bizim diğer insanlarla barışmış olmamıza nasıl yardımcı 
olabilir?

3 ve 4 ayetlerine göre Hristiyanlar neden sıkıntı çekiyorlar?

5. ayete göre imanlı kişiler Kutsal Ruh'u aldılar mı?

Kutsal Kitap, kurtulduktan sonra yeni  imanlı bir kişinin  Kutsal Ruh'u daha fazla  alması 
gerektiğini öğretiyor mu?

İsa'nın doğru zamanda gelmesine karar vermekle sorumlu olan kimdir? Hangi ayet bunu 
bize söyler?

Edat olan “için” Mesih'in ölümüyle ilgili bize ne anlatır?

Tanrı'nın günaha karşı olan gazabını tamamen anlayabilseydik (İbr. 10:31), 
kurtuluşumuza dair tavırlarımız nasıl etkilenirdi?

3Utley, R. J. (1998). Vol. Volume 5: The Gospel according to Paul: Romans. Study Guide Com-
mentary Series. Marshall, Texas: Bible Lessons International.
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Bu bölümde aklanma ve barıştırma durumları arasında  nasıl bir bağ vardır?

Dünyadaki iki çesit denilen insanlar  kimlerdir?

Farklı farklı seviyede günahkarlar var mıdır ? Birden çok din var mı? Cevap: Hayır! 
Sadece iki tane unsur vardır: İyi işler ve lütuf.

Şimdi Mesih'te olduğum için benim hayatımda egemenlik süren nedir ?
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3. Gün

 Müjde’nin Sonuçu: Kutsallaşma

Romanlılar 6:1-8:39

Bağlam: Bu üç bölüm 'yaşamda egemenlik sürecekler' cümlenin açıklamasıdır.

Müjde'de kutsallaşma:

1. Hem bir pozisyon (aklanma gibi bize verilen bir şey, 3:21-5:21)

2. Hem de ilerleyen bir Mesih'e benzeyiştir.

a. 6:1-8:39 ayetler bunu teolojik olarak ifade eder.

b. 12:1-15:13 ayetleri bunu pratik olarak ifade eder. (6:4'de Özel Konuya bakın)4

 Bunların her ikisi de İsa'nın hayatında ve ölümünde görülen ve imanla alınan lütuf işleridir.

Bu bölümler Yeni Antlaşma'nın yeni doğan kişinin hayatında pratik olarak nasıl çalıştığını 
gösterir. Eski Antlaşma buyruklar verdi ve insanlar bunları yerine getirmediler. Yeni 
Antlaşma'nın Müjdesi ,Yasa olmadan insanlara Tanrı'ya itaat etme isteğini verir:

“Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, 
size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma 
uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.” (Hezekiel 36:26-27)

Bu bölümlerin, imanlı kişinin neye  öldüğüne ve şimdi neye yaşadığına dahil olmak üzere, tek 
bir düşünce olarak anlaşılması gerekir:

6. bölüm- İmanlı kişi günaha ölü

7. bölüm- İmanlı kişi Yasa'ya ölü 

8. bölüm- İmanlı kişi'nin Ruh'taki yeni gücü

4Utley, R. J. (1998). Vol. Volume 5: The Gospel according to Paul: Romans. Study Guide Com-
mentary Series (Ro 6). Marshall, Texas: Bible Lessons International.
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1. Ders: İmanlı Kişi Günaha Ölü

Romalılar 6:1-23

Ezberi Ayet: Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz 
yaşam. (Rom. 6:23)

6. bölümün amacı: İmanlı kişiye , yeniden doğduğuna göre eski hayatındaki 
alışılmış günahın gücünü yenmeyi öğretmek.

Cevaplandırılacak sorular: Cevabı anlamak için Pavlus'un bu bölümde sorduğu sorulara 
bakmamız gerekir:

1.ayet-Lütuf onun günahını yendiği için imanlı kişi günah işlemeye devam etmeli mi? 
(lütuf çoğalmakla ilgili bkz. 5. bölümün sonu)

 15.ayet- Yasa'nın yargısı altında olmadığı ve Müjde'de lütfun bağışlanması altında 
olduğu için imalı kişi günah işlemeye devam etmeli mi?

CEVAP: HAYIR!

 Böyle bir soruyu nasıl bir insan sorar? Cevap: Cehennem'den kurtuluş isteyen ama 
günah'tan dönmek istemeyen kişi.
             Böyle bir insan gerçek bir imanlı mıdır ? Cevap: Hayır! Tövbe (günahtan Mesih'e 
dönmek) ve iman kurtuluşun gerektirdiği talepleridir.

Müjde nedir ? ;

O zaman hayatımızda müjde'yle günahın gücünü yenişini nasıl uygularız? 
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*3-5 Bölümlerinde günahın 
cezasından kurtulmamız
iyi haberdir 
*İman ettiğim gün kurtuluşun 
tamamlanması  iyi  haberdir
*Bir insanın, günalarından aklanış 
yoludur

  *6-8 Bölümlerinde bizi her gün 
   günahın gücünden
   kurtaran iyi haberdir
  * İman ettiğimiz günden beri başlayan 
   kurtuluştur.
  *Bir insanın, günahın gücüne karşı 
  güçlenmesinin yoludur



Her imanlı kişinin günahın gücünden özgür olmak için 
atması gereken 3 adım. 

1. Bilin- 1-10

Mesih'le günaha öldüğünü bilin! 

Bu ayetlerde kaç defa bilmek kelimesini 
bulabilirsin?

3.ayet- Mesih'le öldüğümüz, gömüldüğümüz, ve      
dirildiğimizi bilin! 

 Vaftiz, Mesih sadece bizim için ölmediği, aynı 
zamanda biz de O'nunla benliğimize ve benliğin 
günahına öldüğümüz örnektir.

6.ayet- Benliğimiz (eski adam) çarmıha gerildi.
Burada kölelik bize bir örnektir. Eskiden 
günahlı benlik bizim efendimizdi fakat Mesih'e 
güvendiğim zaman o öldü. Bir kölenin ölü bir 
efendiye hizmet etmesi ne kadar da saçma olur!  

 6. bölümde kaç defa kölelik ya da onunla eş 
anlamlı kelime kullanılır.

 9. ayet- Mesih'teki yaşamımız hiç değişmiyor.

 Mesih'in Müjdesi'ne (Günahların bağışlanmadı 
için İsa öldü, gömüldü, ve dirildi...) inanan kişi 
o yaşamı kaybedebilir mi?

2. Sayın- 11. ayet  

Bu kelime gerçek olan şeyi yaşamak demektedir.

Eski günahlı efendinin ölü olduğunu BİLİN, ve davranışlarınızda bunu gerçek 
olarak SAYIN! 

3. Sunmak-12-23 ayetler 

Bu ayetlerde sunmak kelimesi kaç defa kullanılır?

Kime ya da neye kendimizi sunmamalıyız?

Neyi günaha sunmamalıyız?

Kime kendimizi sunmalıyız?
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22.ayete göre biz hala köle miyiz? Evet!

Günaha kölelik yapmakla Tanrı'ya kölelik yapmak arasındaki fark nedir?

Eğer kendime ve isteklerime kölelik yaparsam, o zaman istediğim gibi yaptığım 
için özgür müyüm? Cevap: Hayır! İçimdeki günaha kölelik yapıyorum ve onun kölesi 
oldum.

Örnek : Bir köle GÜNAH tarlasında eski efendisine kölelik yapıyor. Bu tarladaki 
çalışma sadece üzgünlük ile acı getirdi, ve tarlanın meyvesi hastalığı ve ölümü getirdi. 
Köle fark etmediği halde efendisi bir aydan fazla önce ölmüştür. TANRI SÖZÜ adlı yeni 
bir arkadaş köleye iyi haberle gelir: “Efendin öldü! Yeni bir efendin var! Onun adı lütuf 
ve senin bu GÜNAH tarlasında çalışmayı bırakmanı istiyor. Onun iyi tarlasına gel ! 
Orada iyi meyveden yiyeceksin ve sağlık ile yaşam senin olacak! Senin gibi diğer köleler 
bunu bir aydır yapıyorlar ve onlar mutlular.

-İşte bu bilgeliktir-

Ondan sonra, zavallı köle düşünüyor: “Yeni arkadaşıma güvenmeli miyim ? Bu 
iyi haberdir.” Eski efendisini hiçe sayarak ayağa kalkıp çalışmayı bırakıyor. Önceden 
bunu yapsaydı dayak yerdi! Fakat artık onun kötü işinden özgürleşmiştir.

-İşte bu saymak-

 Köle çabuk bir şekilde yeni tarlaya gidiyor. Burada onu seven sevecen bir efendi 
buluyor. Yeni efendisinin onu kendi oğlu yaptığını fark eder! Köle efendisine kölelik 
yapmaya başlar ve günleri iyi ve mutlu çalışmalarla doludur. Meyve devamlı, sağlıklı ve 
iyidir. Köle, her gün eski efendisi olan günah için değil, gerçek efendisi için doğru tarlada 
çalışmak için uyandığını hatırlaması gerekir. 

-İşte bu sunmaktır-

Günahı yenmek için 3 adım nedir?

Bu anlayış günlük hayatında günahtan özürlü olmana nasıl yardım edebilir?
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2.Ders: İmanlı Kişi Yasa'ya Ölüdür

Romalılar 7:1-13

 Yedinci bölüme giriş: 

 7.bölüm Romalılar 6:15'teki soruyu cevaplamaya devam ediyor: Öyleyse ne diyelim? 
Yasa'nın yönetimi altında değil de Tanrı'nın lütfu altında olduğumuz için günah mı işleyelim?

Cevap üç zıtlığı kullanarak 7. bölümde bulunur:

1. Paragraf 1-  1-6 ayetler

İki koca zıtlığı- 1-6 ayetler

Eski koca kimdir? (2.ayet) Yasa

Eski koca ile evli olan kimdir? (2.ayet) Yasa altında olan kişi.

Yasa'yla evlenmenin getirdiği meyve neydi? (5. ayet) Ölüm

Yeni koca kimdir? (4.ayet) Mesih

Hangi kelime bu yeni evliliği betimliyor? (6.ayet) Özgürlük
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I. Yasa ve Mesih- 7:1-6
Artık yasa altında olmadığım için günah işlemeye
devam edeyim mi?
Cevap: Hayır! Artık Mesih altındayım. Onu hoşnut 
ediyorum.

I. Yasa ve Mesih- 7:1-6
Artık yasa altında olmadığım için günah işlemeye
devam edeyim mi?
Cevap: Hayır! Artık Mesih altındayım. Onu hoşnut 
ediyorum.

II. Yasa ve Günah- 7:7-13
Yasa kötü olduğu için günah işlemeye devam edelim
mi?
Cevap: Hayır! Yasa kötü değildir; tersine bende olan 
yasayı çiğneyen günah kötüdür.

II. Yasa ve Günah- 7:7-13
Yasa kötü olduğu için günah işlemeye devam edelim
mi?
Cevap: Hayır! Yasa kötü değildir; tersine bende olan 
yasayı çiğneyen günah kötüdür.

III. Yasa ve Ruh- 7:14-25
Günahlı olan benlikte olduğum için günah işlemeye
devam edeyim mi?
Cevap: Hayır! Rab benliği yenmem için bana ruhsal güç
verdi. 

III. Yasa ve Ruh- 7:14-25
Günahlı olan benlikte olduğum için günah işlemeye
devam edeyim mi?
Cevap: Hayır! Rab benliği yenmem için bana ruhsal güç
verdi. 



  Günah işlemek için mi özgür kılındık? Hayır, Tanrı'yı hoşnut etmek için özgür kılındık. 
Önceden Tanrı'yı hoşnut etmezdik. (1-6)

 Tanrı'yı nasıl  hoşnut ediyoruz? (6. ayet) Yazılı yasanın yolunda değil, Ruh'un yeni 
yolunda yürüyerek.

Paragrafın ana konusu: Yasa'dan özgür kılındık ama bunun amacı günah işlemek değil, Tanrı'yı 
hoşnut etmektir.

2. Paragraf 2- 7-13
 

İki güç zıtlığı

Bu ayetlerde iki güç kimdir? Cevap: Yasa ve günah

Pavlus cinayet ya da çalma yerine neden göz dikmek günahını örnek olarak verdi (8.ayet) 
Cevap: Göz dikmek yürekten gelen bir günahtır, elle yapılan bir günah değildir. 

Dolayısıyla, yenmek konusunda böyle bir günah en zor günah tipidir. İlginç olan göz dikmek 10 
emirin son emiridir. 

Bu kısımda Pavlus 'ben' yani (diridim, öldüm) şeklinde konuşurken genel olarak 
konuşuyor. Adem bütün insanlığı temsil ettiği için Pavlus burada bütün insalığı kapsamak istiyor. 
Doğuştan, günahlardan ve suçlardan ötürü ölü olmayan tek kişi Adem'di. Tanrı'nın buyruğu 
verildiğinde (Yar. 2:16-17) Adem'de ölüm dirildi (Yar. 3:6-7) ve Adem öldü (3:23-24). 

 Kim ya da ne aldatmayı ve öldürmeyi gerçekleştirdi ? (11.ayet) Cevap: Günah

 Adem'den bahsederken, Adem'in hayatındaki buyruğun varlığından kim faydanlandı ?  
 Cevap: Hikayeye göre Şeytan. Adem, Havva'yı suçladı (Yar. 3:12) ve Havva Şeytan'ı 

suçladı (Yar. 3:13) fakat Tanrı insandaki günahı suçladı (Rom. 7:11).

Bizim insan olarak günahlarımız için suçlayacağımız başka birisi var mı? Cevap: Hayır! 
Sadece kendimizi suçlayabiliriz.

O zaman, Hristiyan'ın Yasa'ya ne ihtiyacı var? Cevap: Yasa bana günahlarımı gösterdi ve 
beni lütufa olan ihtiyacıma yöneltti.

Bir Hristiyan olarak her gün neye odaklanmalıyım? Aşağıdaki şıklardan biri seçin.

A. Kurallar listesine uymaya
                                                B. Mesih'te olan Tanrı'nın lütfuna

             Cevap: B

 Paragrafın Ana Konusu: Yasa aslında bize çok faydalı oluyor.
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3.Ders Benlikteki Yeni Sorunumuz

Romalılar 7:14-25

Paragraf 3- 14-25 ayetler

Benliğin Tanınması: Mesih tarafından kurtulmayan hala ölecek fiziksel olan parçam. 

Ruhun Tanınması: Mesih'e iman ettiğim zaman yukarıdan doğan artık hiç ölmeyecek iç varlığım. 
Bu ruh Mesih'in ikinci gelişinde yeni bir beden alacak.

İsa şöyle dedi: Yaşam veren Ruh'tur. Beden bir yarar sağlamaz. Sizlere söylediğim sözler ruhtur, 
yaşamdır. -Yuhanna 6:63

Vahiy 20:14-15:  Ölüm ve ölüler diyarı ateş gölüne atıldı. İşte bu ateş gölü ikinci ölümdür. Adı 
yaşam kitabına yazılmamış olanlar ateş gölüne atıldı. 

Paragrafın Ana Konusu: 
Benlikteki yeni sorunumuz: İmanlı kişi olarak artık eskiden sevindiğimiz günahları yapmak 
istemiyoruz. Şimdi içimizde benliğe ile Tanrı'ya yaşayan ruhsal bir iç savaş var. Eski 
alışkanlıklarımız var fakat bu alışkanlıklardan nefret eden Tanrı'yı seven bir ruhumuz var. 

Önce neden bir problem yoktu? Ölüme doğru giderken isteyerek ve sevinçle günah işlerdik.

Aşağıdakilerden hangisi kurtulduğuma dair güven verir:

a. Hiç günah işlememiş olmam.
b. İşlediğim günahtan ötürü mutsuz olmam.

            Cevap: b- Bir Hristiyan günah işler ama günah işlemiş olurken mutlu olamaz.
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Benliğim: köle gibi günaha satılmıştır (14):
İyilik yapmaz (15)
Günah onda yaşıyor. O günaha itaat
eder. (17)
Hiç iyi bir şey yaşamaz. (18)
Günah benliği kontrol eder. (20)
Ruh'a karşı savaşır. (23)
Günahın yasasına kulluk eder. (25)
Benlik, Ruh'u ölümünle paylaştırır. 
(Vahiy 20:1-15)

Ruhum: İsa tarafından aklandı. (3:24):
Benliğin işlerinden nefret eder. (15)
İyi olduğu yasayla da kanıtlanır. (16)
İyilik yapmaya istek var ama güç yok. (18)
Tanrı'nın Yasası'ndan zevk alır. (22)
Bedenin üyelerindeki günah yasasına
tutsak eder. (23)
Tanrı'nın Yasası'na kulluk eder. (25)



24. ayet- İsa Mesih yeni doğuş verir ve ölüm olan bu benlikten beni kurtarır. Nasıl?

Vahiy 21:4-5: Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: “İşte, Tanrı'nın konutu 
insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın 
kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm 
olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı.” 
Tahtta oturan, “İşte her şeyi yeniliyorum” dedi. 

Benliğin günahlarından birkaçını yazın. Cevap: Yanlış bir şey yapma isteği, sana ait olmayan  bir 
şeye sahip olma isteği. Tanrı'nın yapmamızı istemediği şeyi yapma isteği. 

1.Yuh. 2:16: “Çünkü dünyaya ait olan her şey -benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın 
verdiği gurur- Baba'dan değil, dünyadandır.”

Bunlardan hangisiyle mucadele ediyorsun?

Senin Mesih'e günvendikten sonra artık eskisi gibi günah işlemekten dolayı sevinç duymadığını 
fark ettiğin bir zaman oldu mu?

İsa ruhunda yaşamak benliğin günahlarını nasıl yenmeni sağlar? Cevap: Kendinizi İsa'ya verin, 
Kral olarak egemenlik sürerken hayatınızda yapmak istediğini yapmasına izin verin.

Benliğimin her yaptığı şey günah mıdır ? Cevap: Hayır, sadece Tanrı Sözü'nde buyurulan şeylere 
aykırı olanlar günahtır.
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Kurtuluş Neydi: 
Cezaydı.

Mesih İsa, bedenimin
 çekeceği günahın 

cezasından ruhumu 
kurtardı. (Rom. 8:1)

  

Kurtuluş Neydi: 
Cezaydı.

Mesih İsa, bedenimin
 çekeceği günahın 

cezasından ruhumu 
kurtardı. (Rom. 8:1)

  

Kurtuluş Nedir: 
Güçtür.

Mesih İsa, bedenimde 
 günah alışkanlıklarının

üzerine bana güç 
vererek beni her gün 
kurtarır. (Rom. 7:24)

Kurtuluş Nedir: 
Güçtür.

Mesih İsa, bedenimde 
 günah alışkanlıklarının

üzerine bana güç 
vererek beni her gün 
kurtarır. (Rom. 7:24)

Kurtuluşta Ne Olacak:
Varlık.

Mesih İsa, şu anda bu 
dünyada bedenimi 

kuşatan ve beni etkileyen
günahın varlığından  

         yeni dünyada beni 
kurtaracak.

(Vahiy 21:3-5) 

Kurtuluşta Ne Olacak:
Varlık.

Mesih İsa, şu anda bu 
dünyada bedenimi 

kuşatan ve beni etkileyen
günahın varlığından  

         yeni dünyada beni 
kurtaracak.

(Vahiy 21:3-5) 



4.Ders: Ruh'ta Yeni Gücümüz

Romalılar 8:1-17

Ezberlenecek Ayet:  Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkumiyet yoktur. 
(Romalılar 8:1)

8.bölüme giriş:

 8.bölümde “ruh” kelimesi kaç defa kullanılır?
 

Romalılar 8:1-4 ayetlerinde kaç defa yaşam ya da yaşam kelimesiyle ilgili kelimeler 
kullanılır?

 8.bölüm bir insana Ruh'ta yürümeyi/yaşamayı öğretir.

Pargraf 1 1-11 ayetleri

1.ayetteki düzenine dikkat edin:

1. kısım- İsa'ya AİT olanlara artık HİÇBİR mahkumiyet yoktur.

2. kısım- Onlar (İsa'ya ait olanlar) benliğine göre yaşamıyorlar. Not: Bazı metinler 
bu kısmı içerir. Bunun için ekledik. 

Romalılar Kitabı'nın düzenine dikkat edin: 
1. kısım- Kurtuluş iman edenlere lütfun karşılıksız bir armağanı. 3-5 bölümler

2. kısım- Kurtulmuş olan kişiler günaha göre değil lütfa göre yaşamayı öğrenirler.  
6-8 bölümler

Tanrı'nın bize verdiği doğal aile örneği nedir?

1. kısım- Ebeveynler kendi çocuklarını severler ve karşılıksız olarak severler.

2. kısım- Ebeyvenler bu çocuğa yürümeyi,doğru davranmayı, ve doğru yapmayı 
öğretirler.

Bu örneği başka bir yerde görüyor musun?
Öğretmene bir Not: Ef. 2:8-9 1. kısım olarak ve Ef. 2:10 2. kısım olarak önerilir.

 İşlere dayalı dinlerin örneği nedir?

1. adım- Yasa'ya göre yaşayın

2. adım- Mahkumiyet'ten ihtimalle kurtulma.

1.ayet günahların yüzünden makum olacağın düşüncesine yer verir mi?

41



Yaşam veren Ruh'un yasası nedir? Cevap: Önce benliğimin günahına itaat ederdim, fakat 
şimdi Ruh'u takip etmek için özgür kılındım. Bu yeni ruhsal alışkanlıklarla ilgilidir.

Bir Hristiyan Ruh'un yönetiminde nasıl yaşar? (6.ayet) Cevap : 
benliğe dayanan şeyler değil, Ruh'a dayanan şeylerin üzerinde düşünerek. 

  

Günah işlemeye devam eden bir Hristiyan, Mesih doğrultusunda 
giden hala günah hakkında düşünen ve ona doğru bakan bir kişi gibidir. 
Günah hakkında düşünmeyin ve Mesih üzerinde düşünün.

Mesih'e iman ettikten sonraki işlerim, Mesih'e iman etmeden 
önceki işlerimden nasıl farklıdır? (8.ayet) Cevap: Yeni doğuşum iyi 
işlerimle Tanrı'yı hoşnut etmemi mümkün kıldı. Önceden iyi işlerim bile Tanrı'yı hoşnut 
edemezdi. 

Örneğin: Sokak çocuğu sana iyilik yaparak ya da senin hakkında iyi şeyleri söyleyerek 
senin çocuğun olabilir mi? Hayır. Fakat evdeki kendi çocuğun, iyilik yaptığında seni hoşnut eder.

Bir insanın gerçekten Tanrı'nın çocuğu olduğu nasıl bilinir? (10.ayet) İçinde Mesih'in 
Ruhu oluşuyla.

Paragrafın Ana Konusu: Mesih'te mahkumiyet yok. 

Paragraf 2: 1-12-17

Burada Tanrı neden “benliğe borçlu” ifadesini kullanır? (12. ayet) Cevap: Borçlu kişi 
efendiye köle olan kişidir.

Hristiyanlar: “Yapacağım bir şey yok. Günah işlemeye alışkanlığım var ve buna karşı bir 
şey yapamam.” demeliler mi? Cevap: Hayır. Mesih yeni efendimiz ve bütün günahlı 
alışkanlıklardan kurtulmamız için bizi güçlü kılar.

Hristiyan günahıyla ne yapmalı? (13.ayet) Cevap: Günahını Ruh'la öldürmeli.

İçinde yaşayan Ruh olan Hristiyanın yüreğinden hangi haykırış gelir? Cevap: Abba, 
Baba!

Bir Tanrı'nın çocuğu evlat oluşuyla birlikte neler almayı bekleyebilir? Cevap: Baba'nın 
Ruhu, miras, Mesih'le acı çekmek, ve gelecek olan yücelik.

İçimizde olan Ruh'un tanıklığı duyulabilir değil, uygulamalıdır. Şöyledir:
1. Günah işlediğimizde suç duymak
2. İsa gibi olmayı isteği
3. Tanrı'nın ailesiyle birlikte olmak isteği
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4. Tanrı'nın Sözü'nü okumak ve öğrenmek isteği
5. Müjdeleme yapmaya ihtiyaç duymak
6. Fedakarlıkla bağış vermeye ihtiyaç duymak5

Bunlar sende var mı?

Paragrafın Ana Konusu: Mesih'te günaha borç yoktur.

5 Utley, R. J. (1998). Vol. Volume 5: The Gospel according to Paul: Romans. Study Guide Com-
mentary Series (Ro 8:16). Marshall, Texas: Bible Lessons International.
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5.Ders: Ruh'ta Yeni Gücümüz (B)

Romalılar 8:18-39

Ezberi Ayet- Rom. 8:28 Tanrı'nın, kendisini sevenlerle, amacı uyarınca çağrılmış olanlarla 
birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz.

Paragraf 3: Rom. 1:18-30

Hangi kelime acılarımızı tanımlar? (18.ayet) Cevap: bu anın

Bir Hristiyan neyi gözün önünde bulundurmalı? Acıları ya da gelecek olan yüceliği? 

Yaratılış neyi bekliyor? (19.ayet) Cevap: Hristiyanlar Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını 
zamanı.

Tanrı bu dünyayı şimdi olduğu gibi yarattı mı? (20.ayet) Cevap: Hayır. Tanrı bu dünyayı 
kusursuz ve iyi yarattı. 

Gen 3:17-18 Yartılışın bozulmasına nedeni neydi? Yaratılış 3:17-18

Yartılış nasıl inliyor? (22.ayet) Cevap: Ölümle, acıyla, doğal felaketlerle

Biz Yaratılışla nasıl inliyoruz? (23. ayet) Cevap: Bedenlerimizde 

Ruh'un turfandası nedir? (23.ayet) Cevap: Bendenlerimizi de kurtulacağı Ruhlarımızda 
ilk kanıt.

23-25 ayetlere göre imalı olan kişinin şimdiki durumunu açıklayın. Cevap: Ruh'ta 
seviniyor ve bedeninin kurtulumasını beklemekteyken bedende inliyor. 
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KurtuluşKurtuluş

Şimdiden
Kurtulmuş Ruh
Tanrı'nın sevincini yaşamakta
Görülmemiş Kurtarıcıyla yaşamakta

Şimdiden
Kurtulmuş Ruh
Tanrı'nın sevincini yaşamakta
Görülmemiş Kurtarıcıyla yaşamakta

Henüz değil
Bedenin kurtulmasını beklemekte
Günahın sonuçların altında inlemekte
Kurtarıcıyı görmekte

Henüz değil
Bedenin kurtulmasını beklemekte
Günahın sonuçların altında inlemekte
Kurtarıcıyı görmekte



Biz kendimizi Tanrı'ya ifade edemeyecek kadar acılarda olduğumuz zaman kim yerimize 
Tanrı'yla konuşur. (26.-27. ayetler) Cevap: İçimizdeki yaşayan Kutsal Ruh.

Şu andan hangi şeylerden emin olabilirim? Cevap: Her şey benim iyiliğim için ve 
Tanrı'nın yüceliği için etkin oluyor.

Gelecekle ilgili hangi şeylerden emin olabilirim? (29. ayet) Cevap: Tanrı benim her 
yaptığım ve söylediğim şeyde beni İsa'nın benzerliğine dönüştürmeye çalışıyor.

29-30 ayetlerindeki ilerlemeye dikkat edin:

Paragrafın Ana Konusu: 

Paragraf 4- Romalılar 8:31-39

Tanrı bize karşı değil, bizden yana nasıl bilirim? (31-32) Cevap: Bana Oğlunu gönderdi 
ve her şey bana karşılıksız verdi. 

Yargı gününde beni suçlayan olacak mı? (33) Cevap: Hayır. Sadece beni aklayan İsa 
orada olacak. 

Eğer Tanrı yargıçsa ve O beni akladıysa, beni makum eden olacak mı? Cevap: Hayır. İsa 
Baba'nın sağındadır. 
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Tanrı beni önceden bildi
Tanrı beni önceden bildi Tanrı Oğlun gibi olmam

için beni öncden
Belirledi. 

Tanrı Oğlun gibi olmam
için beni öncden

Belirledi. Tanrı beni çağırdı
Tanrı beni çağırdı

Tanrı beni akladı
Tanrı beni akladı

Tanrı beni de yüceltti
Tanrı beni de yüceltti
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Hangi şeylerin Tanrı'nın sevgisinden 
beni ayırmak için hiç bir 
gücü yoktur?

Ölüm
Yaşam

Melekler
Yönetimler

Şimdiki Zaman
Gelecek Zaman

Güçler
Yükseklik
Derinlik

Yaratılmış başka bir şey
Sıkıntı
Elem

Zulüm
Açlık

Çıplaklık
Tehlike

Kılıç

Hangi şeylerin Tanrı'nın sevgisinden 
beni ayırmak için hiç bir 
gücü yoktur?

Ölüm
Yaşam

Melekler
Yönetimler

Şimdiki Zaman
Gelecek Zaman

Güçler
Yükseklik
Derinlik

Yaratılmış başka bir şey
Sıkıntı
Elem

Zulüm
Açlık

Çıplaklık
Tehlike

Kılıç



Kendi günahların seni Tanrı'dan ayırabilir mi? Cevap: Hayır. İsa günahlarının bedelini ödedi. 

Herşey bize karşı geldiğinde onlardan daha üstün olarak bizde ne var? (37) Cevap: Bizi 
sevenin aracılığıyla gelen galibiyetimiz.

Paragrafın Ana Konusu: 
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6. Ders: Ders Tekrarı Sorular ve Tartışma

Bu taslağı doldurabilir misin?

Romalılar 1:1-18 _____________________________________

I. Romalılar 1:19-3:20 _____________________________

a. Romalılar 1:19-32 _____________________________

b. Romalılar 2 ___________________________________

c. Romalılar 3:1-20 ________________________________

II. Romalılar 3:21-5:21 ________________________________

a. Romalılar 3:21-31 _________________________________

b. Romalılar 4 _______________________________________

c. Romalılar 5 _______________________________________

III. Romalıar 6-8 ________________________________________

a. Romalılar 6 ________________________________________

b. Romalılar 7 ________________________________________

c. Romalılar 8 ________________________________________

6. bölümden sorular:

6. bölümde vaftizden neden bahsedilir?

Aklanma ile Kutsallaşma arasındaki fark nedir?

6. bölüme göre günahların üstesinden gelecek 3 adım nedir?

Ben Mesih'e güvendikten sonra benliğime ne oldu?

Bir Hristiyan olarak şimdi kime kulluk ediyorum?

7.bölümden sorular:

İmanlı olan kişinin önceden bağlandığı koca kimdir?
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Yeni koca kimdir?

Yasa konusunda İsa bizim için ne yaptı? (6)

Ben iman etmeden önce hangi güç beni aldattı ve öldürdü?

Yasanın Hristiyanın hayatında ne yararı var?

Ben kurtulduktan sonra yeni olan problem nedir?

İmanlı kişi günahsız bir hayat sürebilir mi?

İsa 3 şekilde beni günahtan kurtuldu? Bu üç şekil nedir?

1.

2. 

3. 

8.bölümden sorular:

Romalılar Kitabı'nda kurtuluş ve benim yürüyüşüm nasıl bir sıra takip ediyor?

Mesih'te yaşam veren Ruh'un yasası nedir?

Bir Hristiyan Ruh'un yönetiminde nasıl yaşar?

Benim İsa'ya iman etmeden önceki yaptığım iyi işler, İsa'ya iman ettikten sonraki 
yaptığım iyi işlerden ne şekilde farklıdır?

Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ne/neler beni ayırabilir?
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4. GÜN 
Müjde ve İsrail

Romalılar 9-11 

İmanlı kişinin hizmeti

Romalılar 12-15:13

Sonuç

Romalılar 15:14-16

1. Ders: Tanrı'nın Egemenliği ve İnsanın Sorumluluğu

Romalılar 9-10

9-11 bölümlerine giriş

*Bu kısım İsrail ile Tanrı arasındaki ilişkiyi açıklar.

*9.bölüm Tanrı'nın mutlak egemenliğini (planını yerine getirmek için olan gücünü) 
sunarken 10. bölüm insanın iman etmek ve izlemek olan mutlak sorumluğunu sunar. 

Bu iki gerçek nasıl bir arada olur ? Tanrı nasıl herşeye egemendir ve aynı zamanda insan kendi 
yaptıklarından sorumludur?

1. Günah işi tamamen insana ait. Tanrı insanları günaha düşürmedi. İnsan günah işlemeye 
karar verdi. Böylece insanlar sorumlu oldu.

2. Kurtuluş işi tamamen Tanrı'ya aittir. İnsan kendi kendisinin kurtulması konusunda 
Tanrı'nın planında hiçbir rol oynamaz. Kurtuluş, başlangıçtan (plandan) çarmıha kadar Tanrı'nın 
işidir.
 

3. Müjdeyi reddetme işi tamamen insana aittir. İnsan Tanrı'nın sunduğu merhameti
 ve lütfu reddettiğinde Tanrı suçlu değildir.

4. Müjdeyi kabul etme işi tamamen Tanrı'ya aittir. İnsan müjdeyi kabul etmekle 
övünemez çünkü Kutsal Ruh insanın hayatında çalışmadan ve Herşeye Egemen Rabb'in hareketi 
olmadan insan müjdeyi duyamaz.
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Örneği: Bu iki gerçek demiryolunun iki rayı gibidir. Uzakta sanki birbirleriyle karışıyorlar gibi 
görünür ama hiçbir zaman birbirleriyle karışamazlar. Bunların 
ikisi de eşit şekilde gerçektir.

Not: 3 bölümde Eski Ahit'ten 25 alıntı var.
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Tanrı'nın Egemenliği
9.Bölüm: Tanrı'nın İşleri
9:11- Tanrı'nın planı çağın başlan-
gıcından sonuna kadar durur.
9:15-16- Tanrı istediği kişiye 
merhamet gösterir.
9:17- Tanrı kendi planına göre 
Kralları yükseltir ve açaltır.
9:19-21- Hiç bir kimse Tanrı'nın
planını eleştiremez.
9:22-26- Tanrı, kendi iyiliğini ve 
yüceliğini kendi seçtiği halkına 
göstermek için ve onlara merhamet
etmek için kendisine bir halk 
seçer. 
9:27- Tanrı ÇOK kişiyi kurtarmaya
karar verir. 
9:28-29-Tanrı her zaman  İsrail'de  
İsrail soyunu sürdürmek için birkaç
kişiyi sağ bıraktı. 
9:30-32- Tanrı, O'nu aramayanları 
(Yahudi olmayanlar) aradı.
9:33- Tanrı, sürçme taşı olan İsa'yı
kurtuluş sağlamak için gönderdi.

Tanrı'nın Egemenliği
9.Bölüm: Tanrı'nın İşleri
9:11- Tanrı'nın planı çağın başlan-
gıcından sonuna kadar durur.
9:15-16- Tanrı istediği kişiye 
merhamet gösterir.
9:17- Tanrı kendi planına göre 
Kralları yükseltir ve açaltır.
9:19-21- Hiç bir kimse Tanrı'nın
planını eleştiremez.
9:22-26- Tanrı, kendi iyiliğini ve 
yüceliğini kendi seçtiği halkına 
göstermek için ve onlara merhamet
etmek için kendisine bir halk 
seçer. 
9:27- Tanrı ÇOK kişiyi kurtarmaya
karar verir. 
9:28-29-Tanrı her zaman  İsrail'de  
İsrail soyunu sürdürmek için birkaç
kişiyi sağ bıraktı. 
9:30-32- Tanrı, O'nu aramayanları 
(Yahudi olmayanlar) aradı.
9:33- Tanrı, sürçme taşı olan İsa'yı
kurtuluş sağlamak için gönderdi.

İnsanın Sorumluğu
10.Bölüm: İnsanın karşılığı
10:1-3- İsrail, Mesih'te olan Tanrı'nın 
doğruluğunu reddedip kendi doğruluğ-
unu yerleştirmeye çalıştı.
10:9-10- Birey İsa'nın Rab olduğunu
ağzıyla söylemekle ve yüreğinden O'na 
iman etmekle sorumludur.
10:12- Her insan kökeni ne olursa olsun 
Mesih'e iman etmekle sorumludur.
10:13-15- Müjdeciler müjdeyi 
duyurmakla sorumludur.
10:17- İman insanlar müjdeyi duydukl-
arında olur. Müjdenin duyurulmadığı  
yerlerde iman var olmaz.
10:18- Tanrı'nın yaratışını gören her 
insan bunun ışığında imanla karşılık
vermekle sorumludur.
10:21- Tanrı İsrail'i ve tüm söz dinle-
meyen kişileri yargılayacak.

  

İnsanın Sorumluğu
10.Bölüm: İnsanın karşılığı
10:1-3- İsrail, Mesih'te olan Tanrı'nın 
doğruluğunu reddedip kendi doğruluğ-
unu yerleştirmeye çalıştı.
10:9-10- Birey İsa'nın Rab olduğunu
ağzıyla söylemekle ve yüreğinden O'na 
iman etmekle sorumludur.
10:12- Her insan kökeni ne olursa olsun 
Mesih'e iman etmekle sorumludur.
10:13-15- Müjdeciler müjdeyi 
duyurmakla sorumludur.
10:17- İman insanlar müjdeyi duydukl-
arında olur. Müjdenin duyurulmadığı  
yerlerde iman var olmaz.
10:18- Tanrı'nın yaratışını gören her 
insan bunun ışığında imanla karşılık
vermekle sorumludur.
10:21- Tanrı İsrail'i ve tüm söz dinle-
meyen kişileri yargılayacak.

  



Paragraf 1-9:1-5

Pavlus'un sevgisi nasıl İsa'nın sevgisini yansıtır?  (1. ayet) Pavlus'un sevgisi öz vericidir 
ve başka insanların canlarının kurtarılmalarıyla ilgilenir. 

1.ayet- D.L. Moody şöyle demiştir: “Tanrı'nın işi sevgi olmadan yapılamaz.”

Hangi büyük bereketler İsrail'e verildi? 

Paragrafın Ana Konusu: 

Paragraf 2-9:6-13

İbrahim'in çocuklarının tümü İsrail mi? Cevap: Hayır.

Vaatleri alan İbrahim'in gerçek soyu kim? Cevap: İsmail'den değil, İshak ve Yakup'tan 
gelen çocuklar.

İsmail iyi işleriyle Tanrı'nın planını değiştirebilir mi? Cevap: Hayır!

“Tanrı'nın amacı sürsün.” kelimelerinin altına çizin.” (11.ayet)

Paragrafın Ana Konusu:

Paragraf 3- 9:14-18

Her insan günah işlemeyi ve baş kaldırmayı seçmiştir. Tanrı kendi hak edilmez 
merhametini bazı insanlara göstermeyi seçti. Tanrı merhamet göstermekte adaletsiz mi?

Eğer Tanrı olarak herkese kurtuluş vermek zorundaysan, o zaman bazı insanlara verirken Tanrı 
insana borçlu olmuş olur. 

Fakat Tanrı hiçbir insana borçlu değildir. Ödeyemediğim bir borçum vardı, Tanrı borçlu olmadığı 
halde borçumu ödedi.

Paragrafın Ana Konusu:

Paragraf 4- 9:19-29

Tanrı yeryüzündeki günaha karşı gazabını göstermekte neden gecikiyor? (22-23) 
            Cevap: Kalan imanlılara yüceliğinin zenginliğini göstermek için.

Paragrafın Ana Konusu:
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Paragraf 5- 9:30-33

Tanrı'dan merhamet alan kişiler ile diğer kişiler arasında ne fark var? 
            Cevap: İsa'ya iman etmiş olmaları

Paragrafın Ana Konusu: 

Paragraf 6- 10:1-4

Aklanmamış kişileri neyi yapmaya çalışıyorlar? (3) Kendilerini aklamaya çalışıyorlar.

“Mesih, Kutsal Yasa'nın sonudur” ne demektir?

1. Bütün Yasa'daki peygamberliklerin O'nda gerçekleşmesidir.

2. Mesihin kendisi Yasa'dan tek mükemmel örnektir.

3. Yasa'nın amacını tamamlamasıdır ; insanların merhamete olan ihtiyacını göstermiş 
olmasıdır.

Paragrafın Ana Konusu:

Paragraf 7- 10:15-21

Nasıl bir insan kurtulabilir? (9-13)

Bir insanın kurtulması için ne gerekir? (14-15)

1. Bir müjdecinin gönderilmesi gerekir

2. İmanlı kişinin müjdeyi duyması gerekir.
            3. İsa'dan duymaları gerekir

4. İsa'ya iman etmeleri gerekir
            5. İsa adıyla çağırmalı gerekir

Paragrafın Ana Konusu:
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2.Ders: Tanrı'nın Ebedi Amacı

Romalılar 11

11.bölüm Roma Kilisesi'ndeki  Yahudi Hristiyanlar için bir soruyu cevaplamak adına yazıldı. (1.)

Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi?

Cevap: Hayır!

Cevabın kanıtı 3 kısımdan oluşur:

1. 1.ayet- Kişisel kanıt 

a. Pavlus bir Yahudir ve Tanrı ondan yüz çevirmemiştir.

2. 2-10 ayetler- Tarihsel Kanıtı

a. İsrail'in en sadakatsiz zamanında bile (İlyas'ın döneminde) Tanrı'nın kendi halkı 
olarak varlardı  (1.Krallar 19)

3. 11-35 ayetler- Kilise Kanıtı

a. 

b. İsrail'den ve Uluslar'dan Mesih'e iman edenler Mesih'te bir araya getirilir. Bu 
ikisi şunu oluşturur:

i. Seçilmiş olanlar

ii. İsrail'den geri kalanlar
iii. İnanlılar topluğu
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iv. İmanlı kişiler 

                      21. ayet bir insanın Mesih'te yeniden doğduktan sonra kurtuluştan düşebildiğini 
doğruluyor mu
                    Cevap: Hayır. Bu ayet ister Yahudi olan ister  olmayan bir topluluğa dair Tanrı'nın 
genel planından söz ediyor.

d. Gelecekte Tanrı İsrail'le ne yapmayı planlıyor?

i. 24. ayet- Onlar kendilerine imanla döndüklerinde onları seçilmişlerden 
ibaret olan zetin ağacına aşılanacak.

ii. 25-26 ayetler- Bütün İsrail kurtulacak.

Sonuç: 33-36 ayetler

9-11 bölümlerinin sonucu olarak hatırlanması gereken en önemli şey.

 İnsan Tanrı'nın yolları ve planlarını tamamen anlayabilirler mi ?

 Planını anlamadığımız için Tanrı'yı reddedelim mi ?

 Sen Tanrı kendi işini daha yapsın diye Tanrı'ya öğüt verebilir misin ?

Tanrı sana borçlu mu ? (35)
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3.Ders: Eylemde Aklanma

Romalılar 12-13

12-15 bölümlerine giriş

*Romalılar Kitabı'nın son kısmı şu soruyu cevaplar: Mesih'te aklanmış kişi nasıl   
davranır ?

*Hristiyan'ın Tanrı'yla yeni bir ilişkisi vardır. (3-11 bölümleri) Başkalarıyla da yeni bir 
ilişkisiye sahip olmuşlardır. (12-16 bölümleri) Ona önceden düşman olan kişiler şimdi onun 
kardeşleri olmuştur.

*12. bölümde yeni imanlı olan kişinin görevini anlaması için Pavlus Hristiyanlar'dan 4 
örnek veriyor: 

1. 12:1-2 Sunakta bir kurban

*Ölü kurbanla diri kurban arasındaki fark nedir? Cevap: Diri olan diri olmasına rağmen 
ölü gibiymiş sürekli ve her gün kendi iradesini Tanrı'nın isteğine teslim etmeli. 

*Pavlus neden “Ruhsal tapınmamız budur” diyor? Cevap: İsa kendisini bize verdiğine 
göre bizim kendimizi ona vermemiz doğal karşılıktır.

*Nasıl değiştiriliyoruz? Cevap: Düşüncemizin yenilenmesiyle

*Diri kurban her zaman neyi arıyor ? Cevap: Hayatı için olan Tanrı'nın isteğini

2. 12:3-8  Bedenin Üyesi

Fiziksel bendenin üyelerinin birbirlerine ne şekilde ihtiyacı vardır ?

Mesih'in bedeninin üyeleri olarak ne şekilde birbirimize ihtiyacımız var?

3. 12:9-11 Aile Üyesi

Mesih'te kardeşler olarak  birbirimize nasıl davranmalıyız?

1. Sevginiz ikiyüzlü olmasın.                                                                                               

2. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın.

3. Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun.

4. Saygı göstermekte yarışın.

5. Gayretiniz eksilmezsin.
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6. Ruhta ateşli olun.

7. Rab'be kulluk edin.

8. Umudunuzla sevinin.

9. Sıkıntıya dayanın.

10. Kendinizi duaya verin.

11. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin.

12. Konuksever olmayı amaç edinin.

4. 12:14-21 Savaştaki Asker

Mesih'in ordusunda asker nasıl savaşır ?

1. 14.ayet Ona zulmedenler için iyilik diler.

2. 16.ayet Hor görülenlerle arkadaşlık eder.

3. 17. ayet Barış için savaşır.

4. 21. ayet Kötülüğü iyilikle yener.

5.13:1-4 Yönetime Bağlı Vatandaş

*Kim baştaki yönetimi yerine getirir ? (1.ayet) Cevap: Tanrı 

*Romalılar 8:1 İsa'ya ait olanlara hiçbir mahkumiyet yok derken bir Hristiyan nasıl 
yargılanabilir? (2.ayet) Cevap: Bu ayet dünyevi yargıdan söz ediyor. Tanrı bir Hristiyan'ın 
uymadığı bir kuralın cezasından onu salıvermez. 

*Tanrı'nın önünde Hristiyan'ın ve devletin sorumluluğu nedir. (3-5) Cevap: Hristiyanlar'ın 
iyilik yapması ve devletin kötülüğü yapanları cezalandırması.

*Hristiyan vergi vermeli mi? (6-8) Cevap: Evet. Hükümetin hakkıdır.

Tanrı'nın kurduğu 3 kurum nedir:
1. Aile (Adem ve Havva)

2. Hükümet (bkz. Daniel)

3. Kilise (Yeni Ahit'te)

*Hristiyan her işinde güvenilir bir üye olmalı.
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*Ya hükümet Tanrı'nın Yasası'na aykırı bir kural çıkarsa? Cevap: Elç. İş. 4:19

4. Ders  Yasa Olmadan Hristiyan Hayatının İlkeleri

Romalılar 14-15:13

Giriş:

*Bu kısım bir Hristiyan'ın kilisedeki davranışlarını ele alır. 
*Önceden Yasa her konuda yol gösterirdi. Yahudi ya da Yahudi olmayan kişi hiçbir şeyi 

düşünmeden yasanın yazılı kurallarına uyabilirdi. Aynı zamanda bunu yaparken Tanrı'yı 
sevmiyor bile olabilirdi. Bu kişi yüreğine göre değil eylemlerine göre çalışıyordu. 

*Artık Hristiyan bir kural listesi yoktur. Pavlus, Hristiyanlar'a Ruh'un yönetiminde olan 
yeni hayatla ilgili altı prensibi veriyor.

*Bu altı prensibi altı soru şeklinde veriyor. Bunlar , bir şey yaptığında bu şeyin Tanrı'nın 
istediği olup olmadığnı öğrenmen adına sorman gereken sorulardır.

*Aşağıdaki bölümleri okuduktan sonra yukarıdaki bahsettiğimiz soruları yazmaya çalışın:

1. (14:1-5) Tamamen emin miyim ?

2. (14:6-9) Rab için mi bunu yapıyorum ?

3. (14:10-12) Yapacağım şey Tanrı'nın yargı kürsüsünde incelemeye gelir mi? 

4. (14:13-21) Başkalarının tökezlemesine neden olur mu ?

5. (14:22-23) İmanla mı bunu yapıyorum ?

6. (15:1-7) Kendimi mi ya da başkalarını mı hoşnut ediyorum ?

Alıştırma: Bu prensipleri kullanarak , öğretmeninizle kendi hayatınızdan en az 3 soruyu çalışın.

Örneği: Sigara içmeli miyim? Kutsal Kitap'ta sigara içmekle ilgili bir kural yok. Şarap içmeli 
miyim? Kilise'ye bağış vermeli miyim? Yeni imanlı kişinin önünde domuz eti yemeli miyim?
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5.DERS: SONUÇ

Romalılar 15:14–16:27

Giriş:

*Pavlus her zaman başkalarını nasıl yüreklendirebileceğini düşünüyor. Bu kısımda 
dediklerini neden dediğine dikkat ederken aynı şekilde gerçekten ne dediğine dikkat çekmek 
istiyoruz. 

Paragraf 1- 15:14-22

Pavlus Müjde'yle ilgili 15 bölümü yazdıktan sonra neden Romalılar'a yazmaya gerek yok 
diyor ? (14-15) Cevap:  Müjde'ye iman etmiş , içlerinde Kutsal Ruh'un yaşadığı kardeşler olarak 
onlara saygı gösteriyordu.

Pavlus neden kahin olarak Tanrı'ya hizmet ettiğini söylüyor ?

Aşağıdaki ayetleri düşünü:

1. Mısır'dan Çıkış 19:5-6 “Şimdi 
sözümü dikkatle dinler, antlaşmama 
uyarsanız, bütün uluslar içinde öz halkım 
olursunuz. Çünkü yeryüzünün tümü benimdir. 
Siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus 
olacaksınız. İsrailliler'e böyle 
söyleyeceksiniz.” 

2. Vahiy 1:5-6 Mesih hepimizi kahin 
yaptı. 

3. İbraniler 4:14-16 Tüm Hristiyanlar 
dua ederken Tanrı'nın tahtına kahin olarak 
giriyor.

4. İbraniler 5:1 Kahinin işi günahlar için (İsa herkes için bir kez bunu yaptı) ve bağış 
olarak (Pavlus ulusların imanını armağan olarak Tanrı'ya sundu) sunakları sunmaktır. 

5. Şimdi Pavlus hizmet ettiği gibi biz kahin olarak Tanrı'ya hizmet edebilir miyiz? Cevap: 
Evet!

Paragrafın Ana Konusu:

Paragraf 2- 15:23-33

Pavlus bu bölümde Romalılar'ı sevdiğini hangi şekilde gösteriyor? 
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Paragrafın Ana Konusu:

Paragraf 3- 16:1-16

Pavlus'un bu isimlerden bahsetmesi kardeşler için olan sevgisini nasıl gösterir?

Paragrafın Ana Konusu:

Paragraf 4- 16:17-20

Ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara nasıl dikkat etmeliyiz?

Eğer bunlara dikkat etmeseydik, sonucu ne olurdu?

Paragrafın Ana Konusu:

Paragraf 5- 16:21-27

Paragrafın Ana Konusu:
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6.DERS TEKRARI, SORULAR VE TARTIŞMA

Öğretmenle her bölümü ve bu bölümlerin Müjde'yle nasıl ilgili olduklarını konuşun. Asıl ve 
ikincil bölümleri dahil edin.

Hangi ayelter en güçlü ayetler olarak senin dikkatini çekmekte ?

Sana gelen yeni kavramlar nelerdi?

Bu çalışma sayesinde Müjde'ye dair anlayışının alanlarından hangisi/hangileri güçlendirildi?

9:11 God's plan stands from the beginning 
of the age to the

God's Works
9:11 God's plan stands from the beginning 
of 9:11 God's plan stands from the begin-
ning of 
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