
 

 

Kutsal Kitap’a Göre, Birbirimize Karşı Sorumluluklar Var. 

 

1. “…birbirinizle barış içinde yaşayın!” (Markos 9:50) 

2. “…birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin.” (Yuhanna 13:34) 

3. “Sizi sevdiğim gibi birbirinizi sevin.” (Yuhanna 15:12) 

4. “Size şu buyruğu veriyorum: Birbirinizi sevin!” (Yuhanna 15:17) 

5. “Birbirinize kardeşlik sevgisiyle bağlı olun.” (Romalılar 12:10) 

6. “Birbirinize saygı göstermekte yarışın.” (Romalılar 12:10) 

7.  “Birbirinizle aynı düşüncede olun.” (Romalılar  12:16) 

8. “…birbirimizi yargılamayalım.” (Romalılar 14:13) 

9. “Mesih sizi kabul ettiği gibi, Tanrı'nın yüceliği için birbirinizi kabul edin.” (Romalılar 15:7) 

10. “…birbirinize öğüt verebilecek durumdasınız.” (Romalılar 15:14) 

11. “Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.” (Romans 16:16)  

12. “…yemek için bir araya geldiğinizde birbirinizi bekleyin.” (I Kor. 11:33) 

13. “…üyeler birbirini eşit biçimde gözetsin.” (I Kor 12:25) 

14. “Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.” (I Kor 16:20) 

15. “Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.” (II Kor 13:12) 

16.  “Birbirinize sevgiyle hizmet edin..” (Galatyalılar 5:13) 

17.  “Boş yere övünen, birbirine meydan okuyan, birbirini kıskanan kişiler olmayalım.” (Galatyalılar 5:26) 

18.  “Birbirinizin yükünü taşıyın…” (Galatyalılar 6:2) 

19. “Birbirinize sevgiyle, hoşgörüyle davranın.” (Efesliler 4:2) 

20. “Birbirinize karşı iyi yürekli, şefkatli olun.” (Efesliler 4:32) 

21. “Tanrı sizi Mesih'te bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” (Efesliler 4:32) 

22. “Birbirinize mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyin...” (Efesliler 5:19) 

23. “Mesih'e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun.” (Efesliler 5:21) 

24. “Her biriniz alçakgönüllülükle öbürünü kendinden üstün saysın.” (Filipililer 2:3) 

25. “Birbirinize yalan söylemeyin.” (Koloseliler 3:9) 

26. “Birbirinize hoşgörülü davranın.” (Koloseliler 3:13) 

27. “…Rab'bin sizi bağışladığı gibi, siz de birbirinizi bağışlayın.” (Koloseliler 3:13) 

28. “Tam bir bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler, ruhsal ezgiler söyleyerek…” 

(Koloseliler 3:16) 

29. “…birbirinizi bu sözlerle teselli edin.” (I Selanikliler 4:18) 

30. “…birbirinizi yüreklendirip ruhça geliştirin.” (I Selanikliler 5:11) 

31. “birbirinizi her gün yüreklendirin.” (İbraniler 3:13) 

32.  “Birbirimizi sevgi ve iyi işler için nasıl gayrete getirebileceğimizi düşünelim.” (İbraniler 10:24) 

33.  “…birbirimizi daha da çok yüreklendirelim.” (İbraniler 10:25) 

34. “…birbirinizi yermeyin.” (Yakup 4:11) 



35. “…yargılanmamak için birbirinize karşı homurdanmayın.” (Yakup 5:9) 

36. “…şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf edin ve birbiriniz için dua edin.” (Yakup 5:16) 

37. “Başkalarının duygularını paylaşın. Birbirinizi kardeşçe sevin…” (I Petrus 3:8) 

38. “Her şeyden önce birbirinizi candan sevin.” (I Petrus 4:8) 

39. “Söylenmeksizin birbirinize konukseverlik gösterin.” (I Petrus 4:9) 

40. “Hepiniz birbirinize karşı alçakgönüllülüğü kuşanın.” (I Petrus 5:5) 

41. “Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın.” (I Petrus 5:14) 

42. “…Birbirimizi sevelim.” (I Yuhanna 3:11) 

43. “İsa'nın buyurduğu gibi birbirimizi sevmemizdir.” (I Yuhanna 3:23) 

44. “Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır.” (I Yuhanna 4:7) 

45. “Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.” (I Yuhanna 4:11) 

 


