HIRİSTİYANLARIN YAŞAMASI GEREKEN KUTSAL
KİTAPTAKİ BUYRUKLAR
“Eğer beni seviyorsanız, benim buyruklarımı yerine getirirsiniz” (Yuhanna 14:15)

EN BÜYÜK BUYRUK İLK EMİR
1.

Tanrın Rabbi bütün yüreğinle seveceksin. (Matta 22:37)

İKİNCİ BUYRUK EMİR
2.

Komşunu kendin gibi seveceksin. (Matta 22:39)

İSA PEYGAMBER BİZİM ÖRNEĞİMİZ
3.

Mesih İsayı örnek alıp onun izinden gideceksiniz yani Mesih İsa’yı örnek alıp onun
izini takip edeceksiniz. (1Pet.2:21; Luka 14:27)

4.

Tanrının çocukları olarak; Tanrıyı örnek alın. Mesihin öğretileri içinizde yaşasın.
Kendi yaşamında önemli bir örnek ol. (Efes.3:17; Kol.3:16; Matta 5:16; Filip 2:16)

10. Sürekli dikkatli, uyanık, cesur, neşeli, kibar, zararsız, olun bu durumu devam ettirin
ve hazır olun; Mesih İsanın tekrar gelişinde. (1Korin.16:13; Filip.2:5; 4:4;
1Selan.5:6-10)
11. Yeryüzündeki materyalleri düşünmeyi seçmemelisiniz, gökteki değerleri
düşünmelisiniz bu yolla siz yepyeni bir insan, olacaksınız. (Rom.12:2; Kol.3:2;
1Yuh.2:15)
12. Siz ne yapıyorsanız düşünün bunun hakkında nasıl etkileniyor başka insanlar sizin
davranışlarınızdan ne yarar sağlıyor. Yani ne yapıyorsanız Tanrının onuruyla
,şanıyla yapmalısınız. Bütün bunları yap yüce Tanrının şanıyla. (1Korin.10:31;
3:17)
13. Umudunuzla mutlu olun ve sıkıntılı zamanlarda sabırlı, dayanıklı olun.
(Rom.12:12)
14. Düşmanlarınızı sevin; kim senden nefret ediyorsa iyilik yap onlara. Affedici olun.
(Matta 5:44; Rom.12:17; Kol.3:3; Matta 6;14-15; 18:21-35)
15. Birbirinizin yükünü taşıyın böylece Mesihin yasasını yerine getirirsiniz. Başkalarını
sevin ve başkalarına sevginizi sunun. Mesih bizi nasıl sevdiyse sizde yaşayın
sevgiyle. (Galat.6:2; Filip. 2:4; Yuh.13:34-35; Efes.5:2)
16. Herşeyi sevgiyle yapın ve birbirinize karşı alçakgönüllü olun. (1Korin.16:14;
1Pet.5;5)

DUA VE İTİRAF
17. Dua et günahlarının bağışlanması için. (Matta 6:12-14; 1Yuh. 1:9)

İMANLILAR, İNANANLAR TOPLULUĞU
5.

Tanrıya olan inancını ve güvenini göstermeye devam et. (1Korin.16:13; 1Tim.6:12;
İbran.11:6; 2Tim.1:13; 2:22)

6.

Siz bütün davranışlarınızda kutsal olun. İstekli ve dirençli ol, bütün gayretinle iyi
olanı yap. (1Pet.1.1:5-16; Efes.6:5-8; Titus 2:14; Galat.6:9)

7.

Yaşamınızda her ne yaparsanız, bütün kalbinizle yapın sadece Tanrı için.
(Kol.3:23)

8.

Takip et sonuçtaki; gerçek, saygıdeğer, doğru, pak, sevimli, hayranlık uyandıran,
erdemli ve övülmeye değer ne varsa onu düşün ve onu yap. (Filip.4:8)

9.

Kendikendini kontrol eden ol, merhametli, sevimli, alçakgönüllü, kibar, uysal,
nazik, affedici, ağırbaşlı, sağduyulu, samimi, içten ve ılımlı ol. (Kol.3:12-14;
2Tim.2:24; Titus 2:22; Efes.4:32; Filipç4:5; 1Pet.1:13; 5:8)

18. Yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmayın ve endişeli olmayın. (Matta 6:31-34; Luka
21:34-36)
19. Şunları yapmaktan sakının;sertlik, öfke, hiddet duymak, kavga, çekişme, ayrıklar,
ikiyüzlülük, kıskançlık, bencil tutkular, fuhuş, putperestlik, büyücülük, yanlış
öğretiler yaymak. (Efes.4:31;; 5:3; 1Pet.2:1; Galat.5:19-21; 2Pet.2:1)
20. Herşey için Rabbimiz Tanrıya şükredin ve yaptığın her işte Rabbi an. (Efes.5:20;
Süleyman 3:6)
21. Sizler dua edin, size zulüm edenler ve düşmanlarınız için. (Matta 5:44)
22. Günahlarınızı birbirinize itiraf edin. (Yakup 5:16)
23. Dua herzaman;dua kısa ve yalın; dua özel ve gizli olmalı. (Luka 18:1; Matta 6:6-8)
24. Ayartılmamamız ve günaha teşvik etmememiz için dua! (Matta 6:13; 26:41)

İTAAT VE UYGUNLUK
25. Yetkililere itaat et; fakat onlar nerde itaraz ederlerse Tanrının yasasına siz onlara
itaat etmeyin. (1Pet.2:13; Elçi.5:29)
26. Öğretişinde dürüst ve ağırbaşlı olduğunu göster, kimsenin kınamıyacağı doğru
sözler söyle, öyleki bize karşı gelen hakkımızda söyleyecek kötü bir söz
bulamayıp utansın. (Tıtus 2:7-8)

39. Eğer senin kardeşlerin sana karşı günah işlerse, ona git, suçunu kendisine göster.
Herşey yanlız ikinizin arasında kalsın ve çaba göster onu incitmeden ve sorunu
çözümle sonuçta. (Matta 18:15; Galat.6:1)
40. Yargıç olma (Başkasını yargılmayın ki; sizde yargılanmayasınız). (Matta 7:1-2)

27. Tanrının lütfu: Tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda sağduyulu,
doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. (Tıtus 2:12)

SÖYLEV

BAĞIŞLAMAK İŞTİRAK VE KABUL

42. Sözünüz tuzla terbiye edilmiş gibi herzaman lutüfla dolu olsun böylece herkese
nasıl karşılık vermek gerektiğini bileceksiniz. (Kol.4:6)

28. Biz hatırlamalıyız Mesih İsayı hergün ve düzenli sıksık ekmek kıracağız çünkü
Mesih söyledi bunu yapmamızı. (Matta 26:26-27; 1Korin.11:24-26; Elçi.2:42;
20:27; 1Korin.16:2)

43. Size zulüm edenler için iyilik dileyin lanet etmeyin. (Matta 5:44; Rom.12:14)

29. Herzaman insanların size nasıl davranmasını istiyorsanız sizde onlara öyle
davranın. (Matta 7:12)
30. Sizden birşey dileyen herkese verin, malınızı alandan onu geri istemeyin. (Luka
6:29-30)
31. Alçakgönüllü ol, alçakgönüllü olmayı görev kabul et, dostça ve alçakgönüllü
davran insanlara. (Matta 23:10-12; Rom.12:16)
32. Tüm sahip olduklarınla yetin herneye sahipsen şükret. Daima varlığını
başkalarıyla paylaş ve kimin yardıma ihtiyacı varsa yardım et. (1Tim.6:8;
Rom.12:13; İbran.13:16; Yakup 1:27)
33. Ne zaman sen yardıma ihtiyacı olan birine birşeyler verirsen bunu gizli ve sessizce
yap çünkü bu özeldir. (Matta 6:1-4)
34. Kimden borç birşey aldıysan onu geri vermelisin onlara, bu olabilir para, saygı,
yada onu. Herkese hakkını doğru verin. (Rom.13:7-8)
35. Sevinenlerle sevin, ağlayanlarla ağlayın. (Rom.12:15)

MÜCÂDELE AZİM
36. Herkesle barış içerisinde yaşa. Herkesi dinlemekte çabuk ol, konuşmakta ise
yavaş ol, öfkenlemektede yavaş ol. (İbran.12:14; Yakup 1:19)
37. Yatışma ve tartışmada çabuk ol, haksızlığa uğrarsanız yada dolandırılırsanız
kabul edin, üzülmeyin. (Matta 5:25; 1Korin.6:7)
38. Kötülüğe kötülükle, sövgüye sövgüyle değil tersine kutsamayla karşılık verin.
(Matta 5:39-40; 1Pet.3:9; Rom.12:17,21)

41. Her fırsatta konuş, kutsal kitap İncil kakkında ve inancın hakkında. (Markos 16:15;
2Tım.4:2; Rom.10:8-10)

44. Yalanı üzerinizden atın; komşunuzla konuşun gerçekle ve komşunuza gerçeği
söyleyin. (Kol.3:9; Efes.4:25)
45. Kimseyi kötülemeyin ve sizi kötülemek isteyen başkalarına hiçbir iftira fırsatı
vermeyin (1Tım.5:14; Titus 3:2)
46. Hiçbirşey üzerine ant içmeyin. Evetiniz evet, hayırınız hayır olsunki; yargıya
uğramıyasınız. (Matta 5:34; Yakup 5:12)

AKRABALIK İLİŞKİLERİ
47. Mesih İsaya duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Kadınlar
kocalarını sevecekler, kocalarda eşlerinini sevecekler. (Efes. 5:21-6:4; Kol.3:1821; Titus 2:4)
48. Çocuklar: Rab yolunda, anne ve babanızın sözünü dinleyin. Babalar: Sizde
çocuklarınızın öfkesini uyandırmayın onlara Rabbin terbiye ve öğüdüyle büyütün.
(Efes.6:4; Kol.3:21)
49. Hizmetkarlar efendilerinize saygıyla bağımlı olun. Efendiler de hizmetkarlarına
aynı biçimde davranmalıdırlar. (1Pet.2:18; Efes.6:5-7)
50. Kardeşler hepbirlikte uyum içinde yaşayın. (İbran:13:1; Galat.6:2)

“Commandments of Christ” (Robert Roberts) üstüne. İngilizceden Türkçeye Tercüme
eden kardeşiniz S.Britton 2004

