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ьОНСьОZ
Икинджи Дюня Савашъ'нда кадънлар фабрикаларда чалъшмая башладълар, чюнкю 
бютюн еркеклер савашърдълар. Бьойлеликле яваш яваш кадънън ролю деишмейе 
башладъ. 1960'лъ йълларда бу чок хъзландъ, 'кадънлара ьозгюрлюк' харекети 
башлатълдъ. Бир кадънън евде калъп евлатлара бакмасъ артък кьолелик оларак 
деерлендирилмейе башладъ. Комунист девлетлерде де кадънларъ евден дъшаръ 
чалъшмая зорладълар. Евлатларъ йетиштирмек артък аиленин ве анненин иши 
деил, девлетин иши олду. Анаокулларъ ен башта 1800 йълларънда факир аилелер 
ичин курулду. Ама 2. Дюня Савашъ'ндан сонра артък нормал олду, кадън евде 
калмасън, девлет де чоджукларъмъзъ йетиштирсин.

Топлумун ичинде ьойле бир анлайъш вар, Християнлък кадънлара баскъ верен 
системин бир парчасъдър. Санки Кутсал Китап кадънлара кьоле, я да даха зайъф, 
даха аз хаклара сахип олан бир яратък гьозюйле бакъйор. Не язък ки, базъ 
иманлълар биле базъ айетлере бакарак бу дюшюнджейе сахип олуйорлар. Факат бу 
чок янлъш бир дюшюнджедир: иманлъ бир евлиликте юстюнлюк дюшюнджесине йер
йок. Не еркек, не де кадън кенди хакларънъ арамъйор; икисе бирликте Месихе 
бойун еийорлар. 

Кадънън ролю де Кутсал Китап'та инсанларън дюшюндюю гиби деилдир: кадън 
садедже ев ишлерине бакан, коджасънън иштен дьонмесини сабърла беклейен бир 
хизметчи деилдир. Бу брошюрюн конусу олан Сюлейман'ън ьОздейишлери 31. 
бьолюмю, кадънън аиледе, топлумда ве килиседе не кадар актив бир рол 
ойнадъънъ гьостерийор.

Умудумуз ве дуамъз шу ки, бу брошюр иманлъларън евлиликлерини 
кувветлендюрсин ве иманлъ къзкардешлеримизе джесарет версин, ьойле ки, 
килиседе даха актив бир рол ойнасънлар.

Ама РАБ'ден Ама РАБ'ден 
Коркан бир кадън Коркан бир кадън 

ьовюллмеъе лайъктърьовюллмеъе лайъктър
Сюл.ьозд. 30:10



Ердемли кадън

“Ердемли кадънъ ким булабилир?
Онун къймети алтъндан чок даха юстюндюр.
Коджасъ она йюректен гювенир ве казанджъ ексилмез.
Кадън она кьотюлюкле деил, яшамъ бойунджа ийиликле 
каршълък верир.
Йюн, кетен булур, зевкле еллерийле ишлер.
Тиджарет гемилери гибидир, йийеджеини узактан гетирир.
Гюн домадан калкар, ев халкъна йийеджек, 
   хизметчилерине де пайларънъ верир.
Бир тарлайъ гьозюне кестирип сатън алър,
Кенди казандъъ парасъйла бир юзюм баъ дикер.
Гийинип колларънъ съвар джанла башла чалъшър.
Тиджаретинин карлъ олдууну билир, ламбасъ бютюн гедже 
янар.
Авуджунда памуу тутар, кенди ели иле иплик япар.
Гарибана колларънъ ачар, йоксула елини узатър.
Кар яънджа ев халкъ ичин кайгъланмаз,
   чюнкю хепсинин ики кат гийсиси вардър.
Йатак ьортюлери докур, кенди гийсилери индже мор кетендир.
Коджасъ касабанън илери геленлерийле отуруп калкар,
Касабанън гюдюджюлерин арасънда ийи танънър.
Кадън диктии кетен гийсилери ве ьордюю кушакларъ 
тюджджара сатар.
Куввет ве сайгъйла кушаннмъштър, геледжее гювенле бакар.
Азъндан билгелик акар, дили хеп ийилик конушур.
Ев халкънън ишлерини ийи гюдер, тембеллик недир билмез.
Чоджукларъ онун ьонюнде аяа калкарлар, коджасъ ону ьовер.
"Ийилик япан кадънлар чок, ама сен хепсинден юстюнсюн" дер.
Чекиджилик алдатъджъдър, гюзеллик боштур;
Ама Раббе сайгълъ кадън ьовюлмейе лайъктър.
Она емеинин каршълъъ верилсин

   яптъкларъ ичин ону бютюн касаба ьовсюн.”
Сюлейманън ьОздейишлери  31:10-31



Раб истийор хер бир кадън ердемли бир кадън олсун
Сюлейманън Меселлеринде 31:10-31 Раб бир ердемли кадънън 20 табийетлерини 
гьостерийор. Не заман кадън урашъйор, бу 20 табийети кенди хаятънда 
герчеклештирсин о заман онун хаятъ Раббе шан гетирмейе башлъйор. Насъл гюзел 
бир чичек Раббин шанлълъънъ белли едерсе, айнъ онун гиби ердемли кадън кенди 
давранъшъйла ве ишлерийле Раббин шанлълъънъ гьостерийор.

Ердемли кадън шьойле белли олуйор:

 севимли

 Аллахтан коркан

 къзанларъ ону ьовюйор

 диккатли

 башкаларъ ону ьовюйор

 коркмаян

 хамарат ве ишлек

 джьомерт

 анлайъшлъ ве акъллъ

 коджасъна ийи давранан

 чок къйметли бири

 коджасъна сайгъ гьостерен

 гювенилир бир киши

- Кенди кендине сор: "Бен бунларъ хаятъмда сахип олмак истийор муйум?"

- Егер джевабън "Евет" исе, херхалде кенди кендине дийорсун: "Ама билмийорум 
насъл бунлар бенде олабилир?"

Ким бу кадар чок ердемли олабилир?

Чоу кадънлар истийорлар ердемли бир кадън олсунлар. Ама дюшюнемийорлар ки, 
бу онлар ичин мюмкюндюр. Бу 20 табийет хер иманлъ кадънда олабилир. Хер ким о 
табийетлери билирсе ве онлара итаат едип бойун еерсе кесинликле мюмкюндюр. Ве
айнъ заманда Аллаха уйгун бир кадън оладжак. Сюлейманън ьОздейишлери'нде 
гечен бу 20 табийет сенде де олабилир, чюнкю:

"Йашамак ве Аллах йолунда йюрюмек ичин не лазъмса, ону Аллахън 
куввети бизе затен верди. Бу, Ону танъмакла олуйор. О бизи кенди 
шанлълъъ ве ийи табийетине гьоре чаърдъ."  (2.Петрус 1:3)

Раб хер бир кадънъ чаъръйор, кенди табийетине бензер олсун. Кадън 
ьоренмелидир ки лазъм иманънъ Раббе ве онун сьозюне баласън ве Раббин дедиини
япсън. Кадън Аллахън истедии гиби бир киши олабилир, егер онун дедиини йерине 
гетирирсе. Башка чаре йок. Вар бир поблем, лазъм онунла баша чъкалъм. О да....



ГЮНАХТЪР

Гюнах тек себеп олуйор кадън ердемли олмасън. Гюнах демек, кенди истедиимизи 
япмак, деил Раббин истедиини. Ама ийи хабер вар, чюнкю:.. 

"Аллах гюнах билмейен Кишийи бизим ичин гюнах яптъ. ьОйле ки, биз о 
Кишиде Аллахън дорулуу олалъм."   (2.Коринтлилер 5:21)

Егер кадън Иса Месих’е иман едерсе ве ону куртаръджъ оларак кабул едерсе, Аллах
ону гюнахтан куртаръйор. Ону сонсуз ьолюмден куртаръйор ве артък гюнахън 
кьолеси деилдир.

"Билийоруз, евелки кишилиимиз Онунла бирликте хача герилди, ьойле ки, 
ески гюнах табийетимиз ортадан калдърълсън ве артък гюнаха есир 
олмаялъм." (Ромалълар 6:6)

Иса Месих шьойле дийор: 

„Сизе чок дору бир шей сьойлейейим: хер ким гюнах ишлерсе, гюнахън 
кьолеси олуйор... Онун ичин, Оул сизи сербест кълдъ мъ, асъл о заман 
сербест оладжанъз. (Йуханна 8:34,36)

Кадънлар кендини ака пака чъкарамазлар

Кадън йок нейлен кендини хаклъ чъкарсън, чюнкю Раб хер шейи сааладъ не 
лазъмса гюнахъ йенебилелим дийе. Сенин кутсал, баъшлайъджъ ве севгили 
Аллахън сана хер шейи верди не лазъмса ки ердемли кадън олабилесен. Бириджик 
сору калдъ, о да.....

Башламая хазър мъсън?

Егер хазърсан, даха 
шимди башънъ еилтир. 
Аллаха сьойле, онун 
истедии гиби бир кадън 
деилсин. Йалвар Раббе, 
сана ярдъм етсин 
деишмейе. Олабилир 
;ьойле дуа едесен:

"Севгили Раббим, итираф едийорум ки шимдийе кадар истедиин 
гиби бир кадън оламадъм. Сенин ярдъмъна ихтияджъм вар. 
Кендими сенин еллерине бракъйорум. Бени сана уйгун бир кадън 
яп. Кенди хаятъмла инсанлара гьостеребилейим ки сен варсън ве 
сен бени деиштирдин дийе. Истийорум беним евлилиим сана шан 
гетирсин. Иса Месих адъйла дуа еттим. Амин."



Егер сахиден де йюректен дуа еттийсен, бил ки Аллах кесинликле сенин дуанъ 
ишитти ве сана джевап вереджек. 1.Йуханна 5:14 язълдъъ гиби: 

"Ве Онун ьонюнде ьойле бир кураjъмъз вар ки, егер Онун истедиине гьоре 
бир шей дилерсек, О бизи сеслийор."

Кадънън ихтияджъ вар бир коруйуджудан

Хер бир кадънън ихтияджъ вар коруйуджудан. Буну лазъм анлаялъм. Инджилде ен 
аз 3 себеп вар, неден кадънън ихтияджъ вар коруйуджудан.

1. Дюнянън еткиси кадънън 
юзерине 

Бу дюняда саде шунлар вар: 
- беден табийетинин 
истедиклери,
- гьозлерин истедиклери ве
- бу хаятън бош гуруру. 

“Ве бунлар Баба'дан деил, 
дюнядандърлар.”
                  (1.Йуханна 2:16)

Хер кадънън гьоз истеклери вар. Месела: алтън, багаj, дююн,... Бунлар хепси Раббе
дюшмандър. Инджилде язъйор ки кадънлар евджиман олсунлар. Бунунла бизи 
дюнянън еткисинден корумак истийор.

2. Шейтан

"Ен сонунда, Раб'де кувветли олун,
Онун гючлю кудретини алън.
Аллахън бютюн силахларънъ
кушанън ки, Шейтанън ойунларъна
каршъ саалам дурасънъз... Онун
ичин, Аллахън бютюн силахларънъ
калдърън. ьОйле ки, кьотю гюнде
каршъ коябилесиниз, ве хер шейи
яптъктан сонра саалам дурасънъз."

(Ефеслилер 6:10,11,13)

 Шейтан херкесе ве хер шейе каршъдър. Онун ичин бакъйор кадънъ йъксън. 
Сен лазъм Шейтана каршъ дурасан. Буну япабилирсин егер итаатли кадън 
олурсан.

3. Чоу заман кадънлар даха колай 
алданъйорлар

"Бен затен бир кадъна изин 
вермем, дерс версин не де еркее 
сьоз гечирсин. Хайър, о лазъм 
сессиз дурсун. Не де олса, ен 
ьондже Адем яратълдъ, сонра 
Хавва. Ве алданан Адем деилди. 
Кадън алданъп гюнаха дюштю."  

(1.Тимотейус 2:12-14)



 Чоу кадънлар бу айети окуйунджа рахатсъз олуйорлар, чюнкю анламъйорлар 
Раб бурада не демек истийор я да чок гурурлу дюшюнюйорлар. 

 Айет кесинликле сьойлемийор ки, кадън еркектен даха аз деерли. Айет 
сьойлемек истийор, Аллах кадънън топлантъдаки гьоревине бир сънър 
койуйор, чюнкю кадън даха чабук алданъйор. 

 Аллахън дедиине гьоре, вар базъ гьоревлер кадънлар юстюне алмасънлар. 
Кадън лазъм бу айети севинчле кабул етсин, чюнкю анлаяджак, Аллах буну 
кьотюлюк ичин деил бизим ийилиимиз ичин сьойлюйор, бизи корумак ичин 
буну сьойлюйор.

 Ердемли кадън олмак истерсен, лазъм урашасън ве чаба гьостересшн. Буна 
вакът ве чалъшмак лазъм. 

 Сен деишмек истерсен, илк ьондже лазъм ески кишилиини бракасън, ондан 
сойунсун ве йенилии гийинесен. Оламаз ески ве пис багаjън юстюне йени ве 
темиз багаj гийийесен. Илк ьондже лазъм ескилерини чъкаръп йенилерини 
гийийесин. 

 Бу бирден бире олмуйор. Лазъм чок чаба гьостерелим ве урашалъм. Дюшюп 
калкалъм, янлъшлъкларъмъздан ьоренелим. Биз иманлъ кадънлар лазъм 
"дюшюнджелеримиз йениленсин ве бьойлеликле бамбашка кишилер олалъм" 
(Ромалълар 12:2).

Сойунмак Гийинмек

"ески инсанъ сойунун"  (Ефес 
4:22)

"йени инсанъ гийийин"     (Ефес 4:24)

"бютюн яланджълъъ атън" 
(Еф.4:25)

"комшунуза хакикатъ конушун"  (Ефес 4:25)

"ким чалмъшса артък 
чалмасън" (Ефес 4:28)

"ону япаджаъна ишлесин, кенди еллери иле 
ийи оланъ япсън. Бьойледже ихтиаджъ 
оланла пайлашаджак бир шейи олсун (Ефес 
4:28)

"Хер тюрлю аджълък, хер 
тюрлю ьофке, хер тюрлю 
баърмак чъърмак ве 
сьовмектен ве хер тюрлю 
кьотюлюк-тен кендинизи 
темизлейин."       (Ефес 4:31)

"Бирбиринизе каршъ ийи йюрекле ве яваш 
давранън. Аллах сизе Месихте насъл аф 
еттийсе, сиз де ьойле бирбиринизи аф един." 
(Ефес 4:32)



 Иште биркач ьорнек насъл ески дюшюнджелеримизи йенилештирелим.

Йанлъш 
дюшюнджелер

Дору 
дюшюнджелер

1. "Коджамдан нефрет едийорум"

1. "Там бу дакка она каршъ севги 
хиссетмийорум, ама ону севмейе 
карар верийорум; чюнкю бен де 
Аллахън севгисини каршълъксъз 
алдъм"

2. "Хич бир умут йок евлилиимиз 
даха сюрсюн"

2. "Егер тьовбе едерсе, йок ьойле бир 
шей ки ону аф едемейим"

3. "Хич бир заман Аллахън 
истедии гиби бир кадън оламам, 
чюнкю коджам бир тюрлю 
дюзелмийор"

3. "Бен хер шейе даянабилирим, 
чюнкю "Сизин башънъза хенюз ьойле 
бир хал гелмеди ки, ьобюр инсанлара 
да айнъсъ гелмесин. Аллах да 
садикандър. О изин вермейеджек, сиз
ьойле бир денемейе дюшесиниз, хани 
ташъябиледжеинизден даха бюйюк 
олсун.  (1.Коринтлилер 10:13)

4. "Чок истийорум аркадашъмън 
коджасъйла яшаяйъм. Онлар не 
кадар гюзел анлашъйорлар"

4. "Аллахъм, беним ешим ичин сана 
тешекюр едерим. Гьостер бана не 
япайъм, ки коджам анлаябилсин, не 
кадар деерлидир беним ичин."

5. "Джесарет буламъйорум, 
коджама дюшюнджелерими 
анлатайъм. Егер сьойлерсем 
бенден ичин кьотю 
дюшюнеджек."

5. "Севги иле доруйу сьойлемейе 
ьоренебилирим. Раб бана ярдъм 
едеджек доруйу сьойлейейим."

6. "Истийорум коджам бени рахат
браксън"

6. "Раббим, тешекюр едерим сана, 
ьойле бир еш вердин бана ким 
истийор бенимле яшасън.

7. "Беним истедиклерими хич 
япмъйор"

7. "Севги кенди файдасънъ арамаз. 
Аллахъм не япайъм, она севгими 
гьостеребилейим ве кендими 
дюшюнмейим"

Егер сенде де бьойле дюшюнджелер варса, онларъ Раббе гетир. Аллаха сьоз вер ки 
урашаджан бир даха ьойле дюшюнмейесин. Герчек тьовбе демек, дюшюнджелерини
бюсбютюн деиштирийорсун.



Кадънън евлиликтеки гьореви недир?

Аллах кадъна белли бир гьорев верийор. Кадънън амаджъ лазъм олсун Аллахъ 
ьовмейе. Кадън анламалъдър, ки

1. Еркек биринджи яратълдъ

 "Не де олса, ен ьондже Адем яратълдъ, сонра Хавва." (1.Тимотейус 2:13)

Еркек биринджи яратълдъ, сонра кадън яратълдъ, "уйгун бир ярдъмджъсъ олсун" 
дийе. икисинин де фарклъ ишлери вар.

2. Кадън еркек ичин яратълдъ, деил еркек кадън ичин

Сахи, еркек лазъм башънъ ьортмесин, чюнкю Аллахън гьорюнюшю ве 
шанлълъъдър. Кадън гене еркеин шанлълъъдър. Еркек кадъндан мейдана
гелмеди, ама кадън еркектен мейдана гелди. Не де еркек кадън ичин 
яратълдъ, ама кадън еркек ичин яратълдъ. (1.Коринтлилер 11:7-9)

Кадън лазъм коджасънъ шанласън. Сен онун ичин яратълдън.

Чюнкю еркек каръсънън башъдър; айнъ насъл Месих де килисенин 
башъдър. О кендиси беденин куртаръджъсъдър. (Ефес 5:23)

Лазъм анлаясан ки еркек евин башъдър. О сорумлудур ханенизи гютсюн.

Насъл хаятъмъзда кенди сорумлулуумузу йерине гетиребилириз?



15 йол вар насъл кадън коджасъна шан гетиребилир

  1. Коджана сор: "Бу хафта не япмак истийорсун?"

  2. Коджана сор: "Сана насъл ярдъмджъ олабилирим?"

  3. Хер шейи вактънда битир: темизлии, пазарлъъ, йемеи, чамашъръ

  4. Хер гюн коджан ичин вакът айър – икиниз янлъз вакът гечиресениз

  5. Коджанъ биринджи йере кой: къзанлардан да, ахбапларъндан да, анандан биле 
даха ьонемли олсун.

  6. Хер заман хазър ол, кенди ишини бракъп онун ишини битиресен.

  7. Инсанларън янънда хер заман ону ьов. Хич бир заман ону ашаъ дюшюрме, не де 
онун янлъшлъкларънъ анлат.

  8. Онун ичин ХЕР гюн дуа ет

  9. Онун ишини кенди ишинден даха ьонемли сай.

10. ьОйле яп ки, онун гюню ийи гечсин – месела сабах еркен калк она йемек 
хазърла, даха акшамдан ону багаjларънъ йъка, ише гидеркен ону ьоп ве она ийи 
ишлер диле.

11. Онун аилесине ве аркадашларъна севги ве сайгъйла давран.

12. Хер даим ону ьов.

13. Хер заман дъш гьорюнюшюню гюзел тут ве гюзел багаj гийи. ьойле ки коджанън 
гьозюнде чекиджи каласан. Кендини салдън мъ, бютюн гюн геджеликле гездин 
ми коджана себеп олабилирсин ки, башка къзлара гьоз таксън.

14. Коджан янлъшлък яптъ мъ, кимсе янънъзда олмадъъ заман она сьойле ве она 
кураj вер Раббе баксън.

15. Она джесарет вер, Раб ичин даха чок чалъшсън ве Рух вергисини куллансън.

 Коджан кенди гьоревини япсън япмасън, сен гене де 
Аллахън сана вердии гьореви яп.



КАДЪНЪН КРАЛЛЪЪ КЕНДИ ХАНЕСИДИР

Аллах кендиси сьойлюйор "кадънлар евджиман" олсунлар. Сюлейманън 
Меселлеринден 9 табийет евлен илгилидир.

Евджиман олмак не демек? - Бу демек ишлек олмак, евини колламак ве евини темиз
тутмак.

Тембел олан кадън Тембел олмаян кадън

"Не замана кадар ятаджан, мюлюс киши?
Не заман калкаджан уйкундан?  "Бираз 
кестирейим, бираз уйуклаяйъм, 
Еллерими кавуштуруп шьойле бир 
уйуяйъм" демейе калмадан, йоклук бир 
хайдут гиби, йоксуллук бир катил гиби 
геледжек юзерине." (Сюл.ьОзд. 6 :9-11)

"Ей тембел киши, гит, карънджалара 
бак. Онларън яшамъндан билгелик 
ьорен. Башканларъ, ьондерлери я да 
йьонетиджилери олмадъъ халде, язън 
йийентилерини бириктирирлер, 
йийеджеклерини топларлар бичим 
мевсиминде." (Сюл.ьОзд. 6:6-8)

"Харман вактънда уйуян аилесинин 
йюзкарасъдър." (Сюл.ьОзд. 10:5б)

"Аклъ башънда евлат харманъ язън 
топлар."  (Сюл.ьОзд. 10:5а)

"Тембел киши ишини битирмез"              
(Сюл.ьОзд. 12:27а)

"Ойса чалъшкан деерли бир сервет 
казанър."    (Сюл.ьОзд. 12:27б)

"Ишини гевшек тутан киши йъкъджъя 
кардештир."  (Сюл.ьОзд. 18:9)

"Карънджалар гючлю олмаян бир 
топлулуктур, ама йийеджеклерини яздан
бириктирирлер." (Сюл.ьОзд. 30:25)

"Тембеллик инсанъ уйушуклуа итер, 
мюлюс киши де ач калър." 

(Сюл.ьОзд. 19:15)

"Гюн башламадан калкар, ев халкъна 
йийеджек, хизметчилерине де 
пайларънъ верир."  (Сюл.ьОзд. 31:15)

"Тембелин тарласъндан, анлайъшъ 
олмаян кишинин баъндан гечтим. Гьор-
дюм, хер янъ дикенлер ве отлар вардъ. 
Таш дувар да йъкъл-мъштъ. Гьордюк-
лерими дерин дерин дюшюндюм. "Бираз 
кестирейим, бираз уйуклаяйъм, еллери-
ми кавуштуруп шьойле бир уйуяйъм" 
демейе калмадан, фукаралък бир хайдут
гиби... гелир юзерине."    (24:30-34)

"Ев халкънън ишлерини гюдер, 
тембеллик недир билмез." 

(Сюл.ьОзд. 31:27)



Хатърла: Раб лазъм ен биринджи йерде олсун, онун ичин хазър ол Раб ичин 
ишлерини бракасън, я да ертелейесин.

Хатърла: Къзанларън ве коджан темизликтен чок даха ьонемлидир, онун ичин 
онларън уруна хазър ол ишини бракасън.

 Чоу кадънлар гедже гюндюз евини темизлийорлар. Онлар ичин даха ьонемли 
бир шей йок. Бютюн гюню темизликте гечийор. Коджасъ ве къзанларъ гелди 
ми КЕНДИ евинде кендилерини хич рахат хисседемийорлар, чюнкю кадън 
бракмъйор бир шей чъкарсънлар, бир шей ойнасънлар. Демек, кадън лазъм 
евини ьойле япсън ки, коджасъ севе севе еве гелсин. Сендже коджан 
кендисини насъл хисседийор КЕНДИ евинде – рахат мъ, йокса... Егер сен де 
бьойле бир кадън исен, вакът гелди деишесен, тьовбе едесен: хем Аллахън 
ьонюнде, хем ханенин ьонюнде ве онлардан афънъ дилесен. Аллахън 
ярдъмъйла бугюнден ьоте ердемли кадън олабилирсин.

 Кадън лазъм аилесине севинч ве мутлулук гетирсин. Сор аилене сен насъл 
бир кадънсън, нейи беенмийорлар сенде. Аджаба ердемли кадън гиби ми 
сени гьорюйорлар, йокса хер даим севинчсиз, къзгън, мемнун олмаян бириси 
гиби ми гьорюйорлар.

 Сабърлъ ве севимли бир кадън олмайъ ьорен. Кендини дюшюнме. Евинде 
ьойле бир хава ярат, аилен севинчле ве сабърсъзлъкла еве гелмек 
истесинлер. Бьойледже онларъ казанабилирсин.

КАДИНИН СЕВГИСИ ЕШИНЕ КАРШЪ

Инджилин пренсиплери:

1. Пренсип:  Кадън лазъм коджасънъ севсин

- Инджилде бютюн иманлълара айнъ буйрук верилди: "Башкаларънъ сев!".

"Сизе йени бир буйрук верийорум: бирбиринизи севин. Бен сизи насъл 
севдийсем, сиз де бирбиринизи айнъ ьойле севин. Бирбириниз ичин 
севгиниз олду му, иште, бунунла херкес биледжек, сиз беним 
ьоренджилеримсиниз."  (Йуханна 13:34-35)



- Бизи севмеселер биле, биз лазъм херкеси севелим.

Кадън коджасънъ севмелидир. Титус 2:4 сьойлюйор, яшлъ кадънлар генч кадънлара
"коджаларънъ севмейи" ьоретирсинлер. Не кадар урашъйорсун аркадашларъна 
севги гьостермейе, ве не кадар урашъйорсун коджана да севгини гьостересен – бу 
икисини каршълаштър. Коджан лазъм о конуда биринджи йери алсън. Ама чоу 
заман инсанън ичинден севмек гелмийор. Севги, дуйгу меселеси деилдир. Кими 
кере дуйгуларъна каршъ гитмек лазъм.

Иште биркач янлъш дюшюнджелер ве онларън йерине насъл олабилир дюшюнесен.

Бу янлъш дюшюнджелери деиштирмек бирденбире олмуйор. Лазъм урашасан ве не 
кадар да янлъшлък япарсан биле, гене деишмейе девам ет.

Йанлъш дюшюнджелер Дору дюшюнджелер

"Артък ону севмийорум"

"Даккада она каршъ севги 
хиссетмийорум, ама севги иле 
дюшюнмейи ве давранмайъ 
ьоренирсем, Аллах дуйгуларъмъ 
деиштиреджек."

"Артък онунла хич 
анлашамъйоръм: Ен ийиси 
айрълалъм, башка чаре йок"

"Аллахъм, сана итаат еттиимде 
икийюзлю олмаяджам. Фарк 
етмийор, дуйгуларъм насълдър."

"Адам хич бир заман 
деишмейеджек, хеп дик 
кафалъ каладжак."

"Бир тек Аллах билийор, о 
деишеджек ми, деишмейеджек ми. 
Бен ону севмейе сьоз верийорум. 
Фарк етмийор, бу ичимден гелийор 
му, гелмийор му."

2. Пренсип:  Бенджиллик севгийе енгел олуйор 

ХЕР ИНСАН бенджилдир. Инсан ьойле дюняя гелийор.   

 Бир бебек саде кендини дюшюнюйор.

 Кючюк къзан саде кендини дюшюнюп
ойунджакларънъ башкасъна вермийор.

 Бир деликанлъ саде кендини
дюшюнюйор ве хер даим кендини
биринджи йере койуйор.

 Йа бюйюк инсанлар насъл? Онлар
бенджил деил мидир?

Егер герчек севгийи, севинчи, баръшъ ве асъл зевке кавушмак истерсен лазъм 
кендини бир кенара койуп ен башта Аллахъ ве сонра ьобюр инсанларъ кендинден 
даха чок дюшюнесен. Сенин хаятънда коджан лазъм биринджи йери алсън.

“Хич бир шейи чекишмекле я да бош ьовюнмекле япмайън. Ама хер 
бириниз алчакгьонюллюлюкле башкаларънъ кендисинден даха ьонемли 
сайсън. Бакмайън саде кенди ишинизи битиресиниз, башкаларънън ишини
де битирин.”     (Филипилилер 2:3-4)

“Бирбиринизи кардеш севгиси иле севип бааланън! Бирбиринизе сайгъ 
гьостермек ичин яръшън!”   (Ромалълар 12:10)



Кадън коджасъна севгисини гьостеребилир не заман о биринджи йердедир. Унутма 
ки "севги кенди файдасънъ арамаз" (1.Кор 13:5). Сен лазъм бенджиллиини йенесин.

Егер сен бир шей истерсен япмая, коджан гене башка тюрлю, о заман ичинден 
кенди кендине сьойле: "севги кенди файдасънъ арамаз". Бен она севгими гьостере-
джем не заман ону кендимден даха юстюн саяджам ве бракаджам онун дедии олсун.

Сор кендине: "Насъл севги веребилирим?", деил "Насъл севги алайъм?". Чоу киши
севги гьормедиклери ичин севгийи аръйорлар. Унутмайън верек алмактан дах 
ийидир.

3. Пренсип:  Дарълтърмак севгийе енгел олуйор

1. Zем япмак ве ифтира атмак

"Диккат един, кимсе Аллахън мерхаметинден узаклашмасън" (Ибр 12:15-
17)

2. Тешекюр етмемезлик ве алашмак

Кадън хич бир заман мемнун деил коджасъндан. Саде мърълданъйор ве 
херкесе алашъйор коджасъндан.  

"Хер шейи мърмърданмадан ве къркълмадан япън." (Фил 2:14)

3. Гизли себеплери арамак
Коджасъ хер не иш япарса кадънда хеп бир  кушку вар. Онун ийи ве гюзел 
бир истеи варса да, кадън санъйор ки кьотю бир амджъ вар. 

"Онун ичин, хич бир шейи вактъндан ьондже, хани Раб гелмеден 
ьондже даваламайън. О, каранлъън саклъ шейлерини ачъа 
чъкараджак. О, йюреклердеки дюшюнджелери белли едеджек. О 
вакът херкесин ьовгюсю Рабден оладжак." (1.Коринтлилер 4:5)

4. Бенджилик
Кадънларън чоу вактъ гечийор кендисини дюшюнмекле. Она япълан 
кьотюлюклери ве яраларъ хеп аклъсъна гетирийор.

"Бакмайън саде кенди ишинизи битиресиниз, башкаларънън ишини
де битирин." (Филипилилер 2:4)



5. Üзюнтю

Üзюнтю ве яралар бютюн баръшъ, севгийи, севинчи узаклаштъръйор. 

"Ама сизе бу шейлери анлатърдъм дийе, йюреиниз юзюнтю иле 
долду." (Йуханна 16:6)

6. Интикам

Кадън дурма аръйор чалъм коджасъндан узаклашсън. Месела евден чъкъйор
там не заман коджасъ еве гелди, сурат асъйор, я да чок соук давранъйор. 
Коджасъ она яптъънъ кат кат фазласънъ чевирийор.    

"Хич кимсейе асла кьотюлюе каршъ кьотюлюк етмейин. Херкесин 
гьозюнде дору оланъ япмая чалъшън!.... Ей севгилилер! Кендиниз 
ичин интикам алмайън, ама Аллаха мейдан бракън, О интикам 
алсън." (Ромалълар 12:17,19)

7. Езилмишлик

Кадън дурма дюшюнюйор коджасънън яптъкларънъ. Онун ишлерини текрар 
ве текрар аклъсънда яшатъръйор. 

"Севги кьотюлююн хесабънъ тутмаз".  (1.Коринтлилер 13:5)

8. Севинчсизлик

Сон гюнлерде Аллахън сьозюнден хич бир зевк аламъйорум. Аллахън 
баръшънъ ве севинджини аладжаъна, о гюнахън йюзюнден хасталанъйор ве 
кендини деерсиз хисседийор.

"Хошланъйорум буйрукларъндан, севийорум онларъ."  (Мезмур 
119:47)

9. Сучлайъджъ бир рух

Кадъна чок зор гелийор дюшюнмесин коджасънън яптъкларънъ ама лазъм 
кенди хаталарънъ да дюшюнсюн. 

"Сени икийюзлю сени! Сен ен биринджи кенди гьозюндеки диреи 
чъкар. Сонра гьозлерин даха кескин олур ве кардешинин 
гьозюндеки чьопю даха колай чъкараджан." (Матта 7:5)                  

 Аджаба бунлардан хангиси сенде вар?

- Егер коджан сени яраладъйса ийи оладжак вакът айъръп дюшюнесен аджаба сенин
не пайън вар.   

"Мадем ьойле, Аллахън мерхамет долу крал искемлесинин ьонюне кураjла
чъкалъм. ьОйле ки, баъшланалъм ве мерхамете кавушалъм. Евет, 
мухтачлъъмъзда бизе ярдъм еден будур."  (Ибранилер 4:15-16)

- Мезмур 139:23-24 оку ве орадаки дуайъ сен де ет.

- Егер коджанъ сахиден де джандан ве йюректен аф еттийсен ве Раб’ден афънъ 
диледийсен, о заман коджанъ севиндир бир шейлен. Бьойле япарак коджан 
анлаяджак ки сахиден де аф едилмиш. Белки коджан хак етмийор ону севиндиресен
ама сен гене яп. Дюшюн сен не истийон о сана япсън ве бундан сонра сен ону яп.



Аджъклъ дюшюнджелер Ийи, мерхаметли, баъшлайъджъ
дюшюнджелер:

1. "О бени севмийор. Саде 
кендини севийор ве 
дюшюнюйор".

1. "О насъл лазъмса севгисини гьостеремийор,
ама беджеребилир севгисини чоалтърсън." 
(Колоселилер 3:14)

2. "Насъл олабилир иштен бу ка-
дар кьотю кейфлен гелип бютюн 
синирини бенден чъкарсън?"

2. "Херхалде иште чок йорулду я да бир шей 
олмалъ ки, о бу дурума дюштю."  (Ефеслилер 
4:31-32)

3. "О кадар чок шей япъйорум 
она ама бак каршълък оларак не 
казанъйорум."

3. "Аджаба башка не япабилирим ки, она 
колайлаштърайъм?"  (Филипилилер 2:3-4)

4. "О саде кендини дюшюнюйор." 4. "Белки де бугюн кендини ийи хиссетмийор."
(Колоселилер 3:12)

5. "О акълсъздър. Ха бакалъм 
бир даа онунла конушаджам мъ?"

5. "Белки коджам дору анламадъ не истедим 
она сьойлейим." (Кол. 3:12)

6. "Инанамъйорум ки, о бьойле 
бир карар алдъ."

6. "Херхалде вар башка бир меселе хангисини 
бен даха билмийорум." (1.Коринтлилер 4:5)

7. "Инанамъйорум ки, о бана 
ьойле давранъйор."

7. "Онун давранъшъ бана каршъ чок зордур 
кабул едейим, ама Раб вереджек бана гюч 
баша чъкабилейим коджамлан."    
(1.Коринтлилер 10:13)

8. "Хич бир заман ону аф 
етмейеджем."

8. "Мадем Аллах бана хер шейи баъшладъ, 
коджамъ баъшламак япабиледжеим ен уфак 
бир шейдир."   (Матта 18:32-33)

9. "Коджам хич бир заман 
деишмейеджек."

9. "О деишебилир Аллахън мерхамети иле."   
(1.Коринтлилер 6:11)

10. "Даха фазла даянтърама-
джам. Хич бир умут йок."

10. "Йок ьойле бир шей ки Аллах баъшлама-
сън, ве хангисини бен баъшлаямам. Берабер 
башарабилириз."   (1.Йух 1:9)

11. "О буну яптъ бени яраласън 
дийе."

11. "Бир тек Аллах билийор не ичин бьойле 
даврандъ. Беним гьоревим иман едейим ен 
ийисини."  (1.Коринтлилер 13:7)

12. "Лазъмдъ аклъсъна гелсин." 12. "Насъл аклъсъна гелебилир ки? Бен хич 
бир заман она сьойлемедим ки. О беним 
дюшюнджелерими окуямаз ки."  (Ефес. 4:5)



13. "Гьостереджем бен она." 13. "Там терси ону берекетлейеджем."  
(1.Петрус 3:9)

14. "Даха баштан баша лазъмдъ 
евленмелим."

14. "О беним коджамдър ве бен она аитим."  
(Матта 19:6)

15. "Аллах гьорюйор ки даха 
фазла даянтърамаджам."

15. "Аллах вереджек бана герекли олан 
билгийи ве берекети онунла калайъм дийе." 
( Йакуп 1:5)

16. "Чок вар дуа еттиим ве вар 
хаккъм айрълайъм коджамдан."

16. "Харика оладжактъ егер хер шей йерине 
гелирсе, ама бен карарлъйъм Раббин бана 
хазърладъъ йолдан йюрюйеим."    
(Колоселилер 3:2)

17. "Истийорум ьолсюн."
17. "Дуа едийорум Раб она каршъ мерхаметли 
олсун ве она тьовбейе гетирсин."    (2.Пет 3:9)

18. "Ондан нефрет едийорум"
18. "Она севгими гьостермелийим, фарк 
етмийор хиседийор муйум етмйийор муйум." 
(1.Коринтлилер 13:4-7)

19. "Ондан азетмийорум. Саде 
дюшюнейим ки бана докунаджак 
ондан тиксинийорум биле."

19. "Онун истеи ки бана докунсун кьотю бир 
шей деилдир. Гьостереджем она севгими не 
заман урашаджам кат кат зевк она 
веребилейим."  (1.Коринтлилер 7:3-4)

20. "Аллах насъл изин верди о 
бана бьойле даврансън?"

20. "Аллах хершейде амаджъ вар. О беним 
ийилиим ичин изин верди бьойле даврансън 
ве кенди йюджелии ичин" (Ромалълар 8:28-29)

Буну хатърла: коджан сана хенюз даха ьойле бир шей япмадъ ки Аллах ве сен ону 
баъшлаямазсънъз. Бир хата япарсан, сен де истейеджен коджан сени баъшласън. 
Сен ХЕР заман лазъм баъшлаясан, чюнкю сенин де гюнахларънъ Аллах дурмадан аф
едийор. Сен де ким олуйон коджанън кючюджюк гюнахънъ аф етмейесин.

4. Пренсип:  Корку севгийе енгел олуйор

Кадънларда ен бюйюк проблем коркудур:
- "Аджаба иште гене ичмесин"
- "Ейва, ишлер беним истедиим гиби олмаяджак"
- "Йа башка къза гьоз такърса бен не япаджам"
- "Йа бени уратърърса бен бу къзанлан не япаджам кендими"



 Олай не олурса олсун, ХЕР ZАМАН корку енгел олуйор сен коджанъ 
севебилесин. Бу проблем чок чабук чьозюлебилир егер умудумузу Аллаха 
баларсак ве гювенирсек.

 Оку Мезмур 27:1-3 – бу мезмурда гьорюйоруз Давут не кадар бюйюк бир 
гювенч баладъ Раббе.

 Раб бизим дюшюнджелеримизи билдии халде о кадънлара деди "коркуя йер 
вемесинлер" (1.Петрус 3:6). Белки де соруйон кендине "Анладъм ачан Раб 
истемийор коркалъм. Ама бен бу коркуйу насъл йенебилирим ки. Бу 
имкянсъздър." 

Докуз йол насъл коркуйу йенебилирсин

(1) Инсанларън гьонлюню япма

 Бир киши чалъшърса инсанларън гьонлюню япсън о инсанларън ьовгюсюню 
аръйор, деил Аллахън. Ама сен Танрънън гьонлюню казанмаяа чалъш. Егер 
сенин ичин даха ьонемли исе Танръя уйгун олмак о заман коркмаяджан фарк-
лъ олмая ве диккат чевирмейеджен инсанлар не дюшюнюйор сенин ичин.

(2) Раббин сьозлерини кендине даима хатърлатър

 Аллахън сьозлерини ьорен. Онларъ кендине хатърлатър корктуун заман. Дуа 
ет, илахи сьойле. Белки коркун бирден бире йок олмаяджак, ама азаладжак 
ве сен рахатланаджан.

 Коркуйла илгили айетлер, хангилерини езберлейебилирсиниз: Мезмур 18:2, 
Мезмур 34:4, 23:1, Йух 14:27, Ром 8:31, 2.Тим 1:27, 1.Йух 4:18

(3) Акъллъ карарлар ал

 Аккълъ карар демек Аллахън сьозюню хаятънда герчеклештирмек. Аккълъ 
дюшюнерсен биледжен насъл акълсъз бир кишинин аазънъ сустурасан. Ве 
егер аккълъйсан Аллаха уйгун карарлар аладжан. Бьойледже хаятън корку 
ичинде гечмейеджек, чюнкю Раббе уйгун яшъйон.



(4) Унутма Раббин гюджю сенде ишлийор

 Аллахън гюджю сонсуздур. О дюняйъ яраттъ. ьОлю инсанъ биле дирилтирди 
(Лазар). Демек онун гюджю йетер сана ярдъм етсин коркуйу йенесин. Онун 
ичин анла ки, Аллах сенде ишлийор ве коркуну она брак.

(5) Аллахтан корк ве онун буйрукларъндан зевк ал

 Биз инсанлар не кадар акълсъзъз – хасталъктан, ьолюмден коркуйоруз, ама 
Аллахтан ве онун бийрукларъндан коркмуйоруз. Иса бизе ьоретийор бу 
янлъшлъъ япмаялъм:

“Коркмайън онлардан, хани кувветлери вар бедени ьолдюрсюнлер ама 
джанънъзъ аламазлар. Хайър, сиз Ондан коркун, хани куввети вар хем 
джанъ хем бедени джендемде йок етсин.” (Матта 10:28). 

 Еер Аллахтан коркмая ьоренирсен ьобюр коркулар сана даха кючюк геледжек 
ве онлара диккат чевирмейеджен.

(6) Унутма ки Раб хер заман сенинледир

 Кендине хатърлатър ки Аллах хер дакка сенинледир. Сен янлъз деилсин. Йок 
нейден ве не ичин коркасан.

(7) Иман ет ки Раб сьозюню тутаджак

 Карар вермелисин нейе ве киме гювенеджен сени корусун. Кенди гюджюне 
ми? Емин олабилирсин ки Аллах сени елинден тутуйор ве о сьоз верди сени 
коруяджак. Нереден емин олабилирсин ки, Аллах сьозюню тутаджак? Иса 
деди ки: 

"Гьок ве йер ортадан калкаджак ама беним сьозлерим ортадан 
калкмаяджак."  (Матта 24:35)

(8) Не заман коркуя капълъйон Рабби ара

 Корктуун заман илачлара узанма я да коркудан качмаа бакма. Ама бу айети 
хатърла ве Аллахъ ара, онунлар хер заман конушабилирсин.

"РАБ’би арадъм, о бана джевап верди, ве бютюн коркуларъмдан бени 
куртардъ."  (Мезмур 34:4).

 О сана инджил араджълъйла джевап вереджек. О сана гюч вереджек хер бир 
денемейе даянасан.

(9) Коркуйу севги иле йен

"Севгиде корку йок. Тамамланмъш бир севги коркуйу йок едийор. Чюнкю 
корку демек, джеза демектир. Ве ким коркарса севгиде тамамланмъш 
деилдир."  (1.Йуханна 4:18 )

 Саде кендини дюшюндююн заман йюреине даха фазла корку геледжек. Асъл 
севги фърсат аръйор башкаларъна версин, деил онлардан файдалансън. 

" Хич бир шей ичин фесфесе етмейин. Ама хер бир шей ичин дуа иле ве 
ялвармакла ве тешеккюр етмекле истедиинизи Аллаха билдирин. О 
вакът Аллахън баръшъ Иса Месихте сизин йюреклеринизи ве 
дюшюнджелеринизи коллаяджак; ве о баръш хер анлайъштан даха 
йюксектир. "  (Филипилилер 4:6-7)



5. Пренсип:  Кадън лазъм севгийи гийинсин

"Ве бютюн бунлардан да ьоте, севгийи гийийин. Севги, бютюн бу ийи 
табийетлери бирбирине ьойле балъйор ки, ексиксиз бир бютюн 
олуйорлар." (Колесилилер 3:14)

СЕВГИ

Севги сабърлъдър  ♥
Севги яваштър  ♥
Севги късканмаз  ♥
Севги кендини йюкселтирмез  ♥
Севги йюксек гьонюллю олмаз  ♥
Севги айъп бир шей япмаз  ♥
Севги кенди файдасънъ арамаз  ♥
Севги колай колай ьофкеленмез  ♥
Севги кьотюлююн хесабънъ тутмаз  ♥
Севги хаксъзлъа севинмез  ♥
Севги дорулуа севинир  ♥
Севги хер шейи ьортер  ♥
Севги хер шейе инанър  ♥
Севги хер шейе умут едер  ♥
Севги хер шейе даянър.  ♥  



1. Севги сабърлъдър

 Нормалдър хер бир кадън синирленсин не заман ишлер ийи гитмийор. 
Ама хер шейе рамен кадън сабърлъънъ гьостермелидир, фарк етмийор
ичинден гелийор му гелмийор му.

Сору: “Насъл сабърлъ олабилирим?”

Джевап: Бу бир гюнлюк иш деилдир. Лазъм чок чаба гьостересин. Инджил 
айетлери езберлейип синирлендиин заман онларъ аклъна гетиримек сана 
ярдъм едебилир. Кураjлан!

Месела: Йакуп 1:19-20, Йакуп 1:3-4, Йакуп 5:8, 1.Сел 5:18, 1.Тим 6:11, Ибр 
10:36, Ром 8:25, Ефес 4:2, Кол 1:1, Кол 3:12

2. Севги яваштър

 Йавашлък ве ийилик бизи инсанлара яклаштъръйор, ама маана булмак 
ве каба давранмак онларъ бизден узаклаштъръйор. Хер бир кадън 
лазъм урашсън коджасъна каршъ ийиликле ве явашлъкла даврансън. 

Сору: “Насъл коджама явашлъъмъ ве ийилийими гьостерейим?”

Джевап: Егер гьорюрсен ки коджан бирханги проблем ичин съкълъйор она 
сорабилирсин: “Сана насъл ярдъмджъ олабилирим?”

3. Севги късканмаз

 Късканмак бир коркудур – башкасъ сенин йерини алмасън дийе. Ама бу
гене бенджиллик демектир, чюнкю кадън кендиси ичин коркуйор. 
Базен неден вар късканмак ичин, ама базен просто аклъмъза бош 
коркулар сокуйоруз. 

Сору: “Насъл коджамъ късканмайъм?”

Джевап: Чалъш, коджан даха еве гелдии гиби ону сучламаясан ки геч гелди, 
я да сорасан не яптъ. Просто севинебилирсин ки артък янъндадър дийе. 

4. Севги кендини йюкселтирмез
 Севги ьовюнмез. Кендини йюкселтирмек демек кендини олдуундан 

даха ийи санмак. 

5. Севги йюксек гьонюллю олмаз 
 Севен киши кендини бюйюк бир шей санмъйор. Бугюнлерде фимлерде,

ТВ'да хеп гьордююмюз феминизм пропагандасъ кадънлара ьойле бир 
дуйгу вермек истийор ки, бютюн кадънлар затен даха акъллъ, даха 
гючлю. 

6. Севги айъп бир шей япмаз
 Каръ коджа арасънда чок дефа чиркин лафлар сьойленийор: сьовмек, 

ашаъламак, кърмак махаллейе гьоре нормал олабилир, ама иманлъ 
кадънлар ичин айъп сайълъйор. 



7. Севги кенди файдасънъ арамаз
 “Ве икиси бир беден оладжаклар” - Кадънлар артък айръ деиллер. 

Махалледе евлендиктен сонра биле, еркеклер де кадънлар да херкес 
айръ хесаплар тутуйор, вакътларънън чоуну башкаларъйла гечирийор. 
Биз гене кендимизи деил, ама Рабби ве аилемизин файдасънъ 
биринджи йере коялъм.

8. Севги колай колай ьофкеленмез
 Матта 5:22 оку: Иса орада къзмак ве катилли бир сайъйор. Коджана 

къздъън заман, Аллахън гьозюнде катил сайълъйорсун, чюнкю 
йюреинде затен ону ьолдюрдюн. Севги иле сабър долу бир табият 
единелим.

9. Севги кьотюлююн хесабънъ тутмаз
 Узун заман бирликте яшайънджа кафамъздаки дефтер, хани нереде 

ешимизин гюнахларънъ язъйоруз, чок кабармая башлъйор. Ама мадем 
кардешлери, комшуларъмъзъ хатта дюшманларъмъзъ аф етмейе 
меджбуруз, коджамъзъ де баъшламайъ ьоренелим.

10. Севги хаксъзлъа севинмез, ама дорулуа севинир
 Кач дефа аклъмъза интиам дюшюнджелери гелийор: коджамъзън 

башъна бир шей гелди ми, она севинийоруз, хак етти дийе. Йа беним 
башъма гелирсе? Хайър, хич бир хаксъзлъа севинмейелим. Интикам 
дюшюнджелерине йер вермейелим. Хер заман дорулук ичин урашалъм.

11. Севги хер шейи ьортер
 ьОртменин ики тюрлюсю вар: (1) боклуклар гьозюкмесин дийе, 

хасъралтъ етмек, яни сакламак. Ама бьойле япмакла хич бир шейе 
чьозмюйоруз. Ешимизин зайъфлъкларънъ гьормемезликтен гелмек де 
чаре деил.

 Ама икинджи тюр ьортмек: (2) Бир доктор  ярайъ насъл безлерле 
ьортюп онун яваш яваш ийилешмесине ярдъмджъ олурса, биз де 
коджамъзън зайъфлъкларънъ, яраларънъ севгимизле ьортелим. Йаваш
яваш Месихе даха уйгун бир киши олмасъ ичин дуа еделим. Севгимизи 
гьорюндже деишеджек.

12. Севги хер шейе инанър
 “... чюнкю Аллахън краллъъ онларъндър”. Иса буну биркач дефа 

къзанлар ичин сьойледи. Бир къзан насъл колай канъп инсанлара 
инанърса, биз де инсанлара, коджамъза хемен кьотю гьозле бакмая 
алъшмаялъм, хемен ен кьотю варянтъ дюшюнмейелим: белки яомаъ. 
Йаптъйса, белки анламадан яптъ. Билерек яптъйса, белки бака 
себеплери вардъ в.с.



13. Севги хер шейе умут едер
 Хепимиз истийоруз, евлилиимиз ийи олсун, биз де онда мутлу олалъм. 

Ама буну инсан гюджюйле герчеклештиремейиз. Евлилиимизде 
гьорюнмейен ючюнджю ортак Рабдир. Ешлер хаятларънъ она теслим 
едийорлар, она умут балъйорлар. Каръ коджа саде бир бондрук 
алтънда деилдирлер. Ама айнъ заманда о бондруун башънда 
бирчифтчи вар. Она гювенелим, умут еделим.

14. Севги хер шейе даянър
 Месих кенди ьоренджилеринден нелер чекти: хеп янлъш анладълар 

ону, сонуна кадар кавга еттилер, ен бюйюк ким дийе. Сон геджеде ону 
еле вердилер, инкар еттилер, терк еттилер. Раб гене де онлара 
даяндъ. Биз коджаларъмъзда базъ хаталаръ гьорсек биле, Месихин 
чектиинин бир чейреини гьормедик. Онун ичин даянмая ьоренелим. 

 Калдъ ки унутмаялъм, коджаларъмъз да бизим ексикликлеримизие 
даянъйорлар.

Севги хаккънда дюшюнджелер

1. "Онун кейфи белки йеринде деил, ама бен ондан качмаяджам, 
чюнкю "севги айъп бир шей япмаз"  (1.Коринтлилер 13:5)

2. "Севгими она гьостеребилирим не заман она сабърла сеслийом, 
чюнкю "севги сабърлъдър"  (1.Коринтлилер 13:4)

3. "Хер гюн зорлуклара даянарак бен гьостерийорум севгими она, 
чюнкю "севги хер шейе даянър" (1.Коринтлилер 13:7)

4. "Бютюн гюн дюшюнмейеджем онун яптъкларънъ, чюнкю "севги 
кьотюлююн хесабънъ тутмаз" (1.Коринтлилер 13:5)

5. "Коджама севгими гьостереджем, не заман аркадашларънлан 
гезинмее чъкъйор, чюнкю "севги късканмаз" ве "кенди 
файдасънъ арамаз"                                     (1.Коринтлилер 13:4-
5)



САЙГЪ

Хер бир кадън коджасъна сайгъ гьостермели. Инджилде язълдъъ гиби "кадън да 
коджасъна итибар етсин" (Ефеслилер 5 :33). Насъл коджана сайгъ 
гьостеребилирсин?

1. Кадън коджасъндан коркмалъдър

 Буну япмаклан она сайгъ гьостермиш олуйорсун. Чоу кадън дийорлар "Не 
япайъм егер коджам бу сайгъйъ хич хак етмезсе. О заман бана гечерли 
деил бу айет, деил ми?"

2. Кадън коджасънън юстюнлююне сайгъ гьостермели

 Коджа ханенин башъдър, онун йеткиси вар аиленин юстюне. Бу йетки Рабден 
она верилди. Кадъна гене верилди коджасъна бойун еисин ве сайгъ 
гьостерсин.

 Кадън олабилир коджасъндан даха аккълъ, даха анлайъшлъ, даха йетенекли 
олсун ама гене де унутмасън, ко онун башъ коджасъдър ве она ЛАZЪМ бойун 
еисин

3. Кадън лазъм коджасънън янлъшлъкларънъ бюйюк бир сайгъйла 
сьойлесин

 Кадън лазъм чок диккат етсин не заман онун янлъшлъкларънъ ве 
кусурларънъ сьойлюйор. Сенин ишин деил онун яргълаясън, ама ярдъм 
едесън о кенди янлъшлъънъ аналайъп Аллахлан балантъсънъ дюзелтирсин. 
Елинден гелдии кадар бак, янлъз олдуунуз керекте она бунларъ сьойлейесен.

 Унутма ки "севги колай колай ьофкеленмез, кенди хесабнънъ тутмаз, 
хаксъзлъа севинмез, ама дорулуа севинир" (1.Коринтлилер 13:5-6). Урашън 
кьотюлюю ийиликле йенесениз (Ромалълар 12:21).



Ашадаки сорулардан анлаябилирсин коджана насъл
давранъйорсун? 

(егер базъ соруларъ джеваплаямазсан коджана сор)

1. Коджана шьойле конушуйор мусун?
 "Не олуйор сана бе?"

 "Хер бир башка еркек сенден
даха ийи япаджактъ"

 "Чок акълсъзсън"

 "Саде сачмалък конушуйорсун" 

 "Оф кафамъ шиширдин бош
лафларлан"

 "Чок бавносун, брак бана бен
даха чабук битиреджем
сенден"

 "Башкасънлан евленейдим бана бьойле давранмаяджактъ"

"Чьолде яшамак, джан съкъджъ ве кавгаджъ кадънла яшамактан даха 
ийидир."   (Сюл.ьОзд. 21:19)

2. Башкаларъна насъл ийи давранъйон, коджана да ьойле ийи 
давранъйон му? 

"Бютюн инсанлара сайгъ гьостерин, ама кардешлери севин. Аллахтан 
коркун, крала гене сайгъ гьостерин."  (1.Петрус 2:17)

3. Коджанън йерине хеп сен ми джевап верийон, ону кесийон му?

"Севги кендини йюкселтирмез, йюксек гьонюллю олмаз. Севги айъп бир 
шей япмаз,  кенди файдасънъ арамаз" (1.Коринтлилер 13:4-5)

4. Коркутурмаклан, аламаклан, сурат асмаклан, дарълмаклан коджанъ 
зорлуйор мусун сенин дедиини япсън?

"Билге кадън евини япар, акълсъз кадън евини кенди елийле йъкар." 
(Сюл.ьОзд. 14:1)

5. Инсанларън ьонюнде онун кусурларънъ ве янлъшлъкларънъ 
сьойлюйон му?

"Коджасъ юлкенин илери геленлерийле отуруп калкар, Кент курулунда 
ийи танънър."  (Сюл.ьОзд. 31:23)

6. Она каршъ чъкъйон му инсанларън янънда?

"Кадън она кьотюлюкле деил, Йашамъ бойунджа ийиликле каршълък 
верир."  (Сюл.ьОзд. 31:12)

7. Коджанъ башка еркеклерлен каршълаштъръйон му?

"Чюнкю хер вазийетте мемнун олмайъ ьорендим." (Филипилилер 4:11)



8. Урашъйон му коджанън фикирлерини анламая?

"Херкес сеслемекте шевик олсун ама конушмакта, хем де ьофкеленмекте
аър олсун."   (Йак. 1:19)

9. Коджан сана гювенебилир ми ки не заман о евде деил гене де онун 
сьозюнден къра чъкмаджан

"Коджасъ она йюректен гювенир ве казанджъ ексилмез." (Сюл.ьОзд. 31:11)

10. Урашъйор мусун коджанън дедиклерини йерине гетиресен?

"Чюнкю ески вакътларда яшаян ве Аллаха гювенен кутсал кадънлар да 
ьойле сюсленирдилер ве коджаларъна бойун еердилер."  (1.Петрус 3:5)

11. Коджан сана дийебилир ми ки сен яваш ве сакин рухла бир кадъсън?

      Егер бьойле исе бу анлашъладжак сенин давранъшларънлан она каршъ:

"Сиз сюсленмейин дъшаръдан, месела ьордююнюз сачларла, астъънъз 
алтънларла я да гийидииниз рубаларла. Хайър, сиз йюректеки саклъ 
кишиликле сюсленин. Йаваш ве сакин бир рухла сюсленин. ьОйле бир 
гюзеллик хич солмаяджак ве Аллах катънда чок къйметли бир шейдир."   
(1.Петрус 3:3-4)

12. Коджана сайгъ гьостермекле, Аллаха итаат едийор мусун?

"Кадън да коджасъна итибар етсин."   (Ефеслилер 5:33)

Егер бир тане биле бунлардан япърсан демек коджана сайгъ гьостермийон. Онун 
ичин тьовбе ет ве коджандан афънъ диле. Не кадар чок чабаламая хазърсън ки 
деишесин?
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