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ÖNSÖZ
İkinci Dünya Savaşı'nda kadınlar fabrikalarda çalışmaya başladılar, çünkü bütün erkekler 
savaşırdılar. Böylelikle yavaş yavaş kadının rolü değişmeye başladı. 1960'lı yıllarda bu çok
hızlandı, 'kadınlara özgürlük' hareketi başlatıldı. Bir kadının evde kalıp evlatlara bakması 
artık kölelik olarak değerlendirilmeye başladı. Komunist devletlerde de kadınları evden 
dışarı çalışmaya zorladılar. Evlatları yetiştirmek artık ailenin ve annenin işi değil, 
devletin işi oldu. Anaokulları en başta 1800 yıllarında fakir aileler için kuruldu. Ama 2. 
Dünya Savaşı'ndan sonra artık normal oldu, kadın evde kalmasın, devlet de çocuklarımızı 
yetiştirsin.

Toplumun içinde öyle bir anlayış var, Hristiyanlık kadınlara baskı veren sistemin bir 
parçasıdır. Sanki Kutsal Kitap kadınlara köle, ya da daha zayıf, daha az haklara sahip 
olan bir yaratık gözüyle bakıyor. Ne yazık ki, bazı imanlılar bile bazı ayetlere bakarak bu
düşünceye sahip oluyorlar. Fakat bu çok yanlış bir düşüncedir: imanlı bir evlilikte 
üstünlük düşüncesine yer yok. Ne erkek, ne de kadın kendi haklarını aramıyor; ikise 
birlikte Mesihe boyun eğiyorlar. 

Kadının rolü de Kutsal Kitap'ta insanların düşündüğü gibi değildir: kadın sadece ev 
işlerine bakan, kocasının işten dönmesini sabırla bekleyen bir hizmetçi değildir. Bu 
broşürün konusu olan Süleyman'ın Özdeyişleri 31. bölümü, kadının ailede, toplumda ve 
kilisede ne kadar aktiv bir rol oynadığını gösteriyor.

Umudumuz ve duamız şu ki, bu broşür imanlıların evliliklerini kuvvetlendürsin ve imanlı 
kızkardeşlerimize cesaret versin, öyle ki, kilisede daha aktiv bir rol oynasınlar.

Ama RAB'den Ama RAB'den 
korkan bir kadın korkan bir kadın 
övülmeye layıktırövülmeye layıktır

Sül.Özd. 30:10



Erdemli kadın

“Erdemli kadını kim bulabilir?
Onun kıymeti altından çok daha üstündür.
Kocası ona yürekten güvenir ve kazancı eksilmez.
Kadın ona kötülükle değil, yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir.
Yün, keten bulur, zevkle elleriyle işler.
Ticaret gemileri gibidir, yiyeceğini uzaktan getirir.
Gün doğmadan kalkar, ev halkına yiyecek, 
   hizmetçilerine de paylarını verir.
Bir tarlayı gözüne kestirip satın alır,
Kendi kazandığı parasıyla bir üzüm bağı diker.
Giyinip kollarını sıvar canla başla çalışır.
Ticaretinin karlı olduğunu bilir, lambası bütün gece yanar.
Avucunda pamuğu tutar, kendi eli ile iplik yapar.
Garibana kollarını açar, yoksula elini uzatır.
Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz,
   çünkü hepsinin iki kat giysisi vardır.
Yatak örtüleri dokur, kendi giysileri ince mor ketendir.
Kocası kasabanın ileri gelenleriyle oturup kalkar,
Kasabanın güdücülerin arasında iyi tanınır.
Kadın diktiği keten giysileri ve ördüğü kuşakları tüccara satar.
Kuvvet ve saygıyla kuşannmıştır, geleceğe güvenle bakar.
Ağzından bilgelik akar, dili hep iyilik konuşur.
Ev halkının işlerini iyi güder, tembellik nedir bilmez.
Çocukları onun önünde ayağa kalkarlar, kocası onu över.
"İyilik yapan kadınlar çok, ama sen hepsinden üstünsün" der.
Çekicilik aldatıcıdır, güzellik boştur;
Ama Rabbe saygılı kadın övülmeye layıktır.
Ona emeğinin karşılığı verilsin

   yaptıkları için onu bütün kasaba övsün.”
Süleymanın Özdeyişleri  31:10-31



Rab istiyor her bir kadın erdemli bir kadın olsun
Süleymanın Mesellerinde 31:10-31 Rab bir erdemli kadının 20 tabiyetlerini gösteriyor. Ne
zaman kadın uğraşıyor, bu 20 tabiyeti kendi hayatında gerçekleştirsin o zaman onun 
hayatı Rabbe şan getirmeye başlıyor. Nasıl güzel bir çiçek Rabbin şanlılığını belli ederse, 
aynı onun gibi erdemli kadın kendi davranışıyla ve işleriyle Rabbin şanlılığını gösteriyor.

Erdemli kadın şöyle belli oluyor:

 sevimli

 Allahtan korkan

 kızanları onu övüyor

 dikkatli

 başkaları onu övüyor

 korkmayan

 hamarat ve işlek

 cömert

 anlayışlı ve akıllı

 kocasına iyi davranan

 çok kıymetli biri

 kocasına saygı gösteren

 güvenilir bir kişi

- Kendi kendine sor: "Ben bunları hayatımda sahip olmak istiyor muyum?"

- Eger cevabın "Evet" ise, herhalde kendi kendine diyorsun: "Ama bilmiyorum nasıl bunlar
bende olabilir?"

Kim bu kadar çok erdemli olabilir?

Çoğu kadınlar istiyorlar erdemli bir kadın olsunlar. Ama düşünemiyorlar ki, bu onlar için 
mümkündür. Bu 20 tabiyet her imanlı kadında olabilir. Her kim o tabiyetleri bilirse ve 
onlara itaat edip boyun eğerse kesinlikle mümkündür. Ve aynı zamanda Allaha uygun bir 
kadın olacak. Süleymanın Özdeyişleri'nde geçen bu 20 tabiyet sende de olabilir, çünkü:

"Yaşamak ve Allah yolunda yürümek için ne lazımsa, onu Allahın kuvveti bize 
zaten verdi. Bu, Onu tanımakla oluyor. O bizi kendi şanlılığı ve iyi tabiyetine 
göre çağırdı."  (2.Petrus 1:3)

Rab her bir kadını çağırıyor, kendi tabiyetine benzer olsun. Kadın öğrenmelidir ki lazım 
imanını Rabbe ve onun sözüne bağlasın ve Rabbin dediğini yapsın. Kadın Allahın istediği 
gibi bir kişi olabilir, eger onun dediğini yerine getirirse. Başka çare yok. Var bir poblem, 
lazım onunla başa çıkalım. O da....



GÜNAHTIR

Günah tek sebep oluyor kadın erdemli olmasın. Günah demek, kendi istediğimizi 
yapmak, değil Rabbin istediğini. Ama iyi haber var, çünkü:.. 

"Allah günah bilmeyen Kişiyi bizim için günah yaptı. Öyle ki, biz o Kişide Allahın
doğruluğu olalım."   (2.Korintliler 5:21)

Eger kadın İsa Mesih’e iman ederse ve onu kurtarıcı olarak kabul ederse, Allah onu 
günahtan kurtarıyor. Onu sonsuz ölümden kurtarıyor ve artık günahın kölesi değildir.

"Biliyoruz, evelki kişiliğimiz Onunla birlikte haça gerildi, öyle ki, eski günah 
tabiyetimiz ortadan kaldırılsın ve artık günaha esir olmayalım." (Romalılar 6:6)

İsa Mesih şöyle diyor: 

„Size çok doru bir şey söyleyeyim: her kim günah işlerse, günahın kölesi 
oluyor... Onun için, Oul sizi serbest kıldı mı, asıl o zaman serbest olacanız. 
(Yuhanna 8:34,36)

Kadınlar kendini aka paka çıkaramazlar

Kadın yok neylen kendini haklı çıkarsın, çünkü Rab her şeyi saaladı ne lazımsa günahı 
yenebilelim diye. Senin kutsal, bağışlayıcı ve sevgili Allahın sana her şeyi verdi ne 
lazımsa ki erdemli kadın olabilesen. Biricik soru kaldı, o da.....

Başlamaya hazır mısın?

Eger hazırsan, daha şimdi 
başını eğiltir. Allaha söyle, 
onun istediği gibi bir kadın 
değilsin. Yalvar Rabbe, sana
yardım etsin değişmeye. 
Olabilir ;öyle dua edesen:

"Sevgili Rabbim, itiraf ediyorum ki şimdiye kadar istediğin gibi bir 
kadın olamadım. Senin yardımına ihtiyacım var. Kendimi senin ellerine
brakıyorum. Beni sana uygun bir kadın yap. Kendi hayatımla insanlara 
gösterebileyim ki sen varsın ve sen beni değiştirdin diye. İstiyorum 
benim evliliğim sana şan getirsin. İsa Mesih adıyla dua ettim. Amin."

Eger sahiden de yürekten dua ettiysen, bil ki Allah kesinlikle senin duanı işitti ve sana 
cevap verecek. 1.Yuhanna 5:14 yazıldığı gibi: 

"Ve Onun önünde öyle bir kurajımız var ki, eger Onun istediğine göre bir şey 
dilersek, O bizi sesliyor."



Kadının ihtiyacı var bir koruyucudan

Her bir kadının ihtiyacı var koruyucudan. Bunu lazım anlayalım. İncilde en az 3 sebep 
var, neden kadının ihtiyacı var koruyucudan.

1. Dünyanın etkisi kadının üzerine 
Bu dünyada sade şunlar var: 
- beden tabiyetinin istedikleri,
- gözlerin istedikleri ve
- bu hayatın boş gururu. 

“Ve bunlar Baba'dan değil, 
dünyadandırlar.”
                  (1.Yuhanna 2:16)

Her kadının göz istekleri var. Mesela: altın, 
bagaj, düğün,... Bunlar hepsi Rabbe düşmandır. İncilde yazıyor ki kadınlar evciman 
olsunlar. Bununla bizi dünyanın etkisinden korumak istiyor.

2. Şeytan

"En sonunda, Rab'de kuvvetli olun,
Onun güçlü kudretini alın.  Allahın
bütün silahlarını kuşanın ki, Şeytanın
oyunlarına karşı saalam durasınız...
Onun için, Allahın bütün silahlarını
kaldırın. Öyle ki, kötü günde karşı
koyabilesiniz, ve her şeyi yaptıktan
sonra saalam durasınız." 

(Efesliler 6:10,11,13)

 Şeytan herkese ve her şeye karşıdır. Onun için bakıyor kadını yıksın. Sen lazım 
Şeytana karşı durasan. Bunu yapabilirsin eger itaatli kadın olursan.

3. Çoğu zaman kadınlar daha kolay 
aldanıyorlar

"Ben zaten bir kadına izin vermem, 
ders versin ne de erkeğe söz 
geçirsin. Hayır, o lazım sessiz 
dursun. Ne de olsa, en önce Adem 
yaratıldı, sonra Havva. Ve aldanan 
Adem değildi. Kadın aldanıp günaha
düştü."         

(1.Timoteyus 2:12-14)

 Çoğu kadınlar bu ayeti okuyunca rahatsız oluyorlar, çünkü anlamıyorlar Rab 
burada ne demek istiyor ya da çok gururlu düşünüyorlar. 



 Ayet kesinlikle söylemiyor ki, kadın erkekten daha az değerli. Ayet söylemek 
istiyor, Allah kadının toplantıdaki görevine bir sınır koyuyor, çünkü kadın daha 
çabuk aldanıyor. 

 Allahın dediğine göre, var bazı görevler kadınlar üstüne almasınlar. Kadın lazım bu
ayeti sevinçle kabul etsin, çünkü anlayacak, Allah bunu kötülük için değil bizim 
iyiliğimiz için söylüyor, bizi korumak için bunu söylüyor.

 Erdemli kadın olmak istersen, lazım uğraşasın ve çaba gösteresşn. Buna vakıt ve 
çalışmak lazım. 

 Sen değişmek istersen, ilk önce lazım eski kişiliğini brakasın, ondan soyunsun ve 
yeniliği giyinesen. Olamaz eski ve pis bagajın üstüne yeni ve temiz bagaj 
giyiyesen. İlk önce lazım eskilerini çıkarıp yenilerini giyiyesin. 

 Bu birden bire olmuyor. Lazım çok çaba gösterelim ve uğraşalım. Düşüp kalkalım, 
yanlışlıklarımızdan öğrenelim. Biz imanlı kadınlar lazım "düşüncelerimiz yenilensin
ve böylelikle bambaşka kişiler olalım" (Romalılar 12:2).

Soyunmak Giyinmek

"eski insanı soyunun"  (Efes 4:22) "yeni insanı giyiyin"     (Efes 4:24)

"bütün yalancılığı atın" (Ef.4:25) "komşunuza hakikatı konuşun"  (Efes 4:25)

"kim çalmışsa artık çalmasın" 
(Efes 4:28)

"onu yapacağına işlesin, kendi elleri ile iyi 
olanı yapsın. Böylece ihtiacı olanla 
paylaşacak bir şeyi olsun (Efes 4:28)

"Her türlü acılık, her türlü öfke, 
her türlü bağırmak çığırmak ve 
sövmekten ve her türlü kötülük-
ten kendinizi temizleyin."       
(Efes 4:31)

"Birbirinize karşı iyi yürekle ve yavaş 
davranın. Allah size Mesihte nasıl af ettiyse, 
siz de öyle birbirinizi af edin." (Efes 4:32)

 



• İşte birkaç örnek nasıl eski düşüncelerimizi yenileştirelim.

Yanlış 
düşünceler

Doğru 
düşünceler

1. "Kocamdan nefret ediyorum"

1. "Tam bu dakka ona karşı sevgi 
hissetmiyorum, ama onu sevmeye karar 
veriyorum; çünkü ben de Allahın 
sevgisini karşılıksız aldım"

2. "Hiç bir umut yok evliliğimiz 
daha sürsün"

2. "Eger tövbe ederse, yok öyle bir şey 
ki onu af edemeyim"

3. "Hiç bir zaman Allahın istediği 
gibi bir kadın olamam, çünkü 
kocam bir türlü düzelmiyor"

3. "Ben her şeye dayanabilirim, çünkü 
"Sizin başınıza henüz öyle bir hal 
gelmedi ki, öbür insanlara da aynısı 
gelmesin. Allah da sadikandır. O izin 
vermeyecek, siz öyle bir denemeye 
düşesiniz, hani taşıyabileceğinizden 
daha büyük olsun.  (1.Korintliler 10:13)

4. "Çok istiyorum arkadaşımın 
kocasıyla yaşayayım. Onlar ne 
kadar güzel anlaşıyorlar"

4. "Allahım, benim eşim için sana 
teşekür ederim. Göster bana ne 
yapayım, ki kocam anlayabilsin, ne 
kadar değerlidir benim için."

5. "Cesaret bulamıyorum, kocama 
düşüncelerimi anlatayım. Eger 
söylersem benden için kötü 
düşünecek."

5. "Sevgi ile doğruyu söylemeye 
öğrenebilirim. Rab bana yardım edecek 
doğruyu söyleyeyim."

6. "İstiyorum kocam beni rahat 
braksın"

6. "Rabbim, teşekür ederim sana, öyle 
bir eş verdin bana kim istiyor benimle 
yaşasın.

7. "Benim istediklerimi hiç 
yapmıyor"

7. "Sevgi kendi faydasını aramaz. 
Allahım ne yapayım, ona sevgimi 
gösterebileyim ve kendimi düşünmeyim"

Eger sende de böyle düşünceler varsa, onları Rabbe getir. Allaha söz ver ki uğraşacan bir 
daha öyle düşünmeyesin. Gerçek tövbe demek, düşüncelerini büsbütün değiştiriyorsun.



Kadının evlilikteki görevi nedir?

Allah kadına belli bir görev veriyor. Kadının amacı lazım olsun Allahı övmeye. Kadın 
anlamalıdır, ki

1. Erkek birinci yaratıldı

 "Ne de olsa, en önce Adem yaratıldı, sonra Havva." (1.Timoteyus 2:13)

Erkek birinci yaratıldı, sonra kadın yaratıldı, "uygun bir yardımcısı olsun" diye. ikisinin de
farklı işleri var.

2. Kadın erkek için yaratıldı, değil erkek kadın için

Sahi, erkek lazım başını örtmesin, çünkü Allahın görünüşü ve şanlılığıdır. Kadın 
gene erkeğin şanlılığıdır. Erkek kadından meydana gelmedi, ama kadın erkekten
meydana geldi. Ne de erkek kadın için yaratıldı, ama kadın erkek için yaratıldı.
(1.Korintliler 11:7-9)

Kadın lazım kocasını şanlasın. Sen onun için yaratıldın.

Çünkü erkek karısının başıdır; aynı nasıl Mesih de kilisenin başıdır. O kendisi 
bedenin kurtarıcısıdır. (Efes 5:23)

Lazım anlayasan ki erkek evin başıdır. O sorumludur hanenizi gütsün.

Nasıl hayatımızda kendi sorumluluğumuzu yerine getirebiliriz?



15 yol var nasıl kadın kocasına şan getirebilir

  1. Kocana sor: "Bu hafta ne yapmak istiyorsun?"

  2. Kocana sor: "Sana nasıl yardımcı olabilirim?"

  3. Her şeyi vaktında bitir: temizliği, pazarlığı, yemeği, çamaşırı

  4. Her gün kocan için vakıt ayır – ikiniz yanlız vakıt geçireseniz

  5. Kocanı birinci yere koy: kızanlardan da, ahbaplarından da, anandan bile daha önemli
olsun.

  6. Her zaman hazır ol, kendi işini brakıp onun işini bitiresen.

  7. İnsanların yanında her zaman onu öv. Hiç bir zaman onu aşağı düşürme, ne de onun 
yanlışlıklarını anlat.

  8. Onun için HER gün dua et

  9. Onun işini kendi işinden daha önemli say.

10. Öyle yap ki, onun günü iyi geçsin – mesela sabah erken kalk ona yemek hazırla, daha 
akşamdan onu bagajlarını yıka, işe giderken onu öp ve ona iyi işler dile.

11. Onun ailesine ve arkadaşlarına sevgi ve saygıyla davran.

12. Her daim onu öv.

13. Her zaman dış görünüşünü güzel tut ve güzel bagaj giyi. öyle ki kocanın gözünde 
çekici kalasan. Kendini saldın mı, bütün gün gecelikle gezdin mi kocana sebep 
olabilirsin ki, başka kızlara göz taksın.

14. Kocan yanlışlık yaptı mı, kimse yanınızda olmadığı zaman ona söyle ve ona kuraj ver 
Rabbe baksın.

15. Ona cesaret ver, Rab için daha çok çalışsın ve Ruh vergisini kullansın.

 Kocan kendi görevini yapsın yapmasın, sen gene de Allahın
sana verdiği görevi yap.



KADININ KRALLIĞI KENDİ HANESİDİR

Allah kendisi söylüyor "kadınlar evciman" olsunlar. Süleymanın Mesellerinden 9 tabiyet 
evlen ilgilidir.

Evciman olmak ne demek? - Bu demek işlek olmak, evini kollamak ve evini temiz tutmak.

Tembel olan kadın Tembel olmayan kadın

"Ne zamana kadar yatacan, mülüs kişi? Ne 
zaman kalkacan uykundan?  "Biraz 
kestireyim, biraz uyuklayayım, Ellerimi 
kavuşturup şöyle bir uyuyayım" demeye 
kalmadan, yokluk bir haydut gibi, 
yoksulluk bir katil gibi gelecek üzerine." 
(Sül.Özd. 6 :9-11)

"Ey tembel kişi, git, karıncalara bak. 
Onların yaşamından bilgelik ören. 
Başkanları, önderleri ya da yöneticileri 
olmadığı halde, yazın yiyentilerini 
biriktirirler, yiyeceklerini toplarlar biçim 
mevsiminde." (Sül.Özd. 6:6-8)

"Harman vaktında uyuyan ailesinin 
yüzkarasıdır." (Sül.Özd. 10:5b)

"Aklı başında evlat harmanı yazın toplar."  
(Sül.Özd. 10:5a)

"Tembel kişi işini bitirmez"                
(Sül.Özd. 12:27a)

"Oysa çalışkan değerli bir servet kazanır."  
(Sül.Özd. 12:27b)

"İşini gevşek tutan kişi yıkıcıya kardeştir."  
Sül.Özd. 18:9)

"Karıncalar güçlü olmayan bir topluluktur, 
ama yiyeceklerini yazdan biriktirirler." 

(Sül.Özd. 30:25)

"Tembellik insanı uyuşukluğa iter, mülüs 
kişi de aç kalır." (Sül.Özd. 19:15)

"Gün başlamadan kalkar, ev halkına 
yiyecek, hizmetçilerine de paylarını verir."

(Sül.Özd. 31:15)

"Tembelin tarlasından, anlayışı olmayan 
kişinin bağından geçtim. Gördüm, her yanı 
dikenler ve otlar vardı. Taş duvar da yıkıl-
mıştı. Gördüklerimi derin derin düşündüm.
Fark ettiğim şeylerden bir ders aldım. 
"Biraz kestireyim, biraz uyuklayayım, 
ellerimi kavuşturup şöyle bir uyuyayım" 
demeye kalmadan, fukaralık bir haydut 
gibi, yoksulluk da bir katil gibi gelir 
üzerine."  (Sül.Özd. 24:30-34)

"Ev halkının işlerini güder, tembellik nedir 
bilmez." (Sül.Özd. 31:27)



Hatırla: Rab lazım en birinci yerde olsun, onun için hazır ol Rab için işlerini brakasın, ya 
da erteleyesin.

Hatırla: Kızanların ve kocan temizlikten çok daha önemlidir, onun için onların uğruna 
hazır ol işini brakasın.

 Çoğu kadınlar gece gündüz evini temizliyorlar. Onlar için daha önemli bir şey yok. 
Bütün günü temizlikte geçiyor. Kocası ve kızanları geldi mi KENDİ evinde 
kendilerini hiç rahat hissedemiyorlar, çünkü kadın brakmıyor bir şey çıkarsınlar, 
bir şey oynasınlar. Demek, kadın lazım evini öyle yapsın ki, kocası seve seve eve 
gelsin. Sence kocan kendisini nasıl hissediyor KENDİ evinde – rahat mı, yoksa... 
Eger sen de böyle bir kadın isen, vakıt geldi değişesen, tövbe edesen: hem Allahın 
önünde, hem hanenin önünde ve onlardan afını dilesen. Allahın yardımıyla 
bugünden öte erdemli kadın olabilirsin.

 Kadın lazım ailesine sevinç ve mutluluk getirsin. Sor ailene sen nasıl bir kadınsın, 
neyi beğenmiyorlar sende. Acaba erdemli kadın gibi mi seni görüyorlar, yoksa her 
daim sevinçsiz, kızgın, memnun olmayan birisi gibi mi görüyorlar.

 Sabırlı ve sevimli bir kadın olmayı öğren. Kendini düşünme. Evinde öyle bir hava 
yarat, ailen sevinçle ve sabırsızlıkla eve gelmek istesinler. Böylece onları 
kazanabilirsin.

KADININ SEVGİSİ EŞİNE KARŞI

İncilin prensipleri:

1. Prensip:  Kadın lazım kocasını sevsin

- İncilde bütün imanlılara aynı buyruk verildi: "Başkalarını sev!".

"Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Ben sizi nasıl sevdiysem, siz 
de birbirinizi aynı öyle sevin. Birbiriniz için sevginiz oldu mu, işte, bununla 
herkes bilecek, siz benim öğrencilerimsiniz."  (Yuhanna 13:34-35)



- Bizi sevmeseler bile, biz lazım herkesi sevelim.

Kadın kocasını sevmelidir. Titus 2:4 söylüyor, yaşlı kadınlar genç kadınlara "kocalarını 
sevmeyi" öğretirsinler. Ne kadar uğraşıyorsun arkadaşlarına sevgi göstermeye, ve ne 
kadar uğraşıyorsun kocana da sevgini gösteresen – bu ikisini karşılaştır. Kocan lazım o 
konuda birinci yeri alsın. Ama çoğu zaman insanın içinden sevmek gelmiyor. Sevgi, duygu
meselesi değildir. Kimi kere duygularına karşı gitmek lazım.

İşte birkaç yanlış düşünceler ve onların yerine nasıl olabilir düşünesen.

Bu yanlış düşünceleri değiştirmek birdenbire olmuyor. Lazım uğraşasan ve ne kadar da 
yanlışlık yaparsan bile, gene değişmeye devam et.

Yanlış düşünceler Doğru düşünceler

"Artık onu sevmiyorum"

"Dakkada ona karşı sevgi 
hissetmiyorum, ama sevgi ile 
düşünmeyi ve davranmayı 
öğrenirsem, Allah duygularımı 
değiştirecek."

"Artık onunla hiç anlaşamıyorım:
En iyisi ayrılalım, başka çare 
yok"

"Allahım, sana itaat ettiğimde 
ikiyüzlü olmayacam. Fark etmiyor, 
duygularım nasıldır."

"Adam hiç bir zaman 
değişmeyecek, hep dik kafalı 
kalacak."

"Bir tek Allah biliyor, o değişecek 
mi, değişmeyecek mi. Ben onu 
sevmeye söz veriyorum. Fark 
etmiyor, bu içimden geliyor mu, 
gelmiyor mu."

2. Prensip:  Bencillik sevgiye engel oluyor 

HER İNSAN bencildir. İnsan öyle dünyaya geliyor.   

 Bir bebek sade kendini düşünüyor.

 Küçük kızan sade kendini düşünüp
oyuncaklarını başkasına vermiyor.

 Bir delikanlı sade kendini
düşünüyor ve her daim kendini
birinci yere koyuyor.

 Ya büyük insanlar nasıl? Onlar
bencil değil midir?

Eger gerçek sevgiyi, sevinçi, barışı ve asıl zevke kavuşmak istersen lazım kendini bir 
kenara koyup en başta Allahı ve sonra öbür insanları kendinden daha çok düşünesen. 
Senin hayatında kocan lazım birinci yeri alsın.

“Hiç bir şeyi çekişmekle ya da boş övünmekle yapmayın. Ama her biriniz 
alçakgönüllülükle başkalarını kendisinden daha önemli saysın. Bakmayın sade 
kendi işinizi bitiresiniz, başkalarının işini de bitirin.”     (Filipililer 2:3-4)

“Birbirinizi kardeş sevgisi ile sevip baalanın! Birbirinize saygı göstermek için 
yarışın!”   (Romalılar 12:10)



Kadın kocasına sevgisini gösterebilir ne zaman o birinci yerdedir. Unutma ki "sevgi kendi 
faydasını aramaz" (1.Korintliler 13:5). Sen lazım bencilliğini yenesin.

Eger sen bir şey istersen yapmaya, kocan gene başka türlü, o zaman içinden kendi 
kendine söyle: "sevgi kendi faydasını aramaz". Ben ona sevgimi gösterecem ne zaman onu
kendimden daha üstün sayacam ve brakacam onun dediği olsun.

Sor kendine: "Nasıl sevgi verebilirim?", değil "Nasıl sevgi alayım?". Çoğu kişi sevgi 
görmedikleri için sevgiyi arıyorlar. Unutmayın verek almaktan dah iyidir.

3. Prensip:  Darıltırmak sevgiye engel oluyor

1. Zem yapmak ve iftira atmak

"Dikkat edin, kimse Allahın merhametinden uzaklaşmasın." (İbr. 
12:15-17)

2. Teşekür etmemezlik ve ağlaşmak

Kadın hiç bir zaman memnun değil kocasından. Sade mırıldanıyor ve herkese 
alaşıyor kocasından.  

"Her şeyi mırmırdanmadan ve kırkılmadan yapın." (Filipililer 2:14)

3. Gizli sebepleri aramak

Kocası her ne iş yaparsa kadında hep bir  kuşku var. Onun iyi ve güzel bir isteği
varsa da, kadın sanıyor ki kötü bir amcı var. 

"Onun için, hiç bir şeyi vaktından önce, hani Rab gelmeden önce 
davalamayın. O, karanlığın saklı şeylerini açıa çıkaracak. O, 
yüreklerdeki düşünceleri belli edecek. O vakıt herkesin övgüsü 
Rabden olacak." (1.Korintliler 4:5)

4. Bencilik

Kadınların çoğu vaktı geçiyor kendisini düşünmekle. Ona yapılan kötülükleri ve
yaraları hep aklısına getiriyor.

"Bakmayın sade kendi işinizi bitiresiniz, başkalarının işini de bitirin." 
(Filipililer 2:4)



5. Üzüntü

Üzüntü ve yaralar bütün barışı, sevgiyi, sevinçi uzaklaştırıyor. 

"Ama size bu şeyleri anlatırdım diye, yüreğiniz üzüntü ile doldu." 
(Yuhanna 16:6)

6. İntikam

Kadın durma arıyor çalım kocasından uzaklaşsın. Mesela evden çıkıyor tam ne 
zaman kocası eve geldi, surat asıyor, ya da çok souk davranıyor. Kocası ona 
yaptığını kat kat fazlasını çeviriyor.    

"Hiç kimseye asla kötülüe karşı kötülük etmeyin. Herkesin gözünde 
doru olanı yapmaya çalışın!.... Ey sevgililer! Kendiniz için intikam 
almayın, ama Allaha meydan brakın, O intikam alsın." (Romalılar 
12:17,19)

7. Ezilmişlik

Kadın durma düşünüyor kocasının yaptıklarını. Onun işlerini tekrar ve tekrar 
aklısında yaşatırıyor. 

"Sevgi kötülüğün hesabını tutmaz".  (1.Korintliler 13:5)

8. Sevinçsizlik

Son günlerde Allahın sözünden hiç bir zevk alamıyorum. Allahın barışını ve 
sevincini alacağına, o günahın yüzünden hastalanıyor ve kendini değersiz 
hissediyor.

"Hoşlanıyorum buyruklarından, seviyorum onları."  (Mezmur 119:47)

9. Suçlayıcı bir ruh

Kadına çok zor geliyor düşünmesin kocasının yaptıklarını ama lazım kendi 
hatalarını da düşünsün. 

"Seni ikiyüzlü seni! Sen en birinci kendi gözündeki direği çıkar. Sonra 
gözlerin daha keskin olur ve kardeşinin gözündeki çöpü daha kolay 
çıkaracan." (Matta 7:5)                                                                      

 Acaba bunlardan hangisi sende var?

- Eger kocan seni yaraladıysa iyi olacak vakıt ayırıp düşünesen acaba senin ne payın var.  

"Madem öyle, Allahın merhamet dolu kral iskemlesinin önüne kurajla çıkalım. 
Öyle ki, bağışlanalım ve merhamete kavuşalım. Evet, muhtaçlığımızda bize 
yardım eden budur."   (İbraniler 4:15-16)

- Mezmur 139:23-24 oku ve oradaki duayı sen de et.

- Eger kocanı sahiden de candan ve yürekten af ettiysen ve Rab’den afını dilediysen, o 
zaman kocanı sevindir bir şeylen. Böyle yaparak kocan anlayacak ki sahiden de af 
edilmiş. Belki kocan hak etmiyor onu sevindiresen ama sen gene yap. Düşün sen ne 
istiyon o sana yapsın ve bundan sonra sen onu yap.



Acıklı düşünceler İyi, merhametli ve bağışlayıcı düşünceler:

1. "O beni sevmiyor. Sade kendini
seviyor ve düşünüyor".

1. "O nasıl lazımsa sevgisini gösteremiyor, ama 
becerebilir sevgisini çoğaltırsın." (Koloseliler 3:14)

2. "Nasıl olabilir işten bu kadar 
kötü keyflen gelip bütün sinirini 
benden çıkarsın?"

2. "Herhalde işte çok yoruldu ya da bir şey olmalı 
ki, o bu duruma düştü."  (Efesliler 4:31-32)

3. "O kadar çok şey yapıyorum 
ona ama bak karşılık olarak ne 
kazanıyorum."

3. "Acaba başka ne yapabilirim ki, ona 
kolaylaştırayım?"  (Filipililer 2:3-4)

4. "O sade kendini düşünüyor."
4. "Belki de bugün kendini iyi hissetmiyor." 
(Koloseliler 3:12)

5. "O akılsızdır. Ha, bakalım bir 
daha onunla konuşacam mı?"

5. "Belki kocam doğru anlamadı ne istedim ona 
söyleyim." (Kol. 3:12)

6. "İnanamıyorum ki, o böyle bir 
karar aldı."

6. "Herhalde var başka bir mesele hangisini ben 
daha bilmiyorum." (1.Korintliler 4:5)

7. "İnanamıyorum ki, o bana öyle 
davranıyor."

7. "Onun davranışı bana karşı çok zordur kabul 
edeyim, ama Rab verecek bana güç başa 
çıkabileyim kocamlan."    (1.Korintliler 10:13)

8. "Hiç bir zaman onu af 
etmeyecem."

8. "Madem Allah bana her şeyi bağışladı, kocamı 
bağışlamak yapabileceğim en ufak bir şeydir."   
(Matta 18:32-33)

9. "Kocam hiç bir zaman 
değişmeyecek."

9. "O değişebilir Allahın merhameti ile."   
(1.Korintliler 6:11)

10. "Daha fazla dayantıramacam. 
Hiç bir umut yok."

10. "Yok öyle bir şey ki Allah bağışlamasın, ve 
hangisini ben bağışlayamam. Beraber 
başarabiliriz."   (1.Yuhanna 1:9)

11. "O bunu yaptı beni yaralasın 
diye."

11. "Bir tek Allah biliyor ne için böyle davrandı. 
Benim görevim iman edeyim en iyisini."  
(1.Korintliler 13:7)

12. "Lazımdı aklısına gelsin."
12. "Nasıl aklısına gelebilir ki? Ben hiç bir zaman 
ona söylemedim ki. O benim düşüncelerimi 
okuyamaz ki."  (Efes. 4:5)

13. "Gösterecem ben ona." 13. "Tam tersi onu bereketleyecem."  (1.Petrus 
3:9)



14. "Daha baştan başa lazımdı 
evlenmelim."

14. "O benim kocamdır ve ben ona aitim."  (Matta 
19:6)

15. "Allah görüyor ki daha fazla 
dayantıramacam."

15. "Allah verecek bana gerekli olan bilgiyi ve 
bereketi onunla kalayım diye." ( Yakup 1:5)

16. "Çok var dua ettiğim ve var 
hakkım ayrılayım kocamdan."

16. "Harika olacaktı eger her şey yerine gelirse, 
ama ben kararlıyım Rabbin bana hazırladığı yoldan
yürüyeğim."    (Koloseliler 3:2)

17. "İstiyorum ölsün."
17. "Dua ediyorum Rab ona karşı merhametli olsun
ve ona tövbeye getirsin."    (2.Petrus 3:9)

18. "Ondan nefret ediyorum"
18. "Ona sevgimi göstermeliyim, fark etmiyor 
hisediyor muyum etmyiyor muyum." (1.Korintliler 
13:4-7)

19. "Ondan azetmiyorum. Sade 
düşüneyim ki bana dokunacak 
ondan tiksiniyorum bile."

19. "Onun isteği ki bana dokunsun kötü bir şey 
değildir. Gösterecem ona sevgimi ne zaman 
uğraşacam kat kat zevk ona verebileyim."  
(1.Korintliler 7:3-4)

20. "Allah nasıl izin verdi o bana 
böyle davransın?"

20. "Allah herşeyde amacı var. O benim iyiliğim 
için izin verdi böyle davransın ve kendi yüceliği 
için" (Romalılar 8:28-29)

Bunu hatırla: kocan sana henüz daha öyle bir şey yapmadı ki Allah ve sen onu 
bağışlayamazsınız. Bir hata yaparsan, sen de isteyecen kocan seni bağışlasın. Sen HER 
zaman lazım bağışlayasan, çünkü senin de günahlarını Allah durmadan af ediyor. Sen de 
kim oluyon kocanın küçücük günahını af etmeyesin.

4. Prensip:  Korku sevgiye engel oluyor

Kadınlarda en büyük problem korkudur:
"Acaba işte gene içmesin"
"Eyva, işler benim istediğim gibi olmayacak"
"Ya başka kıza göz takırsa ben ne yapacam"
"Ya beni uğratırırsa ben bu kızanlan ne yapacam kendimi"



 Olay ne olursa olsun, HER ZAMAN korku engel oluyor sen kocanı sevebilesin. Bu 
problem çok çabuk çözülebilir eger umudumuzu Allaha bağlarsak ve güvenirsek.

 Oku Mezmur 27:1-3 – bu mezmurda görüyoruz Davut ne kadar büyük bir güvenç 
bağladı Rabbe.

 Rab bizim düşüncelerimizi bildiği halde o kadınlara dedi "korkuya yer vemesinler" 
(1.Petrus 3:6). Belki de soruyon kendine "Anladım açan Rab istemiyor korkalım. 
Ama ben bu korkuyu nasıl yenebilirim ki. Bu imkyansızdır." 

Dokuz yol var nasıl korkuyu yenebilirsin

(1) İnsanların gönlünü yapma

 Bir kişi çalışırsa insanların gönlünü yapsın o insanların övgüsünü arıyor, değil 
Allahın. Ama sen Tanrı’nın gönlünü kazanmayaa çalış. Eger senin için daha önemli 
ise Tanrı’ya uygun olmak o zaman korkmayacan farklı olmaya ve dikkat 
çevirmeyecen insanlar ne düşünüyor senin için.

(2) Rabbin sözlerini kendine daima hatırlatır

 Allahın sözlerini öğren. Onları kendine hatırlatır korktuğun zaman. Dua et, ilahi 
söyle. Belki korkun birden bire yok olmayacak, ama azalacak ve sen rahatlanacan.

 Korkuyla ilgili ayetler, hangilerini ezberleyebilirsiniz: Mezmur 18:2, Mezmur 34:4, 
23:1, Yuhanna 14:27, Romalılar 8:31, 2.Timoteyus 1:27, 1.Yuhanna 4:18

(3) Akıllı kararlar al

 Akkılı karar demek Allahın sözünü hayatında gerçekleştirmek. Akkılı düşünersen 
bilecen nasıl akılsız bir kişinin aazını susturasan. Ve eger akkılıysan Allaha uygun 
kararlar alacan. Böylece hayatın korku içinde geçmeyecek, çünkü Rabbe uygun 
yaşıyon.



(4) Unutma Rabbin gücü sende işliyor

 Allahın gücü sonsuzdur. O dünyayı yarattı. Ölü insanı bile diriltirdi (Lazar). Demek 
onun gücü yeter sana yardım etsin korkuyu yenesin. Onun için anla ki, Allah sende
işliyor ve korkunu ona brak.

(5) Allahtan kork ve onun buyruklarından zevk al

 Biz insanlar ne kadar akılsızız – hastalıktan, ölümden korkuyoruz, ama Allahtan ve 
onun biyruklarından korkmuyoruz. İsa bize öğretiyor bu yanlışlığı yapmayalım:

“Korkmayın onlardan, hani kuvvetleri var bedeni öldürsünler ama canınızı 
alamazlar. Hayır, siz Ondan korkun, hani kuvveti var hem canı hem bedeni 
cendemde yok etsin.” (Matta 10:28). 

 Eğer Allahtan korkmaya öğrenirsen öbür korkular sana daha küçük gelecek ve 
onlara dikkat çevirmeyecen.

(6) Unutma ki Rab her zaman seninledir

 Kendine hatırlatır ki Allah her dakka seninledir. Sen yanlız değilsin. Yok neyden ve
ne için korkasan.

(7) İman et ki Rab sözünü tutacak

 Karar vermelisin neye ve kime güvenecen seni korusun. Kendi gücüne mi? Emin 
olabilirsin ki Allah seni elinden tutuyor ve o söz verdi seni koruyacak. Nereden 
emin olabilirsin ki, Allah sözünü tutacak? İsa dedi ki: 

"Gök ve yer ortadan kalkacak ama benim sözlerim ortadan kalkmayacak."  
(Matta 24:35)

(8) Ne zaman korkuya kapılıyon Rabbi ara

 Korktuğun zaman ilaçlara uzanma ya da korkudan kaçmaa bakma. Ama bu ayeti 
hatırla ve Allahı ara, onunlar her zaman konuşabilirsin.

"RAB’bi aradım, o bana cevap verdi, ve bütün korkularımdan beni kurtardı."  
(Mezmur 34:4).

 O sana incil aracılıyla cevap verecek. O sana güç verecek her bir denemeye 
dayanasan.

(9) Korkuyu sevgi ile yen

"Sevgide korku yok. Tamamlanmış bir sevgi korkuyu yok ediyor. Çünkü korku 
demek, ceza demektir. Ve kim korkarsa sevgide tamamlanmış değildir."  
(1.Yuhanna 4:18 )

 Sade kendini düşündüğün zaman yüreğine daha fazla korku gelecek. Asıl sevgi 
fırsat arıyor başkalarına versin, değil onlardan faydalansın. 

" Hiç bir şey için fesfese etmeyin. Ama her bir şey için dua ile ve yalvarmakla 
ve teşekkür etmekle istediğinizi Allaha bildirin. O vakıt Allahın barışı İsa 
Mesihte sizin yüreklerinizi ve düşüncelerinizi kollayacak; ve o barış her 
anlayıştan daha yüksektir. "  (Filipililer 4:6-7)



5. Prensip:  Kadın lazım sevgiyi giyinsin

"Ve bütün bunlardan da öte, sevgiyi giyiyin. Sevgi, bütün bu iyi tabiyetleri 
birbirine öyle bağlıyor ki, eksiksiz bir bütün oluyorlar." (Kolesililer 3:14)

SEVGİ

Sevgi sabırlıdır  ♥
Sevgi yavaştır  ♥
Sevgi kıskanmaz  ♥
Sevgi kendini yükseltirmez  ♥
Sevgi yüksek gönüllü olmaz  ♥
Sevgi ayıp bir şey yapmaz  ♥
Sevgi kendi faydasını aramaz  ♥
Sevgi kolay kolay öfkelenmez  ♥
Sevgi kötülüğün hesabını tutmaz  ♥
Sevgi haksızlığa sevinmez  ♥
Sevgi doğruluğa sevinir  ♥
Sevgi her şeyi örter  ♥
Sevgi her şeye inanır  ♥
Sevgi her şeye umut eder  ♥
Sevgi her şeye dayanır.  ♥  



1. Sevgi sabırlıdır

 Normaldır her bir kadın sinirlensin ne zaman işler iyi gitmiyor. Ama her 
şeye rağmen kadın sabırlığını göstermelidir, fark etmiyor içinden geliyor 
mu gelmiyor mu.

Soru: “Nasıl sabırlı olabilirim?”

Cevap: Bu bir günlük iş değildir. Lazım çok çaba gösteresin. İncil ayetleri 
ezberleyip sinirlendiğin zaman onları aklına getirimek sana yardım edebilir. 
Kurajlan!

Mesela: Yakup 1:19-20, Yakup 1:3-4, Yakup 5:8, 1.Sel 5:18, 1.Tim 6:11, İbr 10:36,
Rom 8:25, Efes 4:2, Kol 1:1, Kol 3:12

2. Sevgi yavaştır

 Yavaşlık ve iyilik bizi insanlara yaklaştırıyor, ama maana bulmak ve kaba 
davranmak onları bizden uzaklaştırıyor. Her bir kadın lazım uğraşsın 
kocasına karşı iyilikle ve yavaşlıkla davransın. 

Soru: “Nasıl kocama yavaşlığımı ve iyiliyimi göstereyim?”

Cevap: Eger görürsen ki kocan birhangi problem için sıkılıyor ona sorabilirsin: 
“Sana nasıl yardımcı olabilirim?”

3. Sevgi kıskanmaz

 Kıskanmak bir korkudur – başkası senin yerini almasın diye. Ama bu gene 
bencillik demektir, çünkü kadın kendisi için korkuyor. Bazen neden var 
kıskanmak için, ama bazen prosto aklımıza boş korkular sokuyoruz. 

Soru: “Nasıl kocamı kıskanmayım?”

Cevap: Çalış, kocan daha eve geldiği gibi onu suçlamayasan ki geç geldi, ya da 
sorasan ne yaptı. Prosto sevinebilirsin ki artık yanındadır diye. 

4. Sevgi kendini yükseltirmez
 Sevgi övünmez. Kendini yükseltirmek demek kendini olduğundan daha iyi 

sanmak. 

5. Sevgi yüksek gönüllü olmaz 
 Seven kişi kendini büyük bir şey sanmıyor. Bugünlerde fimlerde, TV'da hep 

gördüğümüz feminizm propagandası kadınlara öyle bir duygu vermek 
istiyor ki, bütün kadınlar zaten daha akıllı, daha güçlü. 

6. Sevgi ayıp bir şey yapmaz
 Karı koca arasında çok defa çirkin laflar söyleniyor: sövmek, aşağılamak, 

kırmak mahalleye göre normal olabilir, ama imanlı kadınlar için ayıp 
sayılıyor. 



7. Sevgi kendi faydasını aramaz
 “Ve ikisi bir beden olacaklar” - Kadınlar artık ayrı değiller. Mahallede 

evlendikten sonra bile, erkekler de kadınlar da herkes ayrı hesaplar 
tutuyor, vakıtlarının çoğunu başkalarıyla geçiriyor. Biz gene kendimizi 
değil, ama Rabbi ve ailemizin faydasını birinci yere koyalım.

8. Sevgi kolay kolay öfkelenmez
 Matta 5:22 oku: İsa orada kızmak ve katilli bir sayıyor. Kocana kızdığın 

zaman, Allahın gözünde katil sayılıyorsun, çünkü yüreğinde zaten onu 
öldürdün. Sevgi ile sabır dolu bir tabiyat edinelim.

9. Sevgi kötülüğün hesabını tutmaz
 Uzun zaman birlikte yaşayınca kafamızdaki defter, hani nerede eşimizin 

günahlarını yazıyoruz, çok kabarmaya başlıyor. Ama madem kardeşleri, 
komşularımızı hatta düşmanlarımızı af etmeye mecburuz, kocamızı de 
bağışlamayı öğrenelim.

10. Sevgi haksızlığa sevinmez, ama doğruluğa sevinir
 Kaç defa aklımıza intiam düşünceleri geliyor: kocamızın başına bir şey 

geldi mi, ona seviniyoruz, hak etti diye. Ya benim başıma gelirse? Hayır, 
hiç bir haksızlığa sevinmeyelim. İntikam düşüncelerine yer vermeyelim. 
Her zaman doğruluk için uğraşalım.

11. Sevgi her şeyi örter
 Örtmenin iki türlüsü var: (1) bokluklar gözükmesin diye, hasıraltı etmek, 

yani saklamak. Ama böyle yapmakla hiç bir şeye çözmüyoruz. Eşimizin 
zayıflıklarını görmemezlikten gelmek de çare değil.

 Ama ikinci tür örtmek: (2) Bir doktor  yarayı nasıl bezlerle örtüp onun 
yavaş yavaş iyileşmesine yardımcı olursa, biz de kocamızın zayıflıklarını, 
yaralarını sevgimizle örtelim. Yavaş yavaş Mesihe daha uygun bir kişi 
olması için dua edelim. Sevgimizi görünce değişecek.

12. Sevgi her şeye inanır
 “... çünkü Allahın krallığı onlarındır”. İsa bunu birkaç defa kızanlar için 

söyledi. Bir kızan nasıl kolay kanıp insanlara inanırsa, biz de insanlara, 
kocamıza hemen kötü gözle bakmaya alışmayalım, hemen en kötü varyantı
düşünmeyelim: belki yaomaı. Yaptıysa, belki anlamadan yaptı. Bilerek 
yaptıysa, belki baka sebepleri vardı v.s.

13. Sevgi her şeye umut eder
 Hepimiz istiyoruz, evliliğimiz iyi olsun, biz de onda mutlu olalım. Ama 

bunu insan gücüyle gerçekleştiremeyiz. Evliliğimizde görünmeyen üçüncü 
ortak Rabdir. Eşler hayatlarını ona teslim ediyorlar, ona umut bağlıyorlar. 
Karı koca sade bir bondruk altında değildirler. Ama aynı zamanda o 
bondruğun başında birçiftçi var. Ona güvenelim, umut edelim.



14. Sevgi her şeye dayanır
 Mesih kendi öğrencilerinden neler çekti: hep yanlış anladılar onu, sonuna 

kadar kavga ettiler, en büyük kim diye. Son gecede onu ele verdiler, inkar 
ettiler, terk ettiler. Rab gene de onlara dayandı. Biz kocalarımızda bazı 
hataları görsek bile, Mesihin çektiğinin bir çeyreğini görmedik. Onun için 
dayanmaya öğrenelim. 

 Kaldı ki unutmayalım, kocalarımız da bizim eksikliklerimizie dayanıyorlar.

Sevgi hakkında düşünceler

1. "Onun keyfi belki yerinde değil, ama ben ondan kaçmayacam, çünkü 
"sevgi ayıp bir şey yapmaz"  (1.Korintliler 13:5)

2. "Sevgimi ona gösterebilirim ne zaman ona sabırla sesliyom, çünkü 
"sevgi sabırlıdır"  (1.Korintliler 13:4)

3. "Her gün zorluklara dayanarak ben gösteriyorum sevgimi ona, çünkü 
"sevgi her şeye dayanır" (1.Korintliler 13:7)

4. "Bütün gün düşünmeyecem onun yaptıklarını, çünkü "sevgi kötülüğün 
hesabını tutmaz" (1.Korintliler 13:5)

5. "Kocama sevgimi gösterecem, ne zaman arkadaşlarınlan gezinmeğe 
çıkıyor, çünkü "sevgi kıskanmaz" ve "kendi faydasını aramaz"            
(1.Korintliler 13:4-5)



SAYGI

Her bir kadın kocasına saygı göstermeli. İncilde yazıldığı gibi "kadın da kocasına itibar 
etsin" (Efesliler 5 :33). Nasıl kocana saygı gösterebilirsin?

1. Kadın kocasından korkmalıdır

 Bunu yapmaklan ona saygı göstermiş oluyorsun. Çoğu kadın diyorlar "Ne yapayım 
eger kocam bu saygıyı hiç hak etmezse. O zaman bana geçerli değil bu ayet, değil
mi?"

2. Kadın kocasının üstünlüğüne saygı göstermeli

 Koca hanenin başıdır, onun yetkisi var ailenin üstüne. Bu yetki Rabden ona verildi.
Kadına gene verildi kocasına boyun eğisin ve saygı göstersin.

 Kadın olabilir kocasından daha akkılı, daha anlayışlı, daha yetenekli olsun ama 
gene de unutmasın, ko onun başı kocasıdır ve ona LAZIM boyun eğisin

3. Kadın lazım kocasının yanlışlıklarını büyük bir saygıyla söylesin

 Kadın lazım çok dikkat etsin ne zaman onun yanlışlıklarını ve kusurlarını söylüyor. 
Senin işin değil onun yargılayasın, ama yardım edesın o kendi yanlışlığını analayıp 
Allahlan bağlantısını düzeltirsin. Elinden geldiği kadar bak, yanlız olduğunuz 
kerekte ona bunları söyleyesen.

 Unutma ki "sevgi kolay kolay öfkelenmez, kendi hesabnını tutmaz, haksızlıa 
sevinmez, ama dorulua sevinir" (1.Korintliler 13:5-6). Uğraşın kötülüğü iyilikle 
yeneseniz (Romalılar 12:21).



Aşadaki sorulardan anlayabilirsin kocana nasıl davranıyorsun? 
(eger bazı soruları cevaplayamazsan kocana sor)

1. Kocana şöyle konuşuyor musun?
 "Ne oluyor sana be?"

 "Her bir başka erkek senden daha
iyi yapacaktı"

 "Çok akılsızsın"

 "Sade saçmalık konuşuyorsun"   

 "Of kafamı şişirdin boş laflarlan"

 "Çok bavnosun, brak bana ben
daha çabuk bitirecem senden"

 "Başkasınlan evleneydim bana
böyle davranmayacaktı"

"Çölde yaşamak, can sıkıcı ve kavgacı kadınla yaşamaktan daha iyidir."   
(Sül.Özd. 21:19)

2. Başkalarına nasıl iyi davranıyon, kocana da öyle iyi davranıyon mu? 

"Bütün insanlara saygı gösterin, ama kardeşleri sevin. Allahtan korkun, krala 
gene saygı gösterin."  (1.Petrus 2:17)

3. Kocanın yerine hep sen mi cevap veriyon, onu kesiyon mu?

"Sevgi kendini yükseltirmez, yüksek gönüllü olmaz. Sevgi ayıp bir şey yapmaz,  
kendi faydasını aramaz" (1.Korintliler 13:4-5)

4. Korkuturmaklan, ağlamaklan, surat asmaklan, darılmaklan kocanı zorluyor 
musun senin dediğini yapsın?

"Bilge kadın evini yapar, akılsız kadın evini kendi eliyle yıkar." (Sül.Özd. 14:1)

5. İnsanların önünde onun kusurlarını ve yanlışlıklarını söylüyon mu?

"Kocası ülkenin ileri gelenleriyle oturup kalkar, Kent kurulunda iyi tanınır."  
(Sül.Özd. 31:23)

6. Ona karşı çıkıyon mu insanların yanında?

"Kadın ona kötülükle deil, Yaşamı boyunca iyilikle karşılık verir."  (Sül.Özd. 
31:12)

7. Kocanı başka erkeklerlen karşılaştırıyon mu?

"Çünkü her vaziyette memnun olmayı öğrendim." (Filipililer 4:11)

8. Uğraşıyon mu kocanın fikirlerini anlamaya?

"Herkes seslemekte şevik olsun ama konuşmakta, hem de öfkelenmekte ağır 
olsun."   (Yak. 1:19)



9. Kocan sana güvenebilir mi ki ne zaman o evde değil gene de onun 
sözünden kıra çıkmacan

"Kocası ona yürekten güvenir ve kazancı eksilmez." (Sül.Özd. 31:11)

10. Uğraşıyor musun kocanın dediklerini yerine getiresen?

"Çünkü eski vakıtlarda yaşayan ve Allaha güvenen kutsal kadınlar da öyle 
süslenirdiler ve kocalarına boyun eğerdiler."  (1.Petrus 3:5)

11. Kocan sana diyebilir mi ki sen yavaş ve sakin ruhla bir kadısın?

      Eger böyle ise bu anlaşılacak senin davranışlarınlan ona karşı:

"Siz süslenmeyin dışarıdan, mesela ördüğünüz saçlarla, astığınız altınlarla ya da
giyidiğiniz rubalarla. Hayır, siz yürekteki saklı kişilikle süslenin. Yavaş ve sakin 
bir ruhla süslenin. Öyle bir güzellik hiç solmayacak ve Allah katında çok 
kıymetli bir şeydir."   (1.Petrus 3:3-4)

12. Kocana saygı göstermekle, Allaha itaat ediyor musun?

"Kadın da kocasına itibar etsin."   (Efesliler 5:33)

Eger bir tane bile bunlardan yapırsan demek kocana saygı göstermiyon. Onun için tövbe 
et ve kocandan afını dile. Ne kadar çok çabalamaya hazırsın ki değişesin?
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