
Eşleri Kutsal Kitap - Wives Scriptures

Efesliler  5:22-24 Ey  kadınlar,  Rab'be  bağımlı  olduğunuz  gibi, 
kocalarınıza bağımlı olun. 23 Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı 
olarak kilisenin başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. 24 
Kilise Mesih'e bağımlı  olduğu gibi,  kadınlar  da her durumda 
kocalarına bağımlı olsunlar.

Efesliler 5:31 Bunun için adam annesini babasını bırakıp karısına 
bağlanacak, ikisi tek beden olacak.

Efesliler 5:33 Size gelince, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. 
Kadın da kocasına saygı göstersin.

1 Korintliler 7:3 Erkek karısına, kadın da kocasına hakkını versin.
1 Korintliler 7:34 Böylece ilgisi bölünür. Evli olmayan kadın ya da 

kız hem bedence hem ruhça kutsal olmak amacıyla Rab'bin 
işleri  için  kaygılanır.  Evli  kadınsa kocasını  nasıl  hoşnut 
edeceğini düşünerek dünya işleri için kaygılanır.

Koloseliler 3:18 Ey kadınlar, Rab'be ait olanlara yaraşır biçimde 
kocalarınıza bağımlı olun.

1  Timoteos  2:11-15 Kadın  sükûnet  ve  tam bir  uysallık  içinde 
öğrensin. 12 Kadının öğretmesine,  erkeğe egemen olmasına 
izin  vermiyorum;  sakin  olsun. 13 Çünkü  önce  Adem,  sonra 
Havva yaratıldı; 14 aldatılan da Adem değildi, kadın aldatılıp 
suç  işledi. 15 Ama  doğum  yapıp  kurtulacaktır;  yeter  ki, 
sağduyuyla iman, sevgi ve kutsallıkta yaşasın.

Yaratiliş 3:16 RAB Tanrı kadına, Çocuk doğururken sana Çok acı 
çektireceğim dedi,  Ağrı çekerek doğum yapacaksın.  Kocana 
istek duyacaksın, Seni o yönetecek.

1 Petrus 3:1 Bunun gibi, ey kadınlar, siz de kocalarınıza bağımlı 
olun.  Öyle  ki, kimileri  Tanrı  sözüne  inanmasa  bile,  Tanrı 
korkusuna  dayanan  temiz yaşayışınızı  görerek  söze  gerek 
kalmadan karılarının yaşayışıyla kazanılsınlar.

Titus 2:1-4 Sana gelince, sağlam öğretiye uygun olanı öğret. 2 



Yaşlı  erkeklere ölçülü, ağırbaşlı,  sağduyulu olmalarını  buyur. 
İmanda, sevgide ve sabırda sağlam olsunlar. 3 Aynı  şekilde 
yaşlı kadınlar saygın bir yaşam sürmeli. İftiracı, şaraba tutsak 
olmamalı;  iyi  olanı  öğretmeli. 4 Öyle  ki  genç  kadınları, 
kocalarını ve çocuklarını seven, sağduyulu, temiz yürekli,  iyi 
birer  ev  kadını  ve  kocalarına  bağımlı  olmak  üzere 
eğitebilsinler. O zaman Tanrı'nın sözü kötülenmez.

S  Özdeyisler  12:4 Erdemli  kadın  kocasının  tacıdır,  Edepsiz 
kadınsa kocasını yer bitirir.

S  Özdeyisler  14:1 Bilge  kadın  evini  yapar,  Ahmak kadın  evini 
kendi eliyle yıkar.

S Özdeyisler 19:13 Akılsız çocuk babasının başına beladır, Dırdır 
eden kadın sürekli damlayan su gibidir.

S  Özdeyisler  21:9 Kavgacı  kadınla  aynı  evde  oturmaktansa, 
Damın köşesinde oturmak yeğdir.

S Özdeyisler 21:19 Çölde yaşamak, Can sıkıcı ve kavgacı kadınla 
yaşamaktan yeğdir.

S  Özdeyisler  25:24 Kavgacı  kadınla  aynı  evde  oturmaktansa, 
Damın köşesinde oturmak yeğdir.

S  Özdeyisler  27:15,16 Kavgacı  kadının  dırdırı  Yağmurlu  günde 
damlaların  dinmeyen  sesi  gibidir. 16 Böyle  bir  kadını 
dizginlemeye  kalkmak,  Rüzgarı  ya  da  yağı  avuçta  tutmaya 
çalışmak gibidir.

S Özdeyisler 31:10-31 Erdemli kadını kim bulabilir? Onun değeri 
mücevherden çok üstündür. 11 Kocası ona yürekten güvenir 
Ve  kazancı  eksilmez. 12 Kadın  ona  kötülükle  değil,  Yaşamı 
boyunca  iyilikle  karşılık  verir. 13 Yün,  keten  bulur,  Zevkle 
elleriyle işler. 14 Ticaret gemileri gibidir,  Yiyeceğini uzaktan 
getirir. 15 Gün  ağarmadan  kalkar,  Ev  halkına  yiyecek, 
hizmetçilerine  paylarını  verir. 16 Bir  tarlayı  gözüne  kestirip 
satın alır, El emeğiyle kazandığı parayla bağ diker. 17 Giyinip 
kollarını  sıvar,  Canla  başla  çalışır. 18 Ticaretinin  kârlı 
olduğunu bilir,  Çırası  gece boyunca yanar. 19 Eliyle  örekeyi 
tutar, Avucunda iği tutar. 20 Mazluma kollarını açar, Yoksula 



elini uzatır. 21 Kar yağınca ev halkı için kaygılanmaz, Çünkü 
hepsinin iki kat giysisi vardır. 22 Yatak örtüleri dokur, Kendi 
giysileri  ince  mor  ketendendir. 23 Kocası  ülkenin  ileri 
gelenleriyle oturup kalkar, Kent kurulunda iyi tanınır. 24 Kadın 
diktiği keten giysilerle Ördüğü kuşakları tüccara satar. 25 Güç 
ve onurla kuşanmıştır, Geleceğe güvenle bakar. 26 Ağzından 
bilgelik akar, Dili iyilik öğütler. 27 Ev halkının işlerini yönetir, 
Tembellik nedir bilmez. 28 Çocukları önünde ayağa kalkıp onu 
kutlar,  Kocası onu över. 29 Soylu işler yapan çok kadın var, 
Ama  sen  hepsinden  üstünsün  der. 30 Çekicilik  aldatıcı, 
güzellik boştur; Ama RAB'be saygılı kadın övülmeye layıktır. 31 
Ellerinin  hak  ettiğini  verin  kendisine,  Yaptıkları  için  kent 
kurulunda övülsün.
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